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Nabucco, Noc s operou 2019
foto Martina Root

Pro milovníky opery i nevšedních zážitků
chystá Divadlo J. K. Tyla již šestý ročník
zcela mimořádného projektu Noc s operou,
který 26. června 2020 v prostředí lochotínského Amfiteátru představí slavnou operu
Giuseppe Verdiho Macbeth.
„Dramatická Verdiho hudba, tajemný a napínavý příběh o středověkém vojevůdci, který
se spojí s temnými silami, aby získal korunu,
a výborné pěvecké obsazení, jemuž vévodí
Csilla Boross a Paolo Lardizzone, jsou příslibem nezapomenutelného večera,“ láká
diváky ředitel DJKT Martin Otava. Celou
atmosféru podtrhne jedinečné prostředí
přírodního amfiteátru, hudební nastudování Jiřího Štrunce a režie šéfa souboru
opery DJKT Tomáše Ondřeje Pilaře. „Diváci
se mohou těšit na strhující scény, středověkou bitvu, sabat čarodějnic na mlžných
vřesovištích nebo velkolepou korunovaci
skotského krále,“ láká na akci režisér a dodává: „Zapojíme ohromující stočlenný sbor,
velký balet, nový cirkus, světelnou a pyrotechnickou show, velkoplošné projekce,
stovky členů komparsu i živá zvířata.“
První ročník Noci s operou se uskutečnil již
v roce 2015 a přinesl úspěšný koncert sboru, sólistů a orchestru DJKT s hosty Evou

Urbanovou a Miroslavem Dvorským. O rok
později se v rámci projektu uskutečnila
velkolepá produkce Verdiho opery Aida.
Jedinečné scénické provedení kantáty Carmina burana bylo nastudováno v roce 2017,
v následujícím roce pak Pucciniho Turandot. Zatím poslední, loňský ročník, na kterém se sešlo 7 500 diváků, byl ve znamení
Verdiho Nabucca. Cílem celého projektu je
představit operu v její plné monumentalitě, oslovit příznivce operního žánru i nové
návštěvníky, kteří preferují neformální
prostředí, a nabídnout nevšední a mimořádný zážitek v prostředí přírodního amfiteátru. Náročná open air produkce letos
vzniká opět pod záštitou primátora města
Plzeň Martina Baxy, hejtmana Plzeňského
kraje Josefa Bernarda a starostky městského obvodu Plzeň 1 Heleny Řežábové,
a za významné podpory Úřadu městského
obvodu Plzeň 1, statutárního města Plzeň
a Plzeňského kraje.
Vstupenky v rozmezí od 200 Kč do 650 Kč
budou v prodeji od 9. března v divadelních
pokladnách, na webových stránkách divadla djkt.eu nebo v síti Plzeňská vstupenka.
Pro abonenty DJKT jsou vstupenky se slevou
20 % již v prodeji.

Turandot, Noc s operou 2018
foto Martina Root
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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

tak je tu zase jaro. Tedy ne že by to s ohledem
na letošní zimní počasí byla nějaká novinka.
Podzim přešel nepozorovaně do jara někdy
kolem Silvestra, řekla bych. Ale lidstvo, tedy
alespoň to kulturní plzeňské, na takové změny nereaguje zrovna pružně, a tak kulturní
kalendář vykazuje znaky zimního programu
stejně jako v časech, kdy v lednu a v únoru mrzlo a v ulicích ležel sníh. I letos
patří zimní týdny plesům a zábavě v teple vytopených sálů, ve druhé půli
února vypukly masopustní veselice a teď míříme k Velikonocům.
Kdy ale přesně to jaro začne? Poznáme to těžko, neozvou se sirény ani výstřel
z děla, neoznámí to časové znamení v rádiu. Stane se tak v okamžiku, kdy
střed slunečního kotouče stane přímo nad rovníkem, což se neděje každý
rok ve stejnou chvíli. Čas přechodu Slunce nad rovníkem se posouvá o šest
hodin dozadu každý rok, ovšem v roce přestupném se posune o osmnáct hodin dopředu. Proto někdy jaro začíná 21. března, jak vás učili ve škole, jindy
o den dříve. Jak je to možné? Kde se Slunce courá? Mohou za to přestupné
roky. Zatímco kalendářní rok trvá 365 nebo 366 dní, ve skutečnosti Země
oběhne kolem Slunce za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Proto se okamžik jarní
rovnodennosti opožďuje každý následující rok právě o oněch pět hodin a devětačtyřicet minut. Předloni proto začalo jaro v České republice 20. března
v 17:15 hod. Loni to bylo 20. března ve 22:58 hod. A letos začíná 20. března
4 hodiny a 49 minut po půlnoci. Chcete-li tedy skutečný nový rok přivítat,
jako to děláme na Silvestra, musíte si přivstat. Mimochodem celé čtyři generace teď budou znát jako první jarní den 20. březen. Na toto datum totiž
bude připadat až do roku 2047. V roce 2048 se dokonce posune na 19. březen!
Na 21. březen se první jarní den vrátí až v roce 2102.
Svět se zkrátka pořád mění. Ani takové pevné body, jako je jarní rovnodennost, nejsou tak docela pevné. Nestačí, že jsme se něco naučili ve škole –
a nezáleží na tom, zda jsme školní škamny opustili před čtyřiceti lety, nebo
předloni. K tomu, abychom s dobou, která pádí jako divoký kůň, udrželi krok,
je dobré zajímat se o dění kolem sebe, chodit mezi lidi, mluvit s nimi a přemýšlet o tom, co jsme viděli a slyšeli. Ideálně tedy chodit za kulturou. V tomto
čísle Žurnálu opět najdete spoustu zajímavých tipů, kde a jak si rozšiřovat
obzory a držet prst na tepu doby. Co třeba balet o údajné dceři posledního
ruského cara? Nebo skvělý jazzový koncert Marianne Solivan? Nebo snad raději výstava knih Milana Kundery? Anebo dáte přednost festivalu světla BLIK
BLIK? Věřím, že si najdete to své, a že vás nezaskočí ani změny počasí, ani
proměny data jarní rovnodennosti, ani jiné změny v životě.
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V OC PLZEŇ!

21. 3.

14–18 HODIN

 ANIMAČNÍ PROGRAM

A SOUTĚŽE O CENY
 FOTO A TV KOUTEK
 OBŘÍ HRACÍ ZÓNA

BAVTE SE
S NÁMI!
www.oc-plzen.cz

Rokycanská 1424/128, Plzeň

08/03 a 07/04
19:00
Nová scéna DJKT

Sluha dvou
pánů

12/03 / 19:00
Nová scéna DJKT

Jsme muzikál! 70
Výjimečný koncert k výjimečnému výročí! Na den
přesně 70 let od premiéry Divotvorného hrnce,
vůbec prvního muzikálu v Plzni, nabídne Divadlo
J. K. Tyla speciální galakoncert plný největších hitů
z muzikálového repertoáru uplynulých desetiletí
i současnosti. Vedle všech členů souboru se ho
za doprovodu orchestru muzikálu DJKT pod taktovkou Dalibora Bárty zúčastní i několik speciálních hostů, spjatých s úspěšnými tituly nedávných
let. Svou účast přislíbili Dasha, Zuzana Krištofová,
Jan Ježek, Bronislav Kotiš nebo Petr Vondráček.
Pozor – koncert bude mít pouze dvě reprízy, a to
27. března a 10. dubna!
Kromě tří koncertních večerů připravuje Muzikál
DJKT ke svému sedmdesátiletému výročí také
speciální výstavu ve foyer Nové scény. Pomocí
fotografií, kostýmů, rekvizit i dalších autentických
materiálů návštěvníkům přiblíží nejvýznamnější
umělecké počiny a osobnosti, spjaté s plzeňským
muzikálem v uplynulých desetiletích. Přijďte si
připomenout své zážitky z představení muzikálového souboru, nebo se dozvědět více o jeho historii. Výstava bude zahájena před premiérou galakoncertu, tedy 12. března v 18:30 hodin ve foyer
Nové scény, kde si ji budete moci prohlédnout až
do konce aktuální divadelní sezóny vždy hodinu
před začátkem představení na Nové scéně.
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„Lež má krátké nohy, musí utíkat.“ Slavná italská komedie tehdy osmatřicetiletého klasika Carla Goldoniho
vychází ze situačního mistrovství komedie dell’arte
a současně prozrazuje autorovu schopnost napsat jiskrné, životné postavy. Středem veškerého dění je vychytralý sluha Truffaldino, který přesvědčí sám sebe,
že je schopný sloužit dvěma pánům současně. Ale vstupuje do vypjaté situace proměn, kdy se milenci hledají
a míjejí, totožnost se skrývá i odkrývá, svatby se připravují a vzápětí ruší. Láska a přátelství jsou podrobovány
zkouškám. Zmatky a nedorozumění se vrší a zauzlují
s vydatným přispěním právě Truffaldina, který se situace snaží řešit, ale přitom si nezapomíná přihřívat svoji
soukromou polívčičku. Nestárnoucí komedii v režii Natálie Deákové představují členové činohry DJKT v čele
s Jaroslavem Matějkou coby Truffaldinem. Děj plzeňské inscenace je pak originálně zasazen do Itálie 80. let,
do prostředí barů a diskoték a mafiánských bossů.

15/03 a 16/04
19:00
Malá scéna DJKT

Middletown
Křehký i drsný, poetický, ale i komický příběh o samotě
a míjení, o narození, umírání a té chvíli uprostřed. Paní
Swansonová, John Dodge, Policista, Mechanik, Knihovnice, Kosmonaut. Osudy podivínů z městečka Middletown. Z městečka, které je na okraji zájmu – stejně jako
každý z nich. Nesou si svůj vlastní tragikomický příběh,
který se postupně odhaluje. Mikrosvět malého města
pak tvoří metaforickou paralelu celému vesmíru. Autor
Will Eno za text obdržel cenu Hortona Foota pro novou
nadějnou americkou hru, která měla premiéru v listopadu 2011 v newyorském divadle Vineyard (off-Broadway)
v režii Ken Rus Schmolla. Režisér Marek Němec je prvním režisérem, který uvádí Enovy hry v Čechách – stejně
tak hru Middletown uvidí diváci v DJKT v české premiéře. V plzeňském divadle Němec již s velkým úspěchem
inscenoval hru Marka O´Rowea Howie a Rookie Lee a letos v květnu se v jeho režii představí i muzikálová klasika
na Nové scéně – muzikál My Fair Lady.
| www.zurnalmag. cz
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OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
28/03 / 19:00
Nová scéna DJKT

Anastázie
– poslední
dcera cara

V roce 1920 je do berlínského ústavu pro choromyslné
předána žena po nezdařené sebevraždě. Nejprve pod
jménem Tchaikovsky a později jako Anna Anderson je vydávána za poslední dceru cara Mikuláše II. Anastázii Nikolajevnu Romanovovou, která údajně přežila vyvraždění
carské rodiny v červenci 1918 v uralském Jekatěrinburgu.
Světoznámý choreograf a režisér Youri Vámos, proslavený svými transformacemi libret klasických baletů, nalezl
v přežívajícím mýtu podobnost sedmnáctileté Anastázie
se Šípkovou Růženkou (Spící krasavicí) Petra Iljiče Čajkovského a s pomocí jeho hudby dokázal rozvinout příběh,
dotýkající se skutečných událostí a tolik vzdálený původnímu pohádkovému vyprávění. Silný příběh v podobě
výpravného baletu budou moci diváci spatřit již koncem
března na Nové scéně v titulní roli s půvabnou Mami Hagiharou, čerstvou sólistkou Sarou Aurorou Antikainen
nebo původem řeckou tanečnicí Afroditi Vasilakopoulou.

31/03 / 19:00
Malá scéna DJKT

Nová dramatika
no. 1
Činoherní soubor přichází s novinkou pro všechny, které
zajímá aktuální dramatická tvorba a témata, která v současné společnosti rezonují. Cyklus scénických čtení současných světových novinek s příznačným názvem Nová
dramatika si klade za cíl objevovat jak pro diváky, tak i pro
inscenátory a herce, nové a aktuální divadelní texty a rozšiřovat jejich společné povědomí o současných trendech
v psaní pro divadlo. Jednotlivá čtení budou zároveň vždy
příležitostí k zajímavým setkáním s nejmladší generací
českých režisérů, kteří se jejich přípravy zhostí. Prvním
titulem začínajícího cyklu je novinka polské autorky Maliny Prześlugy Pustina v režii čerstvé absolventky brněnské
JAMU Alexandry Bolfové. Fantazijní a poetická komorní
tragikomedie ze Štědrého večera jedné rodiny je obrazem našeho současného světa. V náznacích na povrch
vyvěrá celá řada tabuizovaných témat. Všichni se zde
sice neustále hádají, ale i přes bolesti, lži a pokrytectví je
rodina pohromadě. Nenechte si ujít pro veřejnost jediné
uvedení tohoto
konkrétního titulu.
| www.zurnalmag.
cz
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21/03 / 19:00
Velké divadlo

Soumrak bohů
Drama podle známého italského filmu Luchina
Viscontiho je stále nadčasovou alegorií o touze po moci, vládnutí a ovládání. DJKT jej uvede
v překladu Ireny Novotné a režii Natálie Deákové. Moc a bohatství rodu von Essenbeck zůstalo nedotčeno, i když Německo prohrálo první
světovou válku. Píše se rok 1933 a baron (Pavel
Pavlovský) svolal svou rodinu na večeři. K moci
se nezadržitelně dere Hitler a je třeba reagovat na novou společenskou a politickou situaci.
Všichni členové rodiny touží po moci a na konci
večeře dochází k baronově vraždě, což rozpoutá
kolotoč střetů a situací, který nejde zastavit. Sám
Visconti o svém díle říká: „Chtěl jsem ukázat hranice, za nimiž se Sodoma a Gomora obracejí v popel. Nestaral jsem se o realismus, spíše jsem měl
na mysli alžbětinské tragédie, jejichž hrdinové se
dopouštěli zločinu – a v naprostém odevzdání se
zlu dospívali k určité neblahé velikosti.“

Setkání s činohrou na téma...
Společně s březnovou činoherní premiérou Soumrak bohů se blíží také další z letošních nově zavedených Setkání s činohrou. Přijďte si popovídat se
zástupci hereckého obsazení a s tvůrčím týmem
v čele s režisérkou Natálií Deákovou o tématech
nadcházející premiéry a o procesu vytváření této
nové inscenace podle slavného Viscontiho filmu.
Součástí večera bude opět také talk show Martina
Zahálky ml. s jeho speciálním hostem. Setkání s činohrou na téma Soumrak bohů se uskuteční ve čtvrtek 19. března od 18 hod. ve Foyer Miroslava Horníčka na Malé scéně. Vstupné se neplatí!
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AKCE MĚSÍCE

18/04 / 10:00

Škodaland Plzeň

Krajský půlmaraton
Plzeňského kraje
Letošní půlmaraton přináší zajímavé propojení světa zdravých běžců a hendikepovaných sportovců. V areálu Škodalandu bude
pro všechny návštěvníky připraven speciální program, který přiblíží svět hendikepovaných a zároveň se do závodu letos zapojí
první hendikepovaný půlmaratonec.
Krajský půlmaraton pro letošní 6. ročník,
který se uskuteční 18. dubna v areálu Škodaland, získal nového partnera, firmu PEŠEK
Machinery. Ta do letošního závodu přivádí
organizaci Cesta za snem pomáhající lidem
s postižením integrovat se zpět do normálního života.

Krajský půlmaraton Plzeňského kraje

Tato unikátní spolupráce umožní propojit dva dosud ne zcela
souznící světy, a to svět zdravých běžců se světem hendikepovaných sportovců.
V areálu Škodaland bude připraveno několik trenažérů, které
umožní návštěvníkům akce si vyzkoušet, jak hendikepovaní
sportovci jezdí na handbiku, běžkách, či jaké to je řídit speciálně upravené auto pro vozíčkáře. „Chtěli bychom vyzvat
návštěvníky akce, aby si nejen trenažéry vyzkoušeli, ale také
aby poměřili s našimi hendikepovanými sportovci síly v závodu O pohár firmy PEŠEK Machinery,“ vyzývá Heřman Volf
z organizace Cesta za snem. Sám Heřman Volf se také zapojí
do samotného závodu. Uvnitř areálu na okruhu bude plnit
trasu půlmaratonu na vozíku s trekingovými holemi. „Do závodu na okruhu se také mohou zapojit další hendikepovaní
a společně poměříme čas půlmaratonu s běžci na trase. Je to
pro nás zajímavá možnost propojit tyto dvě komunity,“ dodává Volf.
Zároveň bude během půlmaratonu probíhat další zábavný
program pro malé i velké, laserová biatlonová střelnice, mobilní lanový park, obří šipky, preventivní aktivity složek IZS,
malování na obličej, mobilní fyzioterapie, sportovní doplňky
a poradenství a mnoho dalšího. Atmosféru běžeckého dne
zpříjemní Milan Peroutka s kapelou Perutě. Běžci a fanoušci
v Dobřanech se pak mohou těšit na vystoupení Michala Šindeláře.
V době konání půlmaratonu bude od 9:50 do 13:00 hodin
omezen provoz v obcích Plzeň-Bory, Litice, Šlovice, Dobřany,
Lhota a Valcha. Zároveň dojde k omezení provozu linek MHD
č. 21 a 26, a spojů 44 a 51 linky č. 450660 dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s. Běžci mohou využít parkoviště v zahradě
areálu Škodaland, pro další návštěvníky pak bude přístupné
parkoviště u Západočeské univerzity v Univerzitní ulici se zajištěnou kyvadlovou dopravou k areálu Škodaland a zpět.
Aktuální dění sledujte na http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
nebo na Facebooku.
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AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Kino Beseda bude i v březnu stále ještě plné Zlatých glóbů, cen
BAFTA a Oscarů. Pokračuje totiž speciální přehlídka Best of 2019,
během níž v březnu ještě uvidíte jeden z nejlepších filmů loňského
roku Králíček Jojo (2. 3., 26. 3., cena BAFTA a Zlatý glóbus za scénář), válečný snímek 1917 (9. 3., 25. 3., 7 cen BAFTA, 2 Zlaté glóby
a 3 Oscary) a přehlídku zakončí životopisná Judy (16. 3.), za niž
Renée Zellweger získala Oscara, Zlatý glóbus i cenu BAFTA pro
nejlepší herečku v hlavní roli.

„Březen v Kině Beseda: Pokračuje Best of 2019
a dojde i na sexuální predátory.“
Na konci února vstoupí do kin nový projekt Víta Klusáka V síti popisující doslova hon 2 458 sexuálních predátorů na 3 herečky, které
na sociálních sítích vystupovaly coby 12leté dívky. Na plátně Kina
Beseda tento naprosto zásadní dokument můžete během března
vidět hned 5x. 1. a 8. března navíc Kino Beseda promítne i speciální
sestříhanou verzi V síti: Za školou vhodnou pro diváky od 12 let.
Jinak bude březen ve znamení ohlédnutí. Znovu si do Kina Beseda můžete zajít na Le Mans ’66 (4. 3.), strhující
legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku
Ford revoluční závodní auto Ford GT40. A rozhodně doporučujeme i výpravný filmový portrét Amundsen (11. 3.).
Z českých „opáček“ v tomto měsíci na plátně znovu uvidíte dokument Olgy Sommerové Jiří Suchý – Lehce
s životem se prát (14. 3.) a netradiční road movie Staříci (12. 3.), která se může pochlubit 3 Cenami české
filmové kritiky a 10 nominacemi na Českého lva.
Březnový program nabízí i narozeninovou party Andrého Rieu (15. 3.) a baletní verzi Romea a Julie (29. 3.)
v podání souboru Bolšoj baletu.

Postmodern Jukebox
se valí na Plzeň
Rozjuchaná partička Post
modern Jukebox míří
do Měšťanské besedy,
kde ve středu 21. října
rozjedou velkou party
nazvanou Welcome to
the Twenties 2.0. Americké hudební uskupení se
v Plzni objeví vůbec poprvé, ale rozhodně to nejsou
žádní nováčci. Se 2 miliony fanoušků na Facebooku,
více než miliardou zhlédnutých videí a 4,5 milionu
odběratelů na Youtube jsou nejpopulárnějším hudebním tělesem svého druhu na světě. Po stovkách
vyprodaných koncertů na 6 kontinentech uvidíte Postmodern Jukebox díky Měšťanské besedě
i v Plzni.
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26/04
19:30

Vojtek v nesnázích

03/05
19:00

Vášeň v rytmu tanga

Stačí jedny zabouchnuté dveře a Yan má
zase spoustu problémů. Výtvarník Yan v podání Roma
na 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 Nalevo od výta
hu byla předlohou veleúspěšné francouzské komedie
s Pierrem Richardem v hlavní roli.

Na začátku května bude Beseda patřit
tangu. Takže pokud milujete tango, tak 3. května rozhodně zůstaňte v Plzni a nenechte si show Misterio
del ángel – Tango argentino ujít. Vždyť během večera se na parketu objeví i vítězové 6. řady StarDance
Anna Polívková a Michal Kurtiš.
březen 2020 | www.zurnalmag.cz
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11/05 / 19:00

Pořádná porce
Javorů
Sourozenci Hana a Petr Ul
rychovi 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.

01/06 / 19:30

Povídání
s Tatianou
Dykovou a Klárou
Trojanovou
Jaké jsou všední dny i sny, prožité lásky a zklamání dvou
hereček Tatiany Dykové a Kláry Trojanové? Přijďte to
zjistit na talkshow v Měšťanské besedě. Večerem provází
Peter Serge Butko a vstupenky si můžete koupit už teď.

výběr z programu

BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2020
4. 5. POSTEL HOSPODA KOSTEL

27. 4.

Talkshow Z. Czendlika

17. 5.

18. 5.

26. 5.

Letos oslaví Dalibor Janda,
skladatel a zpěvák s nezaměnitelným hlasem, výročí 40 let
na profesionální hudební scéně. V rámci svého koncertního turné se na začátku června
zastaví i v Měšťanské besedě a nebude sám. Spolu s ním
v Besedě vystoupí i kapela Prototyp.

14/06 / 19:30

Hradišťan je zpět
O slunovratu… o tom, co bývalo a znovu kdysi bude. Hudebně taneční pásmo na motivy
veršů Jana Skácela a lidové
poezie v podání hudebního uskupení Hradišťan v čele
s houslistou a skladatelem Jiřím Pavlicou si můžete vychutnat v půlce června v Měšťanské besedě.
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

ŘÍMSKÉ NOCI

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

ONDŘEJ HAVELKA
& MELODY MAKERS

Swing nylonového věku

ŠANSONY CHANTAL POULLAIN
19. 10. SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
& JIŘÍ BÁRTA: DIALOG LIDSKÉHO
HLASU A STRUN
15. 7.

Středověká duchovní hudba
za doprovodu oceňovaného
violoncellisty J. Bárty

02/06 / 19:30

Dalibor Janda slaví

SVĚTÁCI

Divadelní verze slavné
české komedie

4. 10.

11. 10.

12. 10.

KLÍČE NA NEDĚLI

Komedie A. Procházky o jednom
nepovedeném mejdanu, spoustě
alkoholu a výměně partnerů

NA POSLEDNÍ CHVÍLI

S anglickým humorem řeší
povedený tatínek malér
s dospívajícími dětmi

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA

Jako host vystoupí Michal Pavlíček

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK
5. 11. BRATŘI EBENOVÉ
25. 1. LENKA NOVÁ: DOPISY TOUR

22. 10.

www.mestanskabeseda.cz
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05/03 / 19:00

MKZ Horšovský Týn

Andrés Godoy

První březnový čtvrtek se v Horšovském Týně představí jednoruký chilský kytarista Andrés Godoy, který svojí unikátní
hrou sklízí obdiv doslova po celém světě! Andrés přišel
o pravou ruku ve 14 letech při nehodě, avšak ani tento
zásadní fakt ho nemohl od jeho kytarové vášně odradit.
Díky své vytrvalosti, tvořivosti a každodennímu cvičení
vynalezl unikátní jednoruční techniku nazvanou „Tatap“, obsahující hraní po celém hmatníku, basové linky,
melodie, perkuse, slidy apod. V tvorbě Andrése Godoye
se spojuje ohromující technická virtuozita s citem pro
silnou melodii a očividnou láskou ke kytaře i k hudbě
samotné a jeho skladby obsahují prvky jihoamerické
hudby, progresivního rocku, fusion, jazzu nebo blues.
Předprodej vstupenek v Informačním centru, 5. května 50, Horšovský Týn, tel.: 379 415 151.

TIP NA BŘEZEN
12/03 / 19:00

Měšťanská
beseda

Pacora Trio
& Plzeňská
filharmonie

Unikátní etno-jazzové seskupení Pacora Trio představí plzeňskému publiku originální zpracování
slovenské a balkánské lidové hudby ve vlastních
autorských kompozicích. Trio funguje od roku
2004 a jeho tvorba je postavena na prolínání jazzu a folkloru s podbarvením prvky vážné hudby.
V roce 2015 bylo Pacora Trio nominováno mezinárodní odbornou porotou jako vůbec první
zástupce Slovenska na hudební veletrh Womex
2015 v Budapešti, kde byl jejich koncert hodnocen
jako jeden z nejlepších v tomto ročníku. Následně
na základě tohoto svého vystoupení přijali o rok
později pozvání na známý Red Sea Jazz festival
v Izraeli. V Plzni zahrají v rámci festivalu Smetanovské dny v doprovodu Plzeňské filharmonie, kterou
bude dirigovat Chuhei Iwasaki. Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.
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11/03 / 19:30

Saloon Roudná

Po siréně swing!
Pilsner Jazz Band
& The Dixie
Hot Licks
Výjimečně až druhou středu v březnu se roudenský Saloon promění na tradiční swingovou tančírnu „Po siréně
swing!“, na které se tentokrát představí obě přední plzeňská tělesa. O start se již tradičně postará pořádající
Pilsner Jazz Band, který si připravil z části nový repertoár osvědčených swingových klasik i boogie. Poté naváže
kapela s neworleánským soundem The Dixie Hot Licks,
která se zde před novou sezónou a po více než pěti letech rozloučí se zpěvačkou a zakládající členkou Janou
Mel Golianovou. Začátek je v 19:30 hod., o hodinu dříve
můžete dorazit na taneční lekci s Lenkou Sekaninovou.
Vstupenky jsou v předprodeji na Plzeňské vstupence.

13/03 / 19:30

Dům hudby

Marianne Solivan
& Walter Fischba
cher Trio (USA)
Newyorská hvězda Marianne Solivan přijede do Plzně s populárním Triem Waltera Fischbachera na pozvání Jazzu bez hranic. Marianne se rychle stala jednou z nejstrměji stoupajících jazzových zpěvaček
na newyorské jazzové scéně. Vystudovala dvě nejprestižnější americké hudební školy – bostonskou Berklee
College of Music a New England Conservatory. V jejím
hlase najdete neomylný swing Elly Fitzgeraldové, odvahu Betty Carterové i střídmou věcnost Carmen McRae.
Předprodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz.

14/03 / 17:45

CineStar

Přenosy z MET:
Bludný Holanďan
Po veleúspěšné inscenaci mys
ticky pojatého Parsifala obrátil režisér François Girard
pozornost k jinému Wagnerovu dílu, Bludnému Hobřezen 2020 | www.zurnalmag.cz
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lanďanovi. Premiéra inscenace z MET se bude promítat
v kině CineStar v německém znění s anglickými a českými titulky. Sir Bryn Terfel se zde poprvé představí v roli
tajemného Holanďana, odsouzeného věčně bloudit
po širých mořích. Anja Kampe zazpívá oddanou Sentu,
jejíž láska je to jediné, co ho může zachránit, a její posedlost podobiznou záhadného mořeplavce bude reflektovat také scénografické pojetí, v němž se celá scéna
MET promění v obří olejomalbu.

14/03 / 19:30

Návštěvnické cen
trum Plzeňského
Prazdroje

Balkansambel
& Šlamastika

V Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje se představí populární slovenská kapela Balkansambel, jejíž
osobitá tvorba vychází především z balkánské hudby,
ale najdete v ní také prvky slovenské lidové písně, klasické hudby nebo jazzu. Strukturu jednotlivých skladeb
zkušení hudebníci doplňují svěží improvizací a výsledný projev kapely je tak precizní a zároveň plný energie. Jejich vystoupení jsou proto nezapomenutelným
zážitkem. Balkansambel v Plzni představí především
své aktuální druhé album „Šlamastika“, které sklízí nadšené recenze i ohlasy fanoušků nejen na domácí scéně, ale doslova po celé Evropě! Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

24/03 / 19:00

KD Šeříková

Malina Brothers
+ host: Radůza
Bratři Malinové, tedy banjista
Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef se
společně sešli na pódiu v unikátním projektu, 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. Spolupracovali například s Robertem Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou,
Wabim Daňkem aj. Vydali tři řadová CD a na jaře 2019
natočili DVD s hosty Charliem McCoyem a Kateřinou
García. Skupina v roce 2020 oslaví deset let existence
a v rámci TOUR 2020 představí nové DVD. Na plzeňském
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

koncertu se skupinou jako host vystoupí zpěvačka Radůza, která DVD pokřtí.

25/03 / 19:30

Dům hudby

Smetanovo trio
& Martinů – 130,
Beethoven – 250
K poctě Bohuslava Martinů (130 let od narození) a Ludwiga van Beethovena (250 let od narození) zazní v plzeňském Domě hudby skladby Trio d moll č. 2 Bohuslava Martinů, Klavírní trio Es dur op. 70, č. 2 Ludwiga
van Beethovena a Klavírní trio č. 1 d moll, op. 32 Antona
Arenského. To vše v podání Smetanova tria v sestavě: Jitka Čechová (klavír), Jan Talich (housle) a Jan Páleníček
(violoncello). Koncert se koná v rámci festivalu Smetanovské dny, na který jsou vstupenky k dispozici na Plzeňské vstupence.

26/03 / 18:00

KD Šeříková

Duo Jamaha
Koncerty Duo Jamaha bývají velmi energické i zábavné.
O humornou stránku se stará
mladší z dvojice Marián a svým vtipným vyprávěním pobaví vždy celý sál. Hudební část koncertu je tvořena především novými skladbami, ale i osvědčenými staršími
hity. Aktuální turné se jmenuje podle nového CD s názvem „JEDINÁ“. Duo Jamaha tedy přichází s novým programem. Jejich hudební styl se dá charakterizovat jako
pop-zábava od lidovek až po moderní hudbu a je určený
pro všechny věkové kategorie. To vše je pak okořeněno
pravým záhoráckým humorem! Tak neváhejte a přijďte
se přesvědčit ve čtvrtek 26. března do Kulturního domu
Šeříková v Plzni.

27/03 / 20:00

KD Šeříková

Mirai

Úspěšná popová skupina Mirai
si pro své fanoušky připravila
hned dvě překvapení. Prvním
je videoklip k písni Pojď ke mně blíž, která je součástí
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nejnovější úspěšné desky Arigató. Druhým jsou termíny
jarního turné. Jednou ze zastávek je i KD Šeříková! Mirai
spolu s Benem Cristovaem absolvovali výlet do Berlína,
během kterého vznikl videoklip k singlu Pojď ke mně
blíž. „Celá spolupráce s Benem byla improvizovaná
a spontánní. Ben nás napadl na feat. jako první, protože
na první dobrou sedí k náladě songu,“ přibližuje spolupráci frontman kapely. Mirai, kteří získali hned tři ocenění v anketě Český slavík, vás v KD Šeříková rozproudí
27. března!

28/03 / 20:00

KD Šeříková

Doga + host:
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 pojede „Od soumraku do úsvitu“.

29/03 / 18:00

ECM Maranatha

Gospel (až)
na dřeň

Benefiční koncerty na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně přinášejí
do Plzně už jedenáctým rokem autentický gospel. Pod
vedením renomovaných britských lektorů – zpěváka
a pastora Davida Daniela a osobitého zpěváka a muzikanta Colina Vassella – se můžete v hlavní části programu těšit na velký 90členný sbor, složený z hostů z celé
ČR a podpořený živou kapelou. Během večera vystoupí též plzeňský Touch of Gospel pod vedením Michala
Beránka. Nenechte si ujít toto výjimečné setkání s bezprostřední a neopakovatelnou atmosférou! Vstupenky
pouze na místě (Betlémská kaple v Husově ulici). Více
informací na www.gospeltrain.cz.
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01/04 / 19:30

Saloon Roudná

Po siréně swing!
Pilsner Jazz Band
& Mayfly’s
Memory
První dubnová středa vyšla hned na „apríla“, ale pár
hodin po rozeznění výstražných sirén se v Saloonu
na Roudné opravdu bude tančit v rytmu swingu. Domácí Pilsner Jazz Band tentokrát zahraje společně s dámským vokálním triem Mayfly´s Memory z Regensburgu
a připravili si repertoár, který si v třicátých letech získal
miliony fanoušků po celém světě. Po vzoru Andrew Sisters či Boswell Sisters zazní hity jako „Pennsylvania
6-5000“, „In The Mood“, „In A Mellow Tone“ a mnoho

TIP NA BŘEZEN
13/03 / 20:00

Papírna

Erik Truffaz
Quartet
Erik Truffaz, vynikající
francouzský trumpetista, pohybující se na rozmezí mnoha hudebních žánrů, zahraje se svým
kvartetem po mnoha letech zase v Plzni. Páteří
vystoupení budou věci z jeho nového CD Lune
Rouge (Rudý měsíc), které doplní o průřez svou
těžko zařaditelnou tvorbou. Zazní fúze elektroakustického jazzu s tanečními prvky a beaty, která
po letech hledání vykrystalizovala v nezaměnitelný sound, jenž je navíc umocněn virtuozitou
muzikantů a v případě Plzně i netradičním, ale
pro tento koncert naprosto skvělým prostředím.
Vlastně to byl prostor a vzhled plzeňské Papírny,
co přesvědčilo Erika k opětovné návštěvě Plzně.
Jako jeden z nejznámějších jazzových hudebníků současnosti, často srovnávaný s Milesem Davisem, si umí říct o celkem šťavnatý honorář, ale
když ho něco zaujme, tak z něj dokáže poměrně
rapidně slevit. A to je právě příklad plzeňské Papírny, která snad nezklame a inspiruje umělce
k mimořádným výkonům. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

březen 2020 | www.zurnalmag.cz
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dalších, s nimiž toto česko-bavorské hudební uskupení
podnikne v dubnu turné po Německu a Nizozemí. Samozřejmě nebude chybět tradiční taneční lekce s Lenkou Sekaninovou, která začíná v 18:30 hod. Vstupenky
zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

02/04 / 19:00

Měšťanská beseda

Irská taneční
show: Rytmus
v srdci

Na česká pódia 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. Příběh, ve kterém něžná láska čelí nástrahám
zla, se odehrává v kulise podmanivě krásné irské hudby,
vytvořené speciálně pro tuto show.

03/04 / 20:00

Dům hudby

Životaběh

Jazz bez hranic uvádí komponovaný pořad písní z autorské
dílny Dalibora Bárty a Václava
Bárty st. Jako sólisté vystupují Kateřina Falcová a Soňa
Hanzlíčková Borková. Hraje Cimbálová muzika Milana
Broučka doplněná rytmickou skupinou a hráči na dechové nástroje. Projekt navazuje na úspěšné Paměti
vrby a žánrově by se dal zařadit do kategorie World Music. Poetické texty s ohlasy lidové poezie a hudba inspirovaná folklorem, ale i jazzem a jinými stylovými prvky,
vyprávějí prosté příběhy v nových písních se skvělými
výkony plzeňských umělců. Předprodej vstupenek na
www.plzenskavstupenka.cz.

od 07/04

Zámek Nebílovy

Koncertní cyklus:
Hudba valdštejn
ských salonů
Národní památkový ústav věnuje každoročně sezónu
na státních hradech a zámcích některému z význačných
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie chystá
9. 4. v Měšťanské besedě koncert
nazvaný Itálie & Rusko, na kterém vystoupí
společně se skvělým houslistou Albanem Beikircherem a dirigentské taktovky se ujme Zhang Guoyong.
… že v KD Šeříková 17. 4. společně vystoupí punkové legendy Visací zámek a E!E a 25. dubna se zde
představí Argema s předskokany Gallileo.
… že v Měšťanské besedě se 23. dubna uskuteční
benefiční koncert skupiny Čechomor.
aristokratických rodů, a tím letos budou Valdštejnové.
V rámci toho připravila správa nebílovského zámku,
který tato šlechtická rodina vlastnila v létech 1816–1924,
unikátní koncertní cyklus „Hudba valdštejnských salonů“. Projekt představí posluchačům skladby z Valdštejnské hudební sbírky v podání špičkových souborů
a interpretů. Cílem projektu je mj. představit Valdštejny
jako významné hudební mecenáše i výtečné hudebníky. První koncert celosezónního cyklu proběhne 7. dubna v 18:00 hod., kdy v tanečním sále zámku vystoupí
komorní soubor s plzeňskými kořeny Sojkovo kvarteto.
Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz
a na místě.

10/04 / 19:00

MKZ Horšovský Týn

Vargas Blues Band
feat. John Byron
Jagger
Španělsko-argentinská blues rocková skupina Vargas
Blues Band, v čele se špičkovým kytaristou a letitým
spoluhráčem Carlose Santany Javierem Vargasem,
vyráží na evropské turné a jedna z jeho koncertních
zastávek se uskuteční 10. dubna v Horšovském Týně!
Vargas Blues Band se svým osobitým mixem rocku, soulu, flamenca a latiny s úspěchem vystupuje v klubech
a na festivalech po celém světě a na letošním turné je
navíc za mikrofonem podpoří synovec Micka Jaggera
z legendárních Rolling Stones, John Byron Jagger! Předprodej vstupenek v Informačním centru, 5. května 50,
Horšovský Týn, tel.: 379 415 151.
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DIVADLO

Divadelní tipy

09/03 / 19:00

Moving Station

Pustina

V nádherně zrekonstruované
budově naproti nádraží Plzeň
– Jižní Předměstí provozuje kulturní organizace JOHAN
již pátou sezónou komorní divadelní scénu zaměřenou
na současné autorské divadlo, tanec, nový cirkus a mezioborové experimenty v oblasti tzv. performing arts.
Na začátku března do Plzně přiveze spolek JEDL inscenaci Pustina, která v roce 2019 získala Cenu Divadelních
novin v kategorii Alternativní divadlo. Scénická báseň
režiséra Jana Nebeského propojuje náročný text anglického nobelisty T. S. Eliota, fyzickou akci, hudbu a výtvarné působení v provedení špičkových českých umělců.
V hlavních rolích se představí Petr Jeništa a Lucie Trmíková coby pár znuděný životem, týraný zmarem a prahnoucí po smíření. Andělem hrajícím na psaltérium jim
je Jan Mikušek. Tančí a vaří členové 420 PEOPLE Filip
Staněk a Lukáš Nastišin v choreografii Václava Kuneše.

Divadlo Dialog
12
a 21/03 Březnové premiéry
Divadlo Dialog chystá na březen dvě premiéry. Divadelní soubor Zrcadlo uvede 12. března existenciální
komedii a situační drama o životě lůzerského nočního
hlídače nazvanou Noční hlídač. O devět dnů později
zve na premiéru soubor Théta. Ten nastudoval komedii
Rudolfa Trinnera Zastavte Elen! Dobře situovaná vdova
Elen žije přepychovým životem, který si umí náležitě
užívat. Nemyslí ale jen na sebe, štědře podporuje charitativní projekty, což se vůbec nelíbí jejímu sobeckému
synovi a ziskuchtivé neteři. Jak ale mohou zastavit Elen?
Představení začínají vždy v 19 hodin.

16/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Drahá legrace

Nemusíte mít peníze, stačí,
když si lidi myslí, že je máte.
Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměstnaný
a ani doma, ani v bance nemá ani korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Protože platí, že každý, kdo něco skrývá, je
zajímavý, a když jde o peníze, je ještě zajímavější, strhne
se kolem něho série neuvěřitelných situací. Najednou
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se o něj začnou zajímat úplně všichni, dokonce se stane
neodolatelným pro ženy!

20/03 / 17:30 a 19:00

Divadlo Alfa

Ťuk, ťuk, ťuk.
Tučňák?!
Jednoho dne na Kryštůfkovy
dveře někdo zaklepal. A za dveřmi stál malý tučňák. Vypadal trochu smutně. Možná se ztratil. Nebo neví, jak se
dostane domů. Kde bydlí tučňáci? Jak se tam dostat? Že
by snad chtěl tučňáček po Kryštůfkovi ještě něco jiného?
Povyprávíme vám o tom. Příběh o cestě chlapce Kryštofa a malého tučňáka, který vypadá stále trochu smutně,
k pevnému přátelství. Vyprávění prostřednictvím loutek
je určeno nejmladším divákům od 2 let a samozřejmě i jejich rodičům a prarodičům. Večerní premiéra.

28/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Celebrity

Celovečerní stand-up comedy
Ondřeje Sokola nabízí nečekaný pohled nejen do jeho soukromí, ale i do soukromí
dalších umělců v České republice. Historky ze života
vypráví s upřímností i s dávkou improvizace. Herec, režisér a hlavně skvělý vypravěč o show říká: „Stand up
je disciplína, kde je člověk sám za sebe, a tím pádem je
to něco mezi románem na jevišti, epickým vyprávěním
a zvláštním, odlehčeným hraním.“

02/04 / 19:00

Moving Station

Womenstate:
Chorus for One
Actress
Sólový projekt vynikající polské herečky Agnieszky
Bresler, který vytvořila společně se ženami ve výkonu
trestu. Scénář vznikl na základě rozhovorů s ženami
v ženských věznicích v Krzywanieci a ve Vratislavi, v azylovém domě pro ženy bez domova a v Nadaci ochrany
a péče. Agnieszka Bresler se jako vůdce sboru v řecké
tragédii stává komentátorem života a zpívá píseň o kolektivní touze po lepším světě. Je učitelkou řeči pro ty,
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

Dozvěděli
jsme se…
… že ve středu 15. dubna přijal
pozvání k jubilejnímu 130. klubovému večeru Divadla Pluto
režisér Zdeněk Troška, který bude divákům vyprávět zážitky mimo jiné i z natáčení své poslední
pohádky Zakleté pírko.
… že Divadlo J. K. Tyla zve v půli dubna (18. 4.)
na premiéru opery Korunovace Poppey.
… že Divadlo Alfa uvede v dubnu (8. a 11. 4.) netradiční verzi pohádky o Šípkové Růžence nazvanou Spáčka a vřeteno.
… že koncem dubna se v Besedě zastaví Besídka
divadla Sklep (27. 4.).
… že 2. května zve Měšťanská beseda na talkshow
The Man Behind Freddie Mercury.
… že Kino Beseda promítá 26. dubna Labutí jezero v podání Velkého moskevského baletu.
… že KD JAS zve 15. 4. na Včera, dnes a zítra.

kteří neumějí mluvit, pro ty, kteří nemají místo ve společnosti a zůstávají mimo běžnou sociální strukturu.
Představení je v polštině s českými titulky.

03/04 / 19:30

Měšťanská beseda

Hvězdné manýry

Jak ubytovat v jednom hotelu
dvě vynikající umělkyně, které
se ale navzájem nesnášejí a nejraději by si vjely do vlasů? Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková či Iva Andrlová vás
zaručeně pobaví ve špičkové bláznivé komedii. Ocitáme se v elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942,
kde se chystá koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů. Ten se neobejde bez dvou
hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny, avšak navzájem se nesnášejí a při setkání neváhají zajít až k fyzickému napadení. Ředitel hotelu připraví přesný plán,
jak je ubytovat, ten ale od začátku selhává. Obě hvězdy
mají své manýry a nekompromisně vyžadují to nejlepší
apartmá. Vydrží to ředitelovy nervy? Nešťastnou náhodou skončí každá z hvězd v jedné z jeho ložnic a strašlivý výbuch je jen otázkou času.
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

31.

angličtina
němčina
francouzština
italština
ruština
španělština
čeština pro cizince
čínština

Mezinárodní
letní jazyková
škola
Pojďte se bavit!

13–31/7/2020
Intenzivní jazykové kurzy
na Západočeské univerzitě v Plzni
• jeden, dva nebo tři týdny výuky
• celodenní, dopolední a odpolední kurzy
• pro studenty, mládež, děti od 6 let
i širokou veřejnost
• pobytové kurzy pro děti a teenagery
na zámku v Nečtinech
• výuka obecného i profesně
zaměřeného jazyka
• zkušení univerzitní lektoři
a rodilí mluvčí
• nabídka kurzů akreditovaných MŠMT
pro učitele angličtiny a němčiny
na ZŠ a SŠ
Co dalšího letní škola nabízí?
•
•
•
•
•
•

sportovní a kulturní akce
výlety, párty, koncerty
příjemné zázemí univerzitního kampusu
stravování v menze
ubytování pro mimoplzeňské zájemce
nová mezinárodní přátelství

www.isls.zcu.cz
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GALERIE

Přehled výstav

do 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. Jeho 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. V neděli 1. března odpoledne zve
galerie na tvořivou neděli pro rodiny s dětmi.

do 13/04

Národopisné
muzeum Plzeňska

Mistři tradiční
rukodělné výroby
Plzeňského kraje
Souborná výstava „Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“ představuje současnou tvorbu řemeslníků a řemeslnic, kterým rada Plzeňského kraje v letech
2017–2019 udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby
Plzeňského kraje. Udělování titulu vychází z dlouhodobé koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Plzeňském kraji a zejména o nemateriální kulturní dědictví.
Tímto titulem se Plzeňský kraj snaží podpořit řemeslníky s trvalým pobytem na území Plzeňského kraje, kteří
doposud ovládají výrobní postupy a technologie tradiční rukodělné výroby. Cílem výstavy je seznámit návštěvníky s tvorbou všech oceněných řemeslníků a řemeslnic
a současně také s celým projektem.

do 30/06

DEPO2015

GÓÓÓL: Hrdinové
české kopané
Zážitková výstava pro celou rodinu spojuje největší příběhy české kopané
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s velkým hřištěm, kde se děti učí především týmové
spolupráci a férové hře. Dokážete se svými spoluhráči udržet balanc? Máte tvrdou a přesnou střelu?
Najde vaše přihrávka cíl? Prožijte příběh začínající
na plácku za městem a končící na novodobém stadionu. V koutku věnovaném klubu Viktoria Plzeň si
prohlédnete dresy či kopačky významných hráčů,
kroniku klubu, míč ze zápasu století či model nového
stadionu. K výstavě je připraven i bohatý doprovodný program a lektorské programy. Sledujte novinky
na www.depo2015.cz/goool a na Facebooku.

03–31/03

Galerie Evropského
domu SVK PK

Milan Kundera
(neztracen)
v překladech

Brněnský rodák Milan Kundera patří k nejpřekládanějším autorům na světě; seznam jeho překladů obsahuje
více než tři tisíce vydání v různých světových jazycích.
Výstava nejenže představí některá z těchto vydání,
ale i bezprostřední ohlasy na Kunderovo dílo z recenzí
z různých světových médií. Nechybí ani úryvky z díla,
včetně pasáží z románů, které zatím nebyly do češtiny
přeloženy. Převodu do české verze se proto ujal sám autor Milan Kundera. Na místě si budou moci návštěvníci
mimo jiné i prolistovat kompletní řadu českých vydání
tak, jak postupně od 90. let vychází v brněnském nakladatelství Atlantis.

05–29/03

Galerie Jiřího Trnky

Anna Arnetová,
Zdeňka Hranáčová / Vivat!

Jubilejní výstava Anny Arnetové a Zdeňky Hranáčové
představuje průřez jejich tvorbou za posledních několik
let. Každá má svůj osobitý, nezaměnitelný styl a zajímavé
je i prolnutí jejich tvorby. Od didaktické ilustrace se přes
ornitologické koláže dostaneme až k současné české
krajinomalbě. Čeká vás svěží výtvarný mix, kde si každý
jistě najde to své. Vernisáž výstavy proběhne 4. března
v 17 hodin. Komentovaná prohlídka s autorkami bude
25. března od 16 hodin s bezbariérovým přístupem.
březen 2020 | www.zurnalmag.cz
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11/03 / 17:00

Západočeská galerie

Komentovaná
prohlídka výstavy
Od práce k zábavě

Výstava ve výstavní síni „13“ se zaměřuje na fenomén
narůstání volného času v různých vrstvách populace
během 19. století, tak jak je zobrazili velcí mistři českého umění Josef Mánes, Quido Mánes, Václav Brožík,
Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Jan Preisler, Joža Uprka a další. Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy
ikonografie spjaté s volným časem: Návštěva lázní, výlet a procházka / Zasnění, odpočinek, zahálka a nuda
/ Svět dětství a mateřství / Svátky, slavnosti a zábavy /
Erotika krotká či nezřízená? / Hospoda, vinárna a kavárna / Sportování: od péče o tělo k soutěži v pohybu. Dvě
menší části výstavy připomínají dobově oblíbená média
zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy a živé obrazy
a fotografování jako událost. Výstavou vás provede autor její koncepce Roman Prahl.

11/03–11/04

Galerie Ladislava
Sutnara

Zdeněk Fránek,
Figures

Zdeněk Fránek, dynamický architekt a pedagog a Architekt roku 2019, patří mezi zpracovatele desítek originálních návrhů různorodých staveb. Veřejnost asi nejvíce
láká Stezka v oblacích v Dolní Moravě, komornějšími
stavbami jsou zase modlitebny Církve bratrské v Černošicích a Litomyšli. Jarní výstava Zdeňka Fránka v Galerii
Ladislava Sutnara představuje personifikaci různých
objektů, jako jsou vidoucí domy, živoucí stromy, obytné
balvany, mluvící rostliny a jiné samozřejmosti.

20/03–31/05

Západočeská galerie

PŘIHRAJ!
Aspekty
spolupráce
v tvorbě studentů
UMPRUM
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že až do 20. března můžete
přímo na Sutnarce v Inkubator Gallery navštívit výstavu
LandArt / Prorůstání – od země k zemi.
… že výstavní síň „13“ připravila na 8. dubna
komentovanou prohlídku výstavy Od práce
k zábavě. Výstavou provede autor její koncepce
Roman Prahl.
… že Národopisné muzeum chystá výstavu Trojsetkání věnovanou osvobození Plzně. Zahájena
bude 24. dubna.
… že blovické Muzeum jižního Plzeňska zve až
do konce srpna na výstavu věnovanou Boženě
Němcové. Její doprovodný program prozrazuje
zajímavé souvislosti mezi spisovatelkou a zámkem Hradiště.
… že Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech
zve až do 24. května na výstavu nazvanou Střípky
z dějin péče o hygienu těla u našich předků.
… že v muzeu a galerii v Mariánské Týnici můžete od 1. dubna až do poloviny června propadnout kouzlu stavebnice Merkur.
… že Paletka vystavuje od 12. března práce žáků
ZŠ speciální.
… že koncem dubna (22.–25. 4.) se v Moving Station konají Ozvěny EKOFILMu.
… že 4. dubna se Plzeň může těšit na další nálož
komiksů, deskovek, PC her a cosplay v DEPO2015!
Druhý ročník festivalu CO.CON je tu.
… že od 16. do 22. dubna můžete navštívit filmový festival Finále Plzeň.

Výroční výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze představuje nejzajímavější a nejpozoruhodnější
práce studentů, které vznikly v posledních letech. Expozice bilancuje, zachycuje vývoj a směřování tvůrčí práce
ateliérů UMPRUM. Odráží se v ní také reakce na společenské dění, potřeby, předpovídá, kam směřují současné trendy, a ukazuje některé projekty spojené s Plzní. Je
to vůbec poprvé, kdy se Výroční výstava UMPRUM dostává mimo působiště školy a dává veřejnosti možnost
se seznámit s tvorbou studentů i mimo Prahu.
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KAM ZA KULTUROU
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 hodinami u Kalikovského mlýna. Vůdčí postava průvodu
Jaromil XI. zde pronese nad mrtvou zimou pohřební řeč

TIP NA BŘEZEN
do 31/03

Výzva
k podávání
nominací
na Uměleckou
cenu města
Plzně za rok
2019 – 8. ročník
Do 31. března 2020 mohou lidé i organizace podávat prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně nominace na Uměleckou cenu
města Plzně v oblasti hudby, tance, výtvarného,
dramatického a audiovizuálního umění, literární
činnosti a designu, a to v 5 kategoriích – pro umělce do 30 let, nad 30 let a za celoživotní dílo, za významnou kulturní událost roku a ocenění společnosti či mecenáše podporujícího plzeňskou
kulturu. Více informací o Umělecké ceně města
Plzně naleznete na www.plzen.eu (odbor kultury). O výběru jednotlivých nominací v uvedených
kategoriích bude rozhodovat nezávislá odborná
porota, složená z odborníků regionálního i celorepublikového formátu, ze zástupců významných
institucí a osobností uměleckého a kulturního
sektoru. Jednotlivá ocenění budou po schválení
Zastupitelstvem města Plzně udílena na slavnostním ceremoniálu.
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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 primátorovi města Martinu Baxovi,
že zima byla z plzeňské kotliny definitivně vyhnána.
Odpolední program uzavře stále oblíbenější soutěžní
pojídání masopustních koblih Plzeňský koblížek.

od 01/03

Měšťanská beseda

TŠ GREGORIADES
Zahájen zápis
do Tanečních kur
zů PODZIM 2020
Taneční škola Gregoriades zahájila zápis do podzimních tanečních kurzů pro mládež a dospělé. Využijte
slevy za včasný zápis! Nenechte si ujít jedinečné taneční v Plzni. Z nabídky můžete vybrat základní i pokračovací kurzy. Přijďte si užít exkluzivní taneční v Měšťanské besedě pod taktovkou nejmladšího tanečního
mistra Nikoly Gregoriadese. Můžete se těšit na skvělé
vyučovací lekce, prodloužené, fashion & selfie & cocktail party, lekci stolování a raut, diskolekci, soutěž o jízdu v luxusní limuzíně, soutěž o MISS a GENTLEMANA
kurzu a na závěrečném plesu budete tančit o společenský oblek a další hodnotné ceny. Výuka od října
2020, přihlášky a informace na tel.: 720 121 060 nebo
na www.gregoriades.cz.

05/03 / 19:00

DEPO2015

Filmový klub:
Cesta do fantazie
Cesta do fantazie je příběhem
desetileté Chihiro, obyčejné japonské holčičky. Když
jede se svými rodiči poprvé do nového bydliště, jejich
auto zabloudí na opuštěnou lesní cestu, vedoucí k záhadnému tunelu. Chihiro i její rodiče se vydají dovnitř
a objeví cosi, co považují za opuštěný lunapark. Znáte
jedno z vrcholných děl Hajao Mijazakiho, patrně nejslavnějšího tvůrce japonského anime? Sám název dokonale definuje divácký zážitek z tohoto filmu. Pakliže nemáte s asijským animovaným filmem zkušenost, Cesta
do fantazie je ideální příležitost k seznámení.
březen 2020 | www.zurnalmag.cz
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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. Teď přijedou do Měšťanské besedy sdílet své
zážitky z různých míst Evropy, Blízkého východu i Asie
a vyprávět o tom, jak se změnil svět. Během cesty se jim
podařilo najít místa, odkud fotili Hanzelka a Zikmund,
a s odstupem více než půlstoletí vytvořit na dvě stovky
snímků se stejnou kompozicí. Výběr z dvojic fotografií,
které nabízejí porovnání v čase, je vystaven ve vstupních prostorách Měšťanské besedy do 30. března.

15/03 / 14:30

Dílnička
Holky bez silikonů

Výroba přírodního
pleťového krému
a pleťové vody
Chtěli byste si vyrobit krém a čisticí pleťovou vodu přesně na míru své pleti? Žádný problém! Vyražte do Dílničky Holek bez silikonů ve Slovanské aleji 24, kde na vás
čeká především praktická část v podobě výroby vlastního pleťového krému a pleťové vody. Dozvíte se, jaké
suroviny zvolit, ať už je vaše pleť mastná, suchá, nebo
citlivá. Workshop je vhodný pro všechny přírodně založené a tvořivé ženy, muže i dívky. Cena kurzu 849 Kč
zahrnuje 2 vlastnoručně vyrobené produkty, veškeré
potřebné suroviny na výrobu a obaly. Na místě si také
můžete koupit suroviny i pomůcky pro domácí tvoření.
Přihlášky najdete na https://eshop.holkybezsilikonu.cz.
Více informací na info@holkybezsilikonu.cz.

21/03
13:00

Papírna

Velikonoční bazárek

Na Velikonoce má mít člověk něco nového na sebe, aby
ho beránek nepokakal, říká se. Ale co když se na takovou parádu nedostává peněz? Parta plzeňských žen-
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ských osobností Holky holkám se už před několika lety
rozhodla, že ženám, kterým peníze na pěkné nové šaty
chybí, vyjde vstříc. A vznikl bazárek, kde můžete za stokorunu koupit cokoli – od košile, přes šaty, kalhoty či
sukně až po plesové šaty nebo kabáty. Výtěžek z prodeje pak putuje na pomoc domovům pro matky s dětmi
v tísni. Přijďte si koupit krásné kousky, nezřídka značkové či modelové, za pár kaček a pomoct tak nejen sobě!

21/03 / 10:00

ZOO

Vstříc jaru
Každoroční uvítání jara s odemykáním České řeky a probouzením lesa vychází letos téměř přesně na první jarní den.
Návštěvníci budou mít možnost si projít naučnou stezku
o zajímavé ceny, zastavit se u různých her, dovednostních
a vědomostních soutěží. V 11 hodin vodník slavnostně
odemkne Českou řeku. Nositelé rybích jmen budou mít
po celý den do areálu zahrady zvýhodněné vstupné.

TIP NA DUBEN
04/04 / 08:30

Borský park

RUN for ProCit
U příležitosti Světového
dne porozumění autismu se v Borském parku opět poběží na pomoc
dětem s poruchou autistického centra. Občanské
sdružení ProCit, z.s. pořádá 5. ročník charitativního rodinného modrého běhu RUN for ProCit.
Registrace běžců začnou v půl deváté a start dětského běhu, kterého se účastní i děti s autismem,
proběhne v 10:00 hod. Ve čtvrt na jedenáct se
vydají běžci na dvoukilometrovou trať a o půl
hodiny později na trať pětikilometrovou. Kromě
toho tu pro děti bude připraven skákací hrad,
malování na obličej a dětská překážková dráha.
Dobrodruzi se pak budou moci vydat na speciální zážitkové běžecké trasy. A milovníci dobrého
jídla a pití se mohou těšit na ochutnávku skvělé
kávy, delikates, piva, moštů nebo výborné vegetariánské polévky. Více info a registrace běžců
na www.runforprocit.cz.

březen 2020 | www.zurnalmag.cz
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23–28/03

Moving Station

Jeden svět Plzeň
„Až naprší a uschne“ je mottem
letošního 20. ročníku festivalu
Jeden svět v Plzni. Nenechte si ujít zahajovací snímek
Češi jsou výborní houbaři, který je mimozemskou
ekosondou do české kotliny. Vidět můžete také snímky
nominované na Oscara – Země medu o životě makedonské včelařky nebo rodinné drama ve válečné Sýrii
Pro Samu. Nevynechejte ani závěrečnou festivalovou
sobotu, která kromě projekce pro celou rodinu přinese
divadlo utlačovaných, workshop komunitní zahrady,
brunch nebo relax zónu pro všechny. Bližší informace
na www.jedensvet.cz/plzen, www.facebook.com/jedensvetplzen nebo www.instagram.com/jedensvetplzen.

24/03 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Něco za něco: Hra
o zneužití moci
William Shakespeare napsal hořkou komedii Něco
za něco v roce 1603 a dotkl se v ní zásadních témat lidské existence, morálky, moci a korupce. Hlavní postavou je kníže Vincentio, vládce Vídně, kde už čtrnáct let
i přes přísné zákony bují všemožné neřesti. Jak situaci
řeší? Předstírá odjezd a tajně pozoruje, jak si jeho zástupce, vyhlášený strážce mravnosti šlechtic Angelo,
ve své funkci vede. Podaří se mu nastolit pořádek, nebo
zklame a začne svoji moc zneužívat? Hrou s dobovým
kontextem provází špičkový znalec Shakespearova díla
profesor Martin Hilský.

27–28/03

Gymnázium
F. Křižíka

Cestovatelský
festival
Letem světem
Devátý ročník festivalu Letem světem věnovaný cestovatelské dvojici dobrodruhů a mořeplavců Thora
Heyerdahla a Eduarda Ingriše vezme návštěvníky opět
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

na řadu více či méně známých míst naší planety. Prvním přednášejícím bude Thor Heyerdahl jr., odborník
v oblasti oceánské biologie a oceánografie. V sobotu
bude za přítomnosti režiséra Petra Horkého zahájena
výstava fotografií z Jižní Ameriky 50. let, které tu nafotil Eduard Ingriš. K vidění bude také kopie sochy moai
z Velikonočních ostrovů, kterou si budete moci zkusit
přestěhovat, a to v rámci workshopu s Pavlem Pavlem.
Dalším z dvaceti festivalových přednášejících bude například Steve Lichtag s přednáškou Oceán a žraloci.
Program naleznete na www.svetem.net.

27–28/03

Lobzy

BLIK BLIK 2020
Šestý ročník festivalu světla
a umění se přesune z centra
Plzně a nechá poprvé kompletně vyniknout městskou
zeleň. V pátek 27. a sobotu 28. března rozsvítí na 13 instalací od tuzemských i zahraničních umělců a uměleckých projektů Lobezský park a jeho okolí. Letošní
trasa provede návštěvníky od Divadla Alfa, podél řeky
Úslavy až k Rolnickému náměstí nebo v opačném smě-

TIP NA KVĚTEN
01–06/05

Slavnosti
svobody Plzeň
Už přes třicet let si může
Plzeň svobodně připomínat osvobození americkou armádou. Slavnosti svobody, které připomenou 75. výročí konce
2. světové války, budou mimořádné svým rozsahem, množstvím vojenské historické i současné
techniky, ale stále ještě také účastí válečných veteránů. Letošní novinkou bude unikátní historická
bitva Země & vzduch, která se odehraje 1. května
na letišti v Líních. Další program slibuje tradiční průjezd tří stovek vojenských historických
vozidel nebo tradiční dobové vojenské tábory
v režii klubů vojenské historie. Kulturní program
zahájí swing na náměstí v podání vynikajícího
The BBC Big Band. Víc informací o programu
na www.slavnostisvobody.cz.
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ru. Centrem festivalu bude Lobezský park, který se promění v Magickou roklinku. Ať už se rozhodnete do ní
střemhlav sklouznout nebo raději opatrně sestoupit
po svých, zavede vás do zcela jiného, čarovného světa.
Jednotlivé instalace budou postupně odtajňovány na Facebooku DEPO2015 a na www.depo2015.cz/blikblik.
Na Lobezský park si můžete posvítit už den předem při
Nočním běhu pro Světlušku, který odstartuje ve čtvrtek
26. března. Na BLIK BLIK 2020 se také můžete naladit výstavou slovenské umělkyně Kristíny Kandrikové. Ta začíná
5. března v DEPO2015. Autorka si pohrává s tématem přírody a světla, kdy instalace objektů, obrazů, zvuků a světel reflektuje jeden z nejmagičtějších momentů našich
dnů – přerod tmy ve světlo, čas, kdy noc přechází v den.

28/03 / 10:00

Klášter Kladruby
u Stříbra

Zažít Kladruby
s chutí – Street
food @ kultura

Kladrubský klášter zve všechny fanoušky gastronomie
pod širým nebem na festival Zažít Kladruby s chutí – Street food @ kultura. Pro návštěvníky bude opět
připravena pestrá nabídka jídel z celého světa, a to
masových, vegetariánských, slaných i sladkých, stejně
jako pestrý výběr nápojů. Součástí bude i doprovodný
program pro malé i velké návštěvníky v kulisách historického objektu barokního kláštera. Těšit se můžete
na dopolední varhanní koncert, loutkové divadlo v latinské škole a odpolední rockový koncert. Více na FB
Zažít Kladruby s chutí.

31/03 / 18:00–21:30

Divadlo Alfa
16. vzdělávací
a zážitková konfe
rence EXCELLENT
NÍ ŽENA®
Poprvé ve všední den a poprvé v podvečer se uskuteční vzdělávací a lifestylová konference Excellentní
žena. Pozvání přijali opět velmi zajímaví hosté: Jaroslav
Kmenta, investigativní novinář a spisovatel nebo známý
psychiatr MUDr. Radkin Honzák. Pokud se díváte v televizi na pořad Peče celá země, tak pro vás má konference
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jednu lahůdku. Pozvání přijala i Mirka van Gils Slavíková,
porotkyně soutěže a cukrářka, která pekla v mnoha zemích. A víte, že dětství prožila v Plzni? Moc se na všechny těší, proto nesmíte chybět! Vstupenky a informace
na www.excellentnizena.cz.

02–07/04

Festival arabské
kultury
ARABFEST v Plzni chystá už
11. ročník! Tentokrát zamíří
Ke hvězdám, jak zní letošní podtitul. Na „hvězdné procházce“ městem zjistíte, že Plzeň má k arabské kultuře
blíž, než si myslíte, libanonská vína tentokrát ochutnáte tak trochu jinak, dozvíte se, kde se vzala betlémská
hvězda a také, kterak smýšlejí o nebeských tělesech
súfisté. Nebe nad Jemenem uvidíte očima Tomáše Šebka z Lékařů bez hranic a skutečnou noční oblohu uzříte
skrze dalekohledy Hvězdárny Plzeň. Festival se koná
za podpory Západočeské univerzity. Více informací
na www.arabfest.cz a Facebooku.

TIP NA ČERVENEC
13–31/07

Mezinárodní
letní jazyková
škola
Zvažujete, co podniknete v létě? Pojďte se bavit anglicky, francouzsky,
italsky, německy, španělsky, rusky, čínsky nebo cizinci česky, a to jeden, dva nebo nejlépe tři týdny
na ZČU. Vybírat můžete z kurzů různého zaměření
pro všechny věkové kategorie od šesti do sta let.
Jazykové kurzy, na které se každoročně hlásí stovky zájemců, jsou vedeny kvalifikovanými lektory
včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Na odpoledne a víkendy je připraven
bohatý doprovodný program, který zahrnuje sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze a party. Podrobné informace a přihláška na www.isls.zcu.cz,
případné dotazy vám zodpoví Daniela Kopřivová
na tel.: 377 635 210 nebo 735 713 895 či e-mailu
dkoprivo@ujp.zcu.cz.
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05/03	CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Frčíme / animovaný / komedie
Studio Pixar je dlouhodobě jednička ve výrobě animáků.
Na kontě má Toy Story, Úžasňákovi, Hledá se Nemo, Vzhůru do oblak nebo Ratatouille. I jejich největší fandové jim
však vyčítali, že se v posledních letech až příliš věnují výrobě pokračování svých hitů a ne novinkám. Naštěstí se
to teď mění a Frčíme je zcela nový a originální projekt.
A docela zajímavý. Odehrává se ve fantasy světě, který ale
tak trochu připomíná náš. Jsou tu elfové, skřítci, monstra
a jednorožci, kteří se ovšem chovají tak trochu jako krysy.
A jsou stejně otravní, když vám šmejdí kolem popelnic.
Hlavními hrdiny budou sympaťák Ian a jeho trošku natvrdlý
starší brácha Barley, kteří vyrůstají jen s maminkou, protože
jejich táta umřel. Jenže jsme ve světě kouzel, takže klukům
se povede tátu oživit. Nebo spíš jeho půlku, konkrétně tu
spodní. Teď mají 24 hodin na to, aby našli způsob, jak svého
tátu „dokončit“, a když se jim to nepovede, bude pro ně navždy ztracený. Takže je čas vyrazit za dobrodružstvím! Kino
Beseda uvede 21. března, Kino Káčko 8., 14. a 15. března.

05/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Neviditelný / horor / sci-fi
Neviditelný muž je hororová ikona, podobně jako třeba Vlkodlak, Frankensteinovo monstrum nebo Drákula. Jenže na rozdíl od nich už dlouho v kině
nebyl. Teď se ale vrací a pokusí se potvrdit starou a léty prověřenou poučku,
že člověk se nejvíc bojí toho, co nevidí. Děj Neviditelného se točí kolem Cecilie, která žije s geniálním vynálezcem Adrianem, jenž se k ní chová majetnicky
a evidentně je psychopat. Cecilii se povede utéct a brzy zjistí, že její bývalý přítel spáchal sebevraždu a odkázal jí
obří dům a spoustu peněz. Jenže věci se mají trošku jinak, než se na první pohled zdá. Adrian totiž pracoval na způsobu, jak člověka zneviditelnit, a i když by měl být on sám po smrti, Cecilie má čím dál tím víc pocit, že to tak není.
Že Adrian je pořád velmi blízko a možná blíž, než kdokoliv tuší. Skutečně se mu povedlo dotáhnout svůj vynález
do konce a teď chce svou bývalou přítelkyni přivést na pokraj šílenství, nebo je Cecilia blázen? V hlavní roli se objeví
Elizabeth Moss ze seriálového hitu Příběh služebnice. Kino Káčko uvede 6. března.

12/03
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3Bobule / komedie
Od dvojky Bobulí už uběhlo dlouhých jedenáct let, ale režisér Martin Kopp, tvůrce komedie Bajkeři, si řekl, že je
na čase vrátit hrdiny zpátky do kin. Honza a Klára se starají o vinohrad, mají rodinu, ale že by byli šťastní, to se
úplně říct nedá. Přichází čas sklizně a na vinohrad se vrací i Jirka, podvodníček, který utíká před hodně naštvanými věřiteli a navíc s sebou přivezl i svého syna, který tu ale není úplně dobrovolně. Vinařství se nedaří, vztah
obou hrdinů je na bodu mrazu a Jirkovy problémy jsou přesně to, co ani jeden z nich právě teď nepotřebuje. Oba
hrdinové se ocitají skoro až na dně, ale ode dna se člověk může odrazit jen nahoru. Akorát to bude chtít, aby oba
březen 2020 | www.zurnalmag.cz
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pořádně zabrali. V hlavních rolích se vrací Kryštof Hádek a Tereza Ramba a dorazí třeba i Miroslav Táborský nebo
Lukáš Langmajer. Kino Beseda uvede 27. března, Kino Káčko 14., 15. a 20. března.

12/03

CineStar, Cinema City

Zapomenutý princ / dobrodružný / komedie
Djibi je sympaťák a otec samoživitel, který by pro svou holčičku Sofii udělal cokoliv. Nejdůležitější věc v životě obou hrdinů je večerní pohádka, kterou Djibi
nikdy nevynechá. V jeho vyprávění se oba hrdinové přesouvají do Pohádkolandu, kouzelného filmového studia, kde prožívají na vlastní kůži ty nejslavnější
pohádky a Djibi se mění v prince. Jenže po čase Sofie vyroste a její tatínek zjistí,
že v jejím životě už možná není tím nejdůležitějším. Sofie si našla někoho, kdo by mohl být jejím novým princem a táta
to nese docela těžko, takže musí vymyslet, jak to udělat, aby pro Sofii zůstal stejně důležitým člověkem, jako je ona pro
něho. A s puberťačkou, kterou pohádkové příběhy už moc neberou, to nebude mít vůbec jednoduché. V pohádkové
komedii si hlavní role zahrály francouzské hvězdy Omar Sy a Bérénice Bejo. Toho prvního si můžete pamatovat z hitu
Nedotknutelní, druhá se zase objevila v oscarové černobílé pecce The Artist.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

19/03

Tiché místo: Část II / horor
Horor Tiché místo před pár lety docela rozčeřil vody žánru. John Krasinski,
který ho natočil, v něm ukázal, že není jen dalším hercem, jenž touží zkusit to
za kamerou, a že rozhodně dovede diváky vyděsit a přitom nabídnout originální příběh a prostředí. Teď tu máme pokračování, kde se vracíme do světa,
který prakticky zničila invaze monster reagujících na jakýkoliv zvuk. Emily
Blunt a její děti sice přišly na to, jak tu přežít, ale teď ztratily svůj domov a musí si najít nový. A zatraceně rychle,
protože v tomhle světě může na každém kroku číhat smrt. Brzy ale ke svému překvapení zjistí, že nejsou v okolí jedinými přeživšími lidmi. Jje jich tu víc a také zjistili, jak se monstrům vyhýbat, nebo je dokonce zastavit. Jenomže
zanedlouho se ukáže, že v tomhle světě, kde neplatí žádná pravidla a kvůli přežití je spousta lidí ochotna udělat
cokoliv, může být tím nejnebezpečnějším člověk. Kino Káčko uvede 27. března.

19/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Princezna zakletá v čase / pohádka
Princezna Ellena má typický princeznovský problém. Zlá čarodějnice Murien
ji proklela, kletba však o sobě dá vědět až v den, kdy princezna oslaví dvacáté
narozeniny. A ten den přišel. Jenomže Ellena zjišťuje, že ne jednou. Octla se
v časové smyčce a své narozeniny musí prožívat znovu a znovu dokola a vždy,
když se kletba naplní, opět se probudí ráno ve své posteli. Znamená to, že
musí prožít celý den od začátku. Ale taky to, že dostává další šanci kletbu zlomit. Jen se kvůli tomu bude muset polepšit, pořádně se potrénovat v boji s mečem a lukem, sehnat pár přátel a vymyslet, jak vlastně mocnou čarodějnici
porazit. Dobrodružná fantasy pohádka, která necílí na ty úplně nejmenší děti, láká vedle klasických pohádkových
kulis i na poctivé a velké dobrodružství. V hlavních rolích se sešli Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora
a Simona Zmrzlá. Kino Káčko uvede 22. března.

19/03

CineStar

Můj kámoš špion / akční / komedie

V kariéře každého svalovce přijde okamžik, kdy si musí zahrát v rodinné komedii a ideálně vedle dětí. Arnold Schwarzenegger měl Policajta ze školky, Vin Diesel Ochránce a Dwayne Johnson Plán hry. A teď je na řadě Dave Bautista.
Bývalý wrestler a dnes hvězda filmů jako Strážci Galaxie nebo Kickboxer si v Můj kámoš špion zahraje agenta CIA
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Filmové premiéry

jménem JJ, který během své tajné operace zjistí, že má nečekaný problém. Devítiletá Sophie totiž odhalila jeho tajnou identitu a ohrozila misi. A vzhledem k tomu, že zabít ani unést ji nesmí, musí vymyslet, co provede. Sophie slíbí,
že nikomu nic neřekne, když ji JJ naučí pár špiónských triků. Jemu se do toho sice moc nechce, ale mise je na prvním
místě, takže svolí. Ale kdyby věděl, co ho čeká, nejspíš by vzal nohy na ramena,.Sophie mu totiž nachystá pár překvapení, které rozhodí i agenta CIA. A navíc se ukáže, že má velmi sympatickou maminku. Rodinnou komedii natočil
Peter Segal, tvůrce filmů jako 50x a stále poprvé, Kurs sebeovládání nebo Dostaňte agenta Smarta.

26/03

CineStar, Cinema City

Mulan / dobrodružný / drama / rodinný
Studio Disney má dobře spočítané, že diváci se skoro vždycky s nadšením hrnou
na hrané adaptace jeho animáků. Uspěla Kniha džunglí, Kráska a zvíře, Lví král
nebo Aladin. Medvídek Pú nebo Dumbo možná tolik ne, ale Mulan má ambice
zařadit se do té první skupiny. Vychází z animáku z devadesátých let, který se
odehrává v Číně, jejíž císař má nepříjemný problém. Na hranice jeho říše útočí
divoké armády ze severu, které podporuje i mocná čarodějnice. Blíží se čas bitvy, která rozhodne o osudu celé země
a je potřeba povolat vojáky. Každá rodina má císařství poskytnout jednoho muže, který vyrazí do války, jenže mladá
dívka Mulan nemá žádné bratry a nechce, aby šel bojovat její starý otec. Takže se rozhodne nahradit ho. Začne se
vydávat za muže a je připravená na bojišti ukázat, že za budoucnost své rodiny a své země se bude rvát stejně jako
ostatní vojáci. Co se ale stane, když její spolubojovníci odhalí její tajemství? Dobrodružná epická podívaná je plná velkých válečných scén, ale i romance. A objeví se v ní mimo jiné legendární asijské superhvězdy jako Donnie Yen a Jet Li.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

26/03

Emma / komedie / drama
Spisovatelka Jane Austen sice zemřela před více než dvěma sty lety, ale asi
by měla radost z toho, že její díla se dodnes řadí mezi klasiku a filmaři a filmoví diváci je milují. Romantické a humorné příběhy o tom, že najít lásku
a zvládnout zákonitosti dvoření v osmnáctém a devatenáctém století v Anglii není žádná sranda, zkrátka baví dodnes. Vedle klasik jako Rozum a cit
a Pýcha a předsudek se teď nové adaptace dočká i Emma. Titulní hrdinka je krásná, chytrá, okouzlující, bohatá
a paličatá. A paličatá je vážně hodně. Odmítá se vdávat a trable s láskou ji netrápí. Respektive trápí, ale ne její
trable. Emma má totiž trošku neobvyklý koníček a baví ji dávat dohromady lidi, kteří se k sobě podle jejího mínění
ideálně hodí. Zkrátka je to taková manipulátorka a dohazovačka. Jenomže láska si jednou došlápne i na ni. A ona
zjistí, že to s ní není tak jednoduché, jak si myslela. Hlavní roli si zahraje Anya Taylor-Joy, kterou můžete znát z filmů jako Čarodějnice nebo Rozpolcený. Kino Káčko uvede 26. března.

26/03

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Šarlatán / životopisný / drama
Polská režisérka Agnieszka Holland patří mezi evropskou filmařskou elitu.
Třikrát byla nominována na Oscara a v posledních letech ráda natáčí i u nás.
Je zodpovědná za minisérii Hořící keř a teď míří do kin její novinka natočená
podle skutečného příběhu Šarlatán. Jejím hrdinou je Jan Mikolášek, muž s léčitelskými schopnostmi, který ve dvacátém století pomáhal každému, kdo se
na něj obrátil. Jenže se bohužel narodil v době, která podobným lidem moc nepřála, takže měl během války problémy s nacisty a o pár let později s komunisty. Nikdy nevystudoval medicínu, přesto dovedl diagnostikovat nemoci
a léčit je s pomocí bylinek a pomáhal lidem z nejvyšší společnosti, ale i zoufalým chudákům. Jenže za cenu toho, že
musel bojovat s vlastními démony. V hlavní roli se objeví Ivan Trojan a mladého hrdinu si zahraje jeho syn Josef. Kino
Káčko uvede 28. a 29. března.
březen 2020 | www.zurnalmag.cz
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Názor Lucie Šulákové | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Lucie Šulákové
Můj vztah k jídlu je velmi kladný, myslím, že kdokoliv z mého okolí, kdo
mě viděl jíst, by vám to potvrdil. Mohla bych lásku k jídlu snad i vyučovat. Jídlo je neodmyslitelnou součástí mého života a tím nemyslím
ve smyslu potřeby. Je to pro mě radost, poznávání, zážitek, setkávání
se s lidmi a poznávání nových věcí. Vlastně i na cestování, které je další
mojí vášní, mám ráda právě to, že můžu ochutnávat nové a nové jídlo.
A nejlepší jídla bývají v těch nejobyčejnějších malých bistrech, která
jsou plná místních, to je pak známka, že s jídlem nemůžete udělat chybu. Snažme
se v jídle nemít hranice. Každému samozřejmě nemusí chutnat vše, a to, co chutná mně, nemusí chutnat vám.
Ale nebraňme se novým chutím a neříkejme „ne“, dokud opravdu neochutnáme a nepřesvědčíme se, že to pro
naše chuťové pohárky není.
Mám velmi ráda výrazné a nezvyklé kombinace chutí. Dá se říci, že sním cokoliv a mám ráda všechny kuchyně
světa, ale pokud bych si měla vybrat jednu jedinou, pak je to určitě asijská.
Sama vařím a vařím moc ráda. Nečekejte u mě ale klasickou českou kuchyni, i když bych ji snad zvládla. Vařím
rychlá jídla a dost často je to právě Asie. Poslední dobou se pokouším vařit s minimem masa a miluju polévky,
obzvlášť teď v zimě. Baví mě kombinovat různé chutě a na první pohled nekombinovatelné potraviny. Co ale
nejvíc miluju, to jsou velké snídaně, ať už slané nebo sladké. Ty si umím užít od přípravy až po snězení.
Moc ráda chodím do restaurací nebo kaváren. Je to pro mě spojení několika věcí, co mám ráda dohromady.
Dobrého jídla a pití, hospodského ruchu, pozorování a poznávání lidí a ve společnosti mých přátel si jídlo
daleko víc užiju.
V Plzni je pro mne takovým místem určitě Pivstro – to je moje srdcovka a neumím říct, co je zde mým nejoblíbenějším jídlem, protože je to všechno. Pak samozřejmě nejlepší pizza nejen v Plzni, a to Pizzeria da Pietro a jejich
Margherita D.O.P., to je úplný nebe v hubě! Na tatarák pak vždy do Lokálu, a když pivo, tak určitě Lékárna. Mojí
nejoblíbenější „kavárnou“ byla Smetanka, nejen díky nejlepší kávě a palačinkám, ale i díky nejmilejší obsluze.
Smetanku nám bohužel zavřeli, ale já doufám, že brzy najdou nový prostor, a pak se určitě potkáme tam. Každopádně s dobrými kavárnami se v Plzni roztrhl pytel – určitě nevynechám snídani v Le Frenchie café a jejich
Croissant Perdu, ve Walterovi vejce Benedikt a cokoliv v The Fresh Bar.
Poslední den loňského roku jsem si nechala vytetovat „tady a teď“. To je mé motto, žít tady a teď. A to bych si
moc přála pro nás všechny, užívejme si ty malé okamžiky radosti, třeba i právě s jídlem.
Lucie Šuláková
marketingová manažerka DEPO2015

od
01/03

el Cid

Jarní a jehněčí speciality

V březnu můžete zajít do restaurace el Cid na jarní speciality: na pokrmy z chřestu nebo na různé úpravy jehněčího masa. Zdejší šéfkuchař doporučuje například zapečený chřest na másle s francouzským sýrem, krémové
rizoto s bílým chřestem a pečenými kachními prsy nebo
filet z čerstvého lososa na zeleném chřestu. Anebo grilovaný jehněčí špíz s baby bramborem a španělskou
omáčkou nebo jehněčí ragú na červeném víně s kořenovou zeleninou. Jak chřestové tak i jehněčí speciality
najdete v průběhu měsíce v poledních nebo speciálních
nabídkách. Více na www.elcid.cz.
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od 01/03

Hotel Continental

Prvorepublikové
jaro v hotelu
Continental
Březen je měsíc, kdy se jaro začíná plně rozvíjet do své
svěžesti, stromy začínají kvést, louky se zelenat a právě proto i hotel Continental chce společně s vámi
přivítat jaro. Těšit se můžete na workshop s názvem
„Květiny ve stylu první republiky“ a na jarní inspiraci
v kuchyni. Servírovat se bude například králičí stehno
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

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.

na víně nebo dezerty ozdobené čerstvými květy. Více
informací na webu www.restauracecontinental.cz
a na tel.: +420 702 126 554. Užijte si prvorepublikovou
atmosféru jednoho z nejstarších hotelů ve městě a zatoulejte se do časů klidu, pohody a swingu!

20/03 / 18:30

U Pramenů

Degustace vín
V nově zrekonstruované restauraci U Pramenů přichystali
ke slavnostnímu otevření degustaci vín jednoho z nejlepších moravských vinařství – Vinařství Volařík. Toto
rodinné vinařství se dokázalo prosadit mezi producenty
nejkvalitnějšího vína v České republice a sklízí úspěchy
na tuzemských i zahraničních soutěžích. Titul Vinař
roku získalo již třikrát, a to v letech 2011, 2014 a 2018.
Na degustaci ochutnáte vína ročníku 2019, která budou
snoubena spolu s degustačním menu, připraveným šéfkuchařem Petrem Kolesou. Vstup je 300 Kč, rezervace
probíhá na tel.: 377 522 255.
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

Olympia Plzeň

Fastfood Bombay Express
Máte rádi světové chutě? Obchodní centrum
Olympia Plzeň pro vás má další zastávku na globusu! V březnu zde otevírá fastfood Bombay Express.
První pobočka sítě tohoto indického fastoodu byla
otevřena před sedmi lety v Praze. V jeho menu naleznete především jídla ze severní části Indie. Nechybí klasiky, jako je Chicken Tikka Masala, Butter
Chicken nebo vegetariánské pokrmy Chana Masala, Palak Paneer a další. Kuchaři Bombay Express
pocházejí z Indie, odkud se také dováží řada ingrediencí. Při přípravě jídel jsou používány tradiční
recepty a postupy. Specialitou v Bombay Express
jsou nepochybně i typické indické placky různého
typu, připravované vždy čerstvé v tradiční peci
tandoor. Ochutnejte česnekový Garlic Naan, Palak
Chapati se špenátem nebo třeba Allu Paranthu plněnou brambory a kořením.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

Malá scéna DJKT

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

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

1. 3. 10:30
		19:00
3. 3. 19:00
4. 3. 19:00
6. 3. 19:00
7. 3. 19:00
11. 3. 19:00
12. 3. 19:00
13. 3. 19:00
14. 3. 19:00
20. 3. 19:00
21. 3. 18:30
		19:00
22. 3. 19:00
24. 3. 19:00
25. 3. 19:00
26. 3. 19:00
27. 3. 19:00
28. 3. 19:00
29. 3. 14:00
30. 3. 15:30
31. 3. 19:00

1. 3. 19:00
5. 3. 17:00
6. 3. 19:00
7. 3. 15:00
		19:00
8. 3. 19:00
10. 3. 19:00
11. 3. 19:00
14. 3. 17:00
15. 3. 19:00
17. 3. 19:00
19. 3. 18:00
22. 3. 17:00
26. 3. 19:00
28. 3. 17:00
29. 3. 15:00
		17:00
31. 3. 19:00

Matiné – opera
Broučci – opera/-DE TITKaždý má svou pravdu – činohra
Brouk v hlavě – činohra
Každý má svou pravdu – činohra
Modrovous – činohra
Korzár – balet
Korzár – balet
Antigona – činohra
Past na myši – činohra
Korzár – balet
Lektorský úvod: Soumrak bohů
Soumrak bohů – činohra, premiéra
Kryštof: Jenom Písničky Tour – koncert
Soumrak bohů – činohra
Broučci – opera
Modrovous – činohra
Brouk v hlavě – činohra
Nabucco – opera/-CZ, DE TITŠelma sedlák – opera/-DE TITProhlídky divadla (také od 17:00 hod.)
Soumrak bohů – činohra

foyer
V17
V5
V10
V4
S9
V14
V11
S2
V8
foyer
P
V1
V10
KMD14
V12
O1
S7

Nová scéna DJKT

30

Divadlo Alfa

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

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

1. 3. 14:00
3. 3. 19:00
4. 3. 19:00
5. 3. 19:00
6. 3. 19:00
7. 3. 18:30
		19:00
8. 3. 19:00
12. 3. 18:30
		19:00
13. 3. 19:00
14. 3. 19:00
18. 3. 19:00
19. 3. 19:00
20. 3. 19:00
21. 3. 19:00
22. 3. 19:00
25. 3. 19:00
27. 3. 19:00
28. 3. 18:30
		19:00
29. 3. 14:00
30. 3. 15:30
31. 3. 19:00

Poslední kšeft – činohra, derniéra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Green Day´s American Idiot – muzikál/-CZ TITGreen Day´s American Idiot – muzikál/-CZ TITGreen Day´s American Idiot – muzikál/-CZ TITDům Bernardy Alby – balet
Dobře placená procházka – muzikál
Jazz bez hranic: Jarní koncert Big bandu Konzervatoře Plzeň
Sněhurka – balet
J2
Middletown – činohra
Sweeney Todd – muzikál
Setkání s činohrou na téma Soumrak bohů – činohra foyer
Sweeney Todd – muzikál
Dobře placená procházka – muzikál
1 × 6 pohádek – činohra
J3
1 × 6 pohádek – činohra
J5
1 × 6 pohádek – činohra
J4
Nová dramatika no. 1 – Pustina – scénické čtení

Červený a černý – balet
O2
Veselá vdova – opereta/- DE TITS3
DONAHA! – muzikál
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
S5
Carmen – opera/-CZ, DE TITN4
Lektorský úvod: Carmen
foyer
Carmen – opera/-CZ, DE TITOB, pro seniory
Sluha dvou pánů – činohra
Zahájení výstavy k 70. výročí uvedení 1. muzikálu v Plzni foyer
Jsme muzikál! 70 – muzikál, premiéra
Carmen – opera/-CZ, DE TITN8
DONAHA! – muzikál
R.U.R. – činohra
N6
Bily Elliot – muzikál
Bily Elliot – muzikál
Bily Elliot – muzikál
Carmen – opera/-CZ, DE TITN17
R.U.R. – činohra
N14
Jsme muzikál! 70 – muzikál
Lektorský úvod: Anastázie
foyer
Anastázie – poslední dcera cara – balet, premiéra
A
DONAHA! – muzikál
Prohlídky divadla (také od 17:00 hod.)
Anastázie – poslední dcera cara – balet
N5

7. 3. 15:00 Kolíbá se velryba
14. 3. 14:00 S tudio DAMÚZA: Hodina modrých slonů, klub
(také od 15:30 hod.)
16. 3. 09:00 Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! – ranní premiéra
		10:30 Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! – ranní premiéra
17. 3. 09:00 Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (také od 10:30 hod.)
18. 3. 09:00 Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (také od 10:30 hod.)
19. 3. 09:00 Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! (také od 10:30 hod.)
20. 3. 09:00 Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?!
		17:30 Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! – večerní premiéra
		19:00 Ťuk, ťuk, ťuk. Tučňák?! – večerní premiéra
21. 3. 15:00 Divadlo Krapet: Maxipes Fík
23. 3. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
24. 3. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
25. 3. 09:00 Pohádky ovčí babičky
27. 3. 09:00 Cirkus zlodějů (také od 10:30 hod.)
28. 3. 15:00 Cirkus zlodějů
31. 3. 09:00 Cirkus zlodějů

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

3. 3. 18:00
3. 3.–9. 4.
9. 3. 19:00
10. 3. 19:00

Pavel Matoušek: Jak se říká – vernisáž výstavy
Pavel Matoušek: Jak se říká – výstava fotografií
Divadelní spolek Jedl: Pustina – scénická báseň
Moving Theatre a Jakub Čermák: Po tvých hrobech šlapou
– příběh jednoho bývalého židovského hřbitova
11. 3. 19:00 Caravana de mujeres – tančí skupina Flamenkítas
16. 3. 19:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Elling – norský příběh
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17. 3. 10:00 P lzeňský tajtrlík – oblastní festival dětských divadelních,
recitačních a loutkářských kolektivů z Tachovska a okolí
18. 3. 19:00 Improshow – jarní experiment od Improstoru
23.–28. 3.	Jeden svět – mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech
29. 3. 15:00 Nedělní pohádkový expres: Skřítek, který to nevzdal – hraje
Divadlo 100 opic, následuje tvůrčí dílna
30. 3. 19:00 Jan Burian – cestovatelská beseda
2. 4. 19:00 Womenstate: Chorus for One Actress

Divadlo Dialog

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

4. 3. 19:00 P odzimní večer Jefferyho Wilsona – komedie, hraje soubor
ORÁKULUM
9. 3. 20:00 Jsou to zvířata – moderní bajka, hraje Divadlo JakoHost
11. 3. 19:00 Uděláte mně to znova? – situační komedie, Divadlo Maebh
12. 3. 19:00 Noční hlídač – komedie, premiéra, hraje Zrcadlo
13. 3. 19:00 Nevěrníci – kriminální komedie, hraje Divadlo Maebh
14. 3. 19:00 Tchýně na zabití – komedie, hraje Spodina (také 15. a 17. 3.)
18. 3. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
19. 3. 20:00 Patrik – komedie, hraje Amceth
21. 3. 19:00 Zastavte Elen! – komedie, premiéra, hraje Théta
23. 3. 19:00 Terapie smíchem – autorská oneman show Jaroslava
Matějky, hraje Spodina
24. 3. 19:00 Fajnmen (QED) – hraje Spodina
25. 3. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci
26. 3. 20:00 Adresát neznámý – scénické čtení, hraje Divadlo JakoHost
27. 3. 19:00 Hráči – živá komedie, derniéra, hraje Spodina
28. 3. 15:30 Jak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo
29. 3. 19:00 Sexem ke štěstí – pikantní komedie, hraje Spodina (také 31. 3.)

Divadlo Pluto

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

1. 3.
2. 3.
4. 3.
8. 3.
9. 3.
11. 3.
15. 3.
16. 3.
18. 3.
22. 3.
23. 3.
25. 3.
29. 3.
30. 3.

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

Hašlerkyjády – kabaret
My Fair Lady – muzikál
Každý má svého Leona – muzikál
My Fair Lady – muzikál
My Fair Lady – muzikál
Vraždy a něžnosti – komedie
Pletky Straussovy operetky – opereta
Splašené nůžky – detektivní komedie
Slaměný klobouk – hudební komedie
Šílený prachy – komedie
Švejkyjády – hudební komedie
Každý má svého Leona – muzikál
Letem světem s kabaretem – kabaret
Splašené nůžky – detektivní komedie

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
20. 3.–31. 5.	PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM
– výstava
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Kulturní program během výstavy:
19. 3. 18:00 Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM
– vernisáž výstavy
28. 3. 10:30 Jarní flétnový koncert žáků ZUŠ Třemošná a jejich hostů
Výstavní síň „13“
do 10. 5.	Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století
– výstava
Kulturní program během výstavy
11. 3. 17:00 Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století
– komentovaná prohlídka výstavy, provází Roman Prahl
12. 3. 17:00 Zdary a nezdary Václava Fialy v roce 2019 – setkání se
známým klatovským sochařem
18. 3. 16:00 Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi 7–15 let k výstavě Od práce
k zábavě – rezervace cislerova@zpc-galerie.cz
		17:00 Herecká setkání – pravidelné setkávání s herci Divadla
J. K. Tyla v Plzni
24. 3. 17:00 Za zábavou nejen do hospody! – komentovaná prohlídka
výstavy Od práce k zábavě, provází Marie Fiřtová
25. 3. 17:00 Paralely a fúze moderní hudby: 1. polovina 70. let
– přednáší Zdeněk Raboch
26. 3. 17:00 Slova, slova, slova – pořad Střediska západočeských spisovatelů
27. 3. 18:00 Plzeňská zastavení Bedřicha Smetany
– literárně-dramatický pořad, účinkuje Poetické divadlo

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod., so
9–12 hod., Galerie Evropského domu SVK PK, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533,
po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, Vzdělávací centrum (VZC),
Anglická knihovna (AK), Německá knihovna (NK), Rakouská knihovna (RK), Románská
knihovna (ROK), Hifi club Plzeň, nám. Republiky 12, po–ne 18–01 (HFC), KULTURKA,
Sedláčkova 19, Plzeň (KU), www.svkpl.cz

Hlavní budova
5. 3. 17:00 Ženy v medicíně, paliativní péče – přednáška s besedou (VZC)
		19:00 Večerní prohlídka knihovny
12. 3. 17:00 Literární čaj o páté – autorské čtení básníka a spisovatele
Jakuba Fišera: Láska a jiná zvířata
17. 3. 17:00 Tajemství biblických míst aneb to nejkrásnější z Izraele
– přednáší Karel Hrdlička (VZC)
19. 3. 17:00 Život a dílo Josefa Františka Smetany – přednáška (VZC)
21. 3. 08:00 Mistrovství Plzně ve scrabble
24. 3. 17:00 Něco za něco: Hra o zneužití moci – přednáší prof. M. Hilský
25. 3. 17:00 Písně Beatles, které Brouci nikdy nevydali – hudební
přednáška vhodná i pro nevidomé
Galerie Evropského domu SVK PK
3. 3. 17:00 Milan Kundera (neztracen) v překladech – vernisáž výstavy
3.–31. 3.
Milan Kundera (neztracen) v překladech – výstava
4. 3. 17:30 Marko Dinić: Die guten Tage – čtení v němčině (KU)
		18:00 English Open – anglická konverzace pro každého
(také 18. 3., AK)
10. 3. 16:00 Impariamo giocando – italština hravou formou pro děti
(také 24. 3., ROK)
11. 3. 16:00 Hola Espaňol – španělština hravou formou pro děti
5–15 let (také 25. 3., ROK)
		18:00 Spanish Open – hodina španělštiny (také 25. 3., ROK)
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PROGRAM
		18:00 F rench Open – hodina francouzštiny s rodilým mluvčím pro
veřejnost (ROK)
16. 3. 13:00 Hry ve vyučování NJ (RK)
		18:00 Romanian Open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím (ROK)
17. 3. 17:00 Anne Delaflotte Mehdevi: Divadlo světa – autorské čtení (ROK)
		18:00 Stammtisch (RK)
19. 3. 18:00 Rakouské dny: Poznejte svého překladatele – pro veřejnost (RK)
20. 3. 18:30 Rakouské dny: Projekce krátkých filmů – pro veřejnost (RK)
27. 3. 16:00 Noc s Adersenem – program pro děti od 5 do 15 let
28. 3. 19:30 Dlouhá noc krátkých textů (HFC)

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 1. 3.		

A nna Čečilová: Cesta časem – olejomalby, malby na kovu,
ocelové objekty, koláže
do 31. 3.
Stanislav Bukovský: Neznáme se, poznáme se – výstava
(výstavní síň Galerie Dominikánská 12)
do 30. 4.	František Rada – obrazy (výstavní síň Radnice, II. patro,
nám. Republiky 1, Plzeň)
3. 3. 14:00 Stanislav Bukovský: Neznáme se, poznáme se – odpoledne
s autorem (výstavní síň Galerie Dominikánská 12)
4. 3. 17:00 Anna Arnetová, Zdeňka Hranáčová / Vivat! – vernisáž výstavy
5.–29. 3.	Anna Arnetová, Zdeňka Hranáčová / Vivat! – výstava,
krajinomalba, ilustrace
25. 3. 16:00 Anna Arnetová, Zdeňka Hranáčová / Vivat! – komentovaná
prohlídka s autorkami

Galerie města Plzně

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

do 29. 3.
Václav Sika / Od ornamentu k realitě – výstava
1. 3. 10:00 Volná neděle – vstup zdarma
		13:00 Tvořivá neděle – workshop pro rodiny s dětmi, vstup
zdarma (do 17:00 hod.)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

do 7. 3.		

C himéra – kolektivní výstava tchajwanského nového
a digitálního mediálního umění (GLS)
11. 3. 18:00 Zdeněk Fránek, Figures – vernisáž výstavy (GLS)
11. 3.–11. 4. Zdeněk Fránek, Figures – výstava (GLS)

Klub Alšovka

Kollárova 16, Plzeň, tel.: 725 615 150, út–čt 14–16:30 hod.

3.–31. 3.
Petr Parlásek: Pestrý svět v obrazech – výstava
4. 3. 18:00 Petr Parlásek: Pestrý svět v obrazech – vernisáž výstavy

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
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Výstavy:
do 13. 4.	Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje
(2017–2019) – výstava
19. 3.–28. 6. Střípky skleněných negativů – výstava
Doprovodné pořady:
5. 3. 10:00 Rok na vsi – domácí lidová výroba, vždy do 16:00 hod.
(také 12. 3., 19. 3., 9. 4., 16. 4. a 23. 4.)
7. 3. 10:00 Dana Soukupová – tradiční drátenictví
10. 3. 10:00 Pokračovací kurz paličkování pro dospělé – cena všech lekcí
480 Kč, vždy do 12:00 hod. (také 17., 24. a 31. 3.)
14. 3. 10:00 Jan Šup – tradiční pletení z proutí, včetně košíkářství
21. 3. 10:00 Josef Hrůza a bednáři Plzeňského Prazdroje – bednářství
27. 3. 10:00 Vítání jara v Plzni: Vynášení „Morany“ – vystoupí Dětský
taneční soubor Boleváček, průvod městem doprovodí
Dětský folklorní soubor Mladinka
28. 3. 10:00 Jiří Kořený – zhotovování soustružených hraček a betlémů
31. 3.–2. 4. Velikonoční jarmark (09:00–17:00 hod.)
4. 4. 12:00 Miloslav Trefanec a Jiří Wallner – kovářství
11. 4. 10:00 Martin Volf a Rudolf Volf – hrnčířství

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice (od 2. do 6. března pro veřejnost
uzavřena), Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie
a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
do 26. 7.
Svět středověkých her – výstava
do 30. 8.
Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti – výstava
Doprovodné pořady:
do 30. 6.	Svět středověkých her – edukační program pro žáky
a studenty ZŠ a SŠ a žáky se SVP (út–pá 10:00–14:00 hod.)
11. 3. 16:30 Rozmanitost květeny SZ Čech a ohrožené rostliny Ústeckého
kraje – přednáší Ing. Čestmír Ondráček
18. 3. 16:00 Orientální sbírka v Plzni – komentovaná prohlídka, provází
Jindřich Mleziva
		19:00 Filmové večery v muzeu: Genesis – promítání a diskuze
23. 3. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
25. 3. 18:00 Koncert dětského britského sboru Highfield Chapel Choir
30. 3. 18:00 Koncert žáků oddělení klávesových nástrojů ZUŠ T. Brzkové

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 programy:
od 4. 3.		
Loutkářská dílna profesora Skupy
(vždy ve středu 13:00–18:00 hod.)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 10. 6.	Řemeslný kroužek pro děti 7–14 let – pravidelné dílny
každou středu (16:00–18:00 hod.)
do 30. 6.
GÓÓÓL: Hrdinové české kopané – výstava
1. 3. 10:00 Africké trhy – trhy s exotickým ovocem (do 16:00 hod.)
březen 2020 | www.zurnalmag.cz

Instituce | Akce

4. 3. 17:00 Kristína Kandriková: Ticho před svítáním – vernisáž výstavy
5. 3.–1. 4.
Kristína Kandriková: Ticho před svítáním – výstava
5. 3. 17:00 Kokedamí workshop – workshop pěstování rostlin
		19:00 Filmový klub: Cesta do fantazie
10. 3. 18:00 Pískat vám to nebudu! – seminář z řady „Funky mamky“
		20:00 Na Stojáka – stand-up comedy
10. 3.–7. 4.	Měsíční kurz základů práce se dřevem – workshop každé
úterý, cena 4 500 Kč (17:00–21:00 hod.)
11. 3. 17:00 3D Tisk pro začátečníky – workshop, cena 750 Kč (do 20:00 hod.)
12. 3.–2. 4.	Umělecké kovářství – workshop každý čtvrtek (od 17:00 hod.)
13. 3. 19:00 Žebřík – vyhlášení hudebních cen
14.–15. 3.
Svařování – workshop, cena 4 250 Kč (10:00–18:00 hod.)
15. 3. 10:00 SWAP Plzeň V.: Přines, vyměň, odnes, recykluj – měnírna
oblečení (do 17:00 hod.)
19. 3. 17:00 Osazování terárek – workshop, cena 1 450 Kč
		19:00 Filmový klub: Před úsvitem
20. 3. 18:00 Zážitkový workshop: 9 strategií pro život – seminář
21. 3. 10:00 Zážitkový workshop: 9 strategií pro život – seminář
		10:00 Mint Market – designový trh (do 18:00 hod.)
22. 3. 11:30 Sea Food and Prosecco – rybí speciality (do 18:00 hod.)
24. 3. 17:00 Plzeňský business kotel – podnikatelské setkání
		18:00 Kateřina Farná alias Bruselská sojka: Jak jsem potkala
Brusel – beseda a autorské čtení
25. 3. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop (do 20:00 hod.)
		17:00 Imunita v psychosomatice – přednáška (do 20:00 hod.)
		19:00 4TET – koncert
26. 3. 18:00 Meet the Makers Pilsen – setkání kutilů (do 20:00 hod.)
		19:00 Noční běh pro Světlušku v Plzni 2020 – charitativní běh,
Lobezský park, registrace na GoOut.net
27.–28. 3.	BLIK BLIK 2020 – festival světla a umění ve veřejném
prostoru, Lobezský park a okolí
28. 3. 12:00 Charitativní akce pro rodinu malé Emičky – koncert
		14:00 Cheers Fest – festival dobrého pití (do 22:00 hod.)
28.–29. 3.	Víkendový kurz práce se dřevem – workshop (9:00–19:00 hod.)
31. 3. 19:00 Honza Silný – Nepál: Sám až pod střechu světa
– cestovatelská přednáška

Stará synagoga

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

2. 3. 17:00 Malé a méně známé chasidské dvory – přednáška
3. 3. 19:00 O lga Džulajová: Mezi námi – vernisáž výstavy,
koncert Silvy Morasten
3.–31. 3.
Olga Džulajová: Mezi námi – výstava fotografií
4. 3. 17:00 Židovské hřbitovy: Pňovany – přednáška
5. 3. 17:00 Kultura / subkultura: Soudobé česko-izraelské vztahy
– cyklus přednášek
10. 3. 19:30 Hledání ztracené tmy – projekce v synagoze
12. 3. 17:00 Významné židovské osobnosti: Štěnovice – přednáška
17. 3. 18:00 Děti z Terezína a monstrum s knírkem – projekce v synagoze
18. 3. 19:00 The George Washington University Singers – koncert
23. 3. 17:30 Zrození moderního antisemitismu – přednáška
24. 3. 17:00 Židovské hřbitovy: Nečtiny – přednáška
30. 3. 17:30 Nový antisemitismus a jak ho poznat – přednáška
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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

3. 3.
5. 3.
6. 3.
9. 3.
10. 3.
12. 3.
17. 3.
20. 3.
26. 3.
30. 3.

18:30
16:00
10:00
18:00
17:00
18:00
17:00
10:00
16:00
18:00

KEIKO & PEPA – koncert mezi knihami (KS)
Copa čtete, Plzeňácí? (také 19. 3., ÚKD)
Čtení pro nejmenší (OKB)
Božena Němcová: Mýty a skutečnost – přednáška (MK)
Publicisté.cs – Aktuálně: Hana Voděrová – Vítaný host (PS)
Za tygry do Indie – cestopis Magdy Radostové (LK)
Hašlerky: Šimon Pečenka – písničky K. Hašlera (PS)
Čtení pro nejmenší (ÚKD)
Čtení pro nejmenší (KB)
Václav Gruber – autorské čtení (MK)

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

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 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
		16:00 Veselí před radnicí
21. 3. 10:00 Vstříc jaru – vítání jara s bohatým a naučným programem,
statek Lüftnerka (do 17:00 hod.)
		11:00 Vodníkovo slavnostní odemčení České řeky

RUN for ProCit

Borský park, Plzeň, www.runforprocit.cz

4. 4.		

R UN for ProCit – 5. ročník charitativního rodinného
modrého běhu, výtěžek je určen rodinám, které pečují
o dítě s poruchou autistického spektra,
08:30 hod. registrace běžců, 10:00 hod. start dětský běh,
10:15 hod. start trať 2 km, 10:45 hod. start trať 5 km

T. J. SOKOL Plzeň – Skvrňany

Emingerova 1, Plzeň, sokol.skvrnany@seznam.cz, tel.: 724 212 363, prodej vstupenek
na www.plzenskavstupenka.cz a také 26. 3. od 18:00 do 20:00 hod. v kanceláři T. J.

3. 4. 20:00 T radiční Jarní vínek – hraje T. O. Václava Žákovce,
objednávejte na tel.: 724 212 363
a na sokol.skvrnany@seznam.cz

Gospel (až) na dřeň

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

27.–29. 3.

Gospel (až) na dřeň – hudební workshop
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29. 3. 18:00 G ospel (až) na dřeň – benefiční koncert účastníků workshopu pod vedením britských dirigentů Davida Daniela a Colina
Vassella, vystoupení sboru Touch of Gospel, vstupenky
na místě před koncertem

Zažít Kladruby s chutí – Street food @ kultura

Nádvoří kláštera Kladruby u Stříbra, tel.: 774 327 155,
www.facebook.com/dobrejidlosvetaeventagency

28. 3. 10:00 Z ažít Kladruby s chutí – Street food @ kultura – pestrá nabídka jídel z celého světa, součástí je doprovodný program
pro malé i velké návštěvníky, dopolední varhanní koncert,
loutkové divadlo v latinské škole a odpolední rockový
koncert (do 18:00 hod.)

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

3. 3.
10. 3.
17. 3.
24. 3.
31. 3.

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

1917 − USA / VB (také od 19:30 hod.)
Výjimeční − Francie (také od 19:30 hod.)
Extase − Československo / Rakousko (také od 19:30 hod.)
Gentlemani − USA, 2019 (také od 19:30 hod.)
Srdcová královna − Dánsko / Švédsko (také od 19:30 hod.)

Kino a divadlo Káčko

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

1. 3. 15:00
		18:00
3. 3. 16:00
4. 3. 16:00
5. 3. 16:00
		20:00
6. 3. 20:00
8. 3. 15:00
		18:00
14. 3. 17:00
		20:00
15. 3. 15:00
		18:00
19. 3. 20:00
20. 3. 20:00
22. 3. 15:00
		18:00
26. 3. 20:00
27. 3. 20:00
28. 3. 17:00
		20:00

Mosley
Volání divočiny
Sněžný kluk
Zloba: Královna všeho zlého
Špióni v převleku
Bídníci
Neviditelný
Frčíme
V síti
Frčíme
3Bobule
Frčíme
3Bobule
Špatné básně
3Bobule
Maďarské lidové pohádky
Princezna zakletá v čase
Emma
Tiché místo: Část II
Ledová sezóna: Ztracený poklad
Šarlatán

Akce | Kino | Koncerty

29. 3. 15:00 Ledová sezóna: Ztracený poklad
		18:00 Šarlatán

Cinema City

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

27. 2.–4. 3.	1917, Šílená svatba 2, Volání divočiny,
V síti, V síti: Za školou
5.–11. 3.
Frčíme, Neviditelný
12.–18. 3.
3Bobule, Bloodshoot, Zapomenutý princ
19.–25. 3.	Ledová sezóna: Ztracený poklad, Princezna zakletá v čase,
Tiché místo: Část II
26. 3.–1. 4. Emma, Mulan, Šarlatán, Téměř dokonalá tajemství
Dále hrajeme: Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)
(2D i 4DX), Cesta za živou vodou, Dolittle, Fantasy Island, Gentlemani, Chlap
na střídačku, Ježek Sonic (2D i 4DX), Judy, Jumanji: Další level, Králíček Jojo,
Malé ženy, Mizerové navždy, Modelář, Mosley, Parazit, Příliš osobní známost,
Super mazlíčci, Sviňa, Špióni v převleku, Tlapková patrola: Vždy ve střehu

CineStar

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

27. 2.–4. 3. 1917, Volání divočiny, V síti, V síti: Za školou
5.–11. 3.
Frčíme, Neviditelný
12.–18. 3.
3Bobule, Bloodshoot, Zapomenutý princ
14. 3.		 17:45 Bludný Holanďan – přenosy z MET, premiéra
19.–25. 3.	Andílci za školou, Ledová sezóna: Ztracený poklad,
Můj kámoš špion, Princezna zakletá v čase,
Tiché místo: Část II
26. 3.–1. 4. Emma, Mulan, Šarlatán
Dále hrajeme: Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn), Chlap
na střídačku, Dolittle, Ježek Sonic, Jumanji: Další level, Ledové království II,
Mizerové navždy, Modelář, Mosley, Příliš osobní známost, Super mazlíčci,
Tlapková patrola: Vždy ve střehu

KD Šeříková

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

24. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
4. 4.
17. 4.
18. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.

19:00
18:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00

Malina Brothers + host: Radůza
Duo Jamaha
Mirai
Doga + host: Paradox, Septic People
Umbrtka
Visací zámek + E!E
Banjo Band Ivana Mládka
Můžem i s mužem – divadelní představení
Extraband Revival + Radek Zíka
Argema + Gallileo

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

KINO BESEDA

10.3.

19:00

17. 3.

19:00

VĚRA MARTINOVÁ: JUBILEUM TOUR
PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ

6. 3.

18:00

7. 3.

14:30

23. 3.

19:00

ZPÍVÁM, TEDY JSEM

7. 3.

16:30

24. 3.

19:00

8. 3.

15:30

29.3.

19:00

8. 3.

17:30

30. 3.

19:00

NEZMAŘI
LUCIE BÍLÁ
BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST

DIVADLO
2. 3.

19:30

3. 3.

19:00

4.3.

19:00

8. 3.

19:00

9. 3.

19:00

11.3.

19:30

15. 3.

15:00

16. 3.

19:00

22. 3.

19:30

26. 3.

19:30

27. 3.

19:00

28. 3.

19:00

CAVEMAN
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
SLÁVA STROJŮ A MĚST
MILÁČEK ANNA
ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
DRAHÁ LEGRACE
CAVEMAN
LORDI
HEXENŠUS
CELEBRITY

OSTATNÍ ŽÁNRY
9. 3.

19:30

10. 3.

18:00

12. 3.

19:30

24. 3.

18:00

CESTOVATELSKÁ SHOW ZIKMUND100
SKOTSKO
IVO TOMAN:
DEBORDELIZACE VZTAHŮ TOUR
ZLATÉ VÁBENÍ YUKONU

9. 3.

19:15

11. 3.

19:15

12. 3.

19:15

13. 3.

18:00

14. 3.

16:30

15. 3.

16:00

16. 3.

19:15

18. 3.

19:15

19. 3.

19:15

20. 3.

19:15

21. 3.

14:30

21. 3.

16:30

22. 3.

18:00

25. 3.

19:15

26. 3.

19:15

27. 3.

18:00

29. 3.

15:45

30. 3. 18:00/20:15

V SÍTI
PRO DĚTI
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOSTI PRO SENIORY
PRO DĚTI OD 12 LET
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
V SÍTI
BEST OF 2019
1917
AMUNDSEN
STAŘÍCI
V SÍTI
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM
PRO SENIORY
SE PRÁT
ANDRÉ RIEU: 70 LET MLÁD
BEST OF 2019
JUDY
TENKRÁT PODRUHÉ
VLASTNÍCI
MALÉ ŽENY
PRO DĚTI
FRČÍME
PRO SENIORY
CHLAP NA STŘÍDAČKU
PARAZIT
1917
KRÁLÍČEK JOJO
3BOBULE
BOLŠOJ BALET: ROMEO A JULIE
CESTA JAKO ŽÁDNÁ ZE STA
ZIKMUND100

DĚTI
1 3. 14:30/16:00
7. 3.

15:00

8. 3. 14:30/16:00
15. 3.. 14:30/16:00
21. 3.

14:30

22. 3. 14:30/16:00
29. 3. 14:30/16:00

JAK PEJSEK FERDA POTKAL SLUNÍČKO
VELKÁ KARNEVALOVÁ SHOW
O PALEČKOVI
O BUDULÍNKOVI
HRAVÁ SOBOTA: PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI
DOBRODRUŽSTVÍ LESNÍHO
SKŘÍTKA KUKA
MODRÁ POHÁDKA

KINO BESEDA
1. 3.

15:30

1. 3.

17:30

2. 3.

19:15

4. 3.

19:15

5. 3.

19:15

V SÍTI: ZA ŠKOLOU
V SÍTI
KRÁLÍČEK JOJO
LE MANS ’66
V SÍTI

PRO DĚTI OD 12 LET

BEST OF 2019

Celovečerní
stand-up comedy
Ondřeje Sokola

CELEBRITY
28. 3. 2020

www.mestanskabeseda.cz

