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na začátku každého nového roku míváme sklon si
myslet, že bude lepší nebo alespoň jiný než ten
starý. U roku 2015 to ale platí doopravdy. Večerníček oslaví padesátiny. Připomeneme si dvě stě let
od bitvy u Waterloo. Uplyne sto let od chvíle, kdy
Albert Einstein formuloval svou Obecnou teorii
relativity, dvě stě padesát let od narození Jakuba Jana Ryby a dvě
stě padesát let od smrti vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. Je vám to málo?
Na pocit zvláštnosti nového roku to nestačí? A co takhle: budeme slavit sedmdesáté výročí konce druhé světové války a sedmisté dvacáté výročí založení Plzně.
Připomeneme si šest set let od upálení mistra Jana Husa. A k tomu všemu bude
Plzeň Evropským hlavním městem kultury!
Důvodů k radosti a oslavám se v novém roce najde víc než dost. Můžeme se například radovat z toho, že v roce 1355 Karel IV. rozhodl, že Plzeň bude jedním z královských měst, která nesmí král dát nikdy do zástavy. Nebo z toho, že v roce 1420
odtáhl Jan Žižka s husitskými vojsky od Plzně. Nebo že v roce 1460 započalo budování soustavy Boleveckých rybníků. Nebo můžeme slavit, že v roce 1880 předvedl František Křižík poprvé svoji obloukovou lampu. Anebo si naopak můžeme
ve vší vážnosti připomenout, že před 320 lety byl popraven Jan Sladký Kozina.
Pokud se v takhle nabitém kalendáři výročí najde přece jen nějaká ta skulinka,
hravě ji vyplní bohatý program Evropského hlavního města kultury. Je skoro symbolické, že na Českou republiku tenhle titul připadl právě na rok 2015, který je
tak náramně bohatý na rozmanitá kulturní a společenská výročí. Vždyť už před
660 lety dal Otec vlasti najevo, jak důležitá Plzeň je, že to není jen nějaká vesnice na cestě z Prahy do Falce. Že má své neochvějné postavení mezi královskými
městy, prokázala i o pětašedesát let později, když nepodlehla Žižkovým vojskům.
A František Křižík svou obloukovkou zanesl Plzeň na mapu kulturního světa, jenž
přestal v divadlech svítit petrolejkami a mohl nabídnout publiku skutečný komfort. Pravda, pánové Šimek a Grossmann by ho právě za to nejspíš označili, stejně
jako Edisona, za zakladatele ponocování. Křižík válčil na stejném poli jako Edison
a byl mu silným soupeřem. Zatímco i Moravu elektrifikoval Thomas Alva, po Čechách zaváděl elektřinu Západočech Křižík. Takže je i jeho zásluhou, že na jeviště
září reflektory, že muzikanti hrají na elektrické hudební nástroje, že se hudba i slovo rozléhají do daleka prostřednictvím zesilovačů.
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Evropské hlavní město kultury zkrátka nejen přinese spoustu zábavy a excelentních uměleckých výkonů, ale také vzdá hold všem, díky nimž patří Plzeň už po staletí k důležitým evropským městům.
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Parkhotel

12. reprezentační ples
Plzeňského kraje
Plesová sezóna je opět v plném proudu
a vy nepochybně vybíráte z množství plesů s lákavým programem a hvězdným obsazením. Vaší pozornosti by proto neměl
ujít Reprezentační ples Plzeňského kraje,
který patří tradičně k těm vyhlášeným.
Jeho už 12. ročník se letos koná 28. února
od 20 hodin v plzeňském Parkhotelu.
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12. reprezentační ples Plzeňského kraje

Večery jsou dlouhé, tedy ideální pro kulturní vyžití, například pro
ples. Dámy obléknou reprezentativní róby, ozdobí je krásnými
šperky a vše korunují dokonalým účesem a make-upem. Pánové
pečlivě vyberou košili a motýlka či kravatu a může se jít. Mimochodem: víte, jak se na ples správně obléknout, abyste jako pár ladili
a vypadali dokonale? Oblek pána musí odpovídat toaletě dámy,
a to jak barvou, tak svým charakterem. Etiketa velí sladit jak barvu kravaty či motýlka se šaty dámy, tak i kov šperků. A k ženiným
dlouhým šatům si muž smí obléknout jedině smoking nebo frak,
a to nejlépe černý. Je to trošku věda, ale není to nic, co byste
nezvládli.

Vzhůru do minulosti
Kdo se ovšem rozhodne vyrazit na ples Plzeňského kraje, ten bude potřebovat přípravu přece jen trošku složitější. Tenhle bál totiž předznamená jednu z hlavních linií Evropského hlavního města kultury 2015: baroko. Není
nutné hned shánět široké sukně plné obručí, spodniček, krinolín
a kanýrů, šněrovat se do korzetu nebo trápit kadeřnici představou
několikaposchoďového účesu. Ale jistý styling je určitě na místě.

Ples Plzeňského kraje bude letos ve znamení baroka. Těšit se můžete na Pepu Vojtka s kapelou Inflagranti a Ilonu Csákovou,
k tanci a poslechu zahraje swingový orchestr Big Band Bonit. Celým plesem bude
provázet noblesní Jan Čenský.

Oblíbeným šperkem barokních dam byly perly. Nosily se jako náušnice, víceřadé náhrdelníky, ozdoby do vlasů nebo se našívaly
na šaty. Důležitou roli hrála červená barva – na dámském oděvu ji
najdeme velmi často v roli spodní košile. Přes ni se oblékala košile
vrchní, bílá. Třetí důležitou barvou byla zlatá. Celkově se dámský
oděv té doby přizpůsoboval jedinému poslání: zdůraznit ženské
půvaby, tedy útlý pas, plné poprsí a štíhlý krk.

Vstupenky na ples budou v prodeji
od 3. února na www.plzenskavstupenka.cz, cena vstupenek se pohybuje
od 150 Kč do 350 Kč.

Pokud se ovšem na takový úbor na ples kraje necítíte, nevadí. Stačí si pohrát třeba s barvami a doplňky. Nenašly by se třeba někde
perličky po babičce? A co taková brož v podobě barokního andělíčka? Nebo šperk připomínající benátské zrcadlo? Zkrátka barokní
atmosféru lze navodit různými způsoby. V dokonalé podobě ji pak
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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nastolí předtančení v choreografii Petry Parvoničové, v němž se představí tanečníci z Divadla
J. K. Tyla ve spolupráci s taneční skupinou Petry
Parvoničové. Pod názvem „The best of Mozart“
nahlédnete pod masku historických tanců a zároveň oné vznešené doby, plné umění a krásy žití.
Ačkoliv tématem plesu Plzeňského kraje bude baroko, hudba nebude typicky barokní. Naše doba
totiž dávno patří hudbě docela jiné. Třeba takové,
s níž na ples přijede swingový orchestr Big Band
Bonit. Kromě klasických swingovek Glenna Millera však hraje i kompletní taneční repertoár, jako
jsou polky, valčíky, rumby, foxtroty nebo třeba
salsa a nevyhýbá se ani hitům populární hudby
posledních desetiletí. Což zaručuje, že si na parketu přijde na své opravdu každý, kdo bude mít
chuť tančit.
Kdo snad není tanci zrovna nakloněn, na toho
organizátoři pamatují bohatým programem.
Hlavním hostem večera bude Pepa Vojtek s kapelou Inflagranti. Repertoár tohoto dámského
hudebního uskupení tvoří crossover zajímavých
hitů z klasické hudby, rocku i popu v originálních
úpravách pro elektrické smyčce. A pro několik
slavných muzikálových melodií se spojují právě
s Pepou Vojtkem.
Se svými hity to na plese rozbalí i stále energií nabitá Ilona Csáková. V malém sále se zase můžete
těšit na známé pecky skupiny Queen, neboť zde
bude hrát Pilsen Queen tribute band. V pozdějších hodinách ho vystřídá DJ Láďa Ghitan.

Barokní tahák
Ve společnosti se kromě správného dress codu
hodí také nějaká ta vědomost, jíž by se člověk
mohl blýsknout při společenské konverzaci. Bude-li krajský ples v duchu baroka, pak je na místě
pár faktů či zajímavostí právě o něm.
Baroko vládlo Evropě zhruba od začátku sedmnáctého do poloviny osmnáctého století a bylo
posledním jednotným uměleckým stylem celého starého kontinentu. Jeho kolébkou byla Itálie
a hlavním rysem pohyb.
Ze slavných jmen, která do tohoto období spadají, jmenujme například Jana Blažeje Santiniho
– Aichela, Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna
Kiliána Ignáce, malíře Rubense, Rembrandta,
Škrétu nebo Brandla, sochaře Matyáše Bernarda Brauna a skladatele Antonia Vivaldiho.
Kdo chce zazářit opravdu hlubokými
znalostmi, tomu přijde vhod i pár vět
o znovuobjeveném hudebním velikánovi Janu Dismasu Zelenkovi.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Inflagranti a Pepa Vojtek
Elektrické smyčcové trio Inflagranti
tvoří tři krásné a křehké muzikantky, které v úpravě pro dvoje housle
a violoncello interpretují ve vlastních instrumentálních úpravách
nejen klasické skladby od Bacha
nebo Vivaldiho, ale i hity kapel, jako jsou Metallica, Europe
nebo Queen. Ruší tak hranice mezi žánry a vytvořily „nový
kabát“ už nejednomu hitu. Inflagranti za deset let existence
koncertovaly na mnoha místech po celém světě, za živé DVD
„Brioso“ obdržely Zlatou desku a v roce 2011 vydaly své třetí
album „Christmas Symphony“, natočené s velkým symfonickým orchestrem. Jako zpívajícího hosta si zvou speciální
hvězdu, frontmana kapely Kabát Josefa Vojtka, který hudebnice doplňuje v šesti nejslavnějších muzikálových melodiích.

Ilona Csáková
Ilona Csáková zahájila svoji kariéru
zpěvačky v druhé polovině osmdesátých let v kapele Laura a její tygři,
se kterou natočila tři řadová alba
a poté se dala na sólovou dráhu. Vydala osm sólových desek „Kosmopolis“, „Amsterdam“, „Pink“, „Modrý
sen“, „Blízká i vzdálená“, „Tyrkys“, „Kruhy mé touhy“ a „Ilona
Csáková“, za které získala řadu ocenění. Zazářila také v několika muzikálech jako Kleopatra, Hair/Vlasy, Tři mušketýři,
Golem nebo Kat Mydlář. V loňském roce Ilona shrnula svoji
dosavadní tvorbu na albu „Noc kouzelná / To nejlepší“.

Pilsen Queen Tribute
Band
Pilsen Queen Tribute Band tvoří
ostřílení muzikanti, mající za sebou stovky vystoupení v kapelách
rozdílných žánrů, kteří se zde sešli,
aby společně vzdali hold jedné
z největších legend novodobé hudební historie. Projev tohoto seskupení lze charakterizovat jako precizní hudební
reprodukci studiových verzí skladeb skupiny Queen, včetně
tolik charakteristických vokálů. I když některé písně přirozeně doznaly oproti originálu jistých změn jak po zvukové, tak
i aranžerské stránce. Hlavní část vystoupení Pilsen Queen
Tribute band tvoří oblíbené hity z alb „The Works“, „A Kind
Of Magic“ a „The Game“, ale kapela nesází jen na obecně nejznámější skladby a v jejím repertoáru najdete průřez téměř
celou tvorbou skupiny Queen.
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23/01
20:00

Peklo

Selesiánský ples

Svůj již v pořadí dvacátý třetí ples chystá i plzeňské středisko Selesiánů. Tentokrát láká na kapelu JuniorBand
z Pohořelic, která zahraje k tanci i poslechu. Uskupení,
které prošlo za deset let své existence řadou změn, stále ladí svůj repertoár a může nyní nabídnout jazz, rock,
big beat, swing, waltz, rock'n'roll, pop i disco. Vstupenky
zakoupíte od 9. ledna od 18:40 v budově Selesiánského
střediska v Revoluční 98.

31/01
20:00

7. reprezentační
česko-německý ples

Měšťanská beseda

V. Společný golfový ples

Milovníky golfu provede jejich pátým společným plesem moderátorka Mahulena Bočanová. Pro příznivce
tance tu bude hrát kapela Dance Band Plzeň. Během večera se ale ke slovu dostane i elektronické smyčcové trio
Nobles. Tři půvabné dámy vás pozvou do světa popu,
jazzu, blues, rocku, nejslavnějších hitů 80. let a přidají
i soundtracky či klasiku v moderním a kultivovaném
hávu. Vstupenky zakoupí členové Golf Parku Dýšina
za 599 Kč, pro nečleny budou k dispozici za 699 Kč.

13/02 / 20:00

Měšťanská beseda

Ples Nadace 700
let města Plzně

Jeden z vrcholů plzeňské plesové sezony ozdobí pěkně svižnou hudbou plzeňská
kapela Cover gang. Tohle uskupení špičkových profesionálních muzikantů hraje to nejlepší ze světové po-
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pulární a taneční hudby dvacátého a jednadvacátého
století, takže si zatancuje opravdu každý. Předtančení
bude v režii KST III - Tanečního kroužku manželů Fukarových. V průběhu večera přijde s muzikálovými melodiemi Jaromír Adamec a poctu Waldemaru Matuškovi
složí Acoustic band. Vstupenky koupíte v Informačním
centru města.

13/02
20:00

Měšťanská beseda

Letošní česko-německý ples se ponese v duchu tématu
„Swing nás baví“. Taneční swingovou muziku tu bude
hrát Pilsner Jazz Band, který během večera vystřídá
taneční orchestr Dance Band Plzeň. Určitě nebudou
chybět ani tradiční body programu, jako je předtančení, dámská volenka a bohatá tombola. A o půlnoci samozřejmě bavorské vdolečky. Vstupné 300 až 480 Kč.
Rezervace na e-mailu vstupenky@explzen.cz, telefonu
732 858 631 nebo v pokladně Měšťanské besedy.

07/02
19:30

Plesová sezona v Plzni

Parkhotel

 5. reprezentační ples
1
Fakultní nemocnice
Plzeň

V polovině února se na parket vydají i plzeňští lékaři.
Bavit se budou při hudbě Dance Bandu Plzeň. V programu vystoupí také dětský pěvecký sbor Andílci pod
vedením sbormistryně Jany Marie Kateřiny Korbelové
a revivalová skupina Kroky Michala Davida. Předprodej
vstupenek bude zahájen 19. ledna v nemocnici na Borech, pavilon č. 16 (ředitelství), 1. patro. Telefonní kontakt 377 402 440, nebo 377 402 100.

14/02
20:00

Peklo

Ples Centra Tance

Na sv. Valentýna roku 2015 připadá jubilejní 10. ples
Centra Tance. A tanec tu poznáte v mnoha jeho podobách. Těšit se můžete na vystoupení ve stylu orientu,
bollywoodu, street dance, latiny sólové i párové, salsy,
flirt dance, samby. Hned na úvod vás čeká úchvatné zahájení plesu v choreografii lektorů Centra Tance. Nebude chybět samozřejmě ani bohatá tombola a půlnoční
překvapení.

14/02 / 20:00

Měšťanská beseda

9. ples právníků

Exkluzivní program si na svůj
ples připravili plzeňští právníci. S moderní interpretací klasické jazzové a swingové
muziky vystoupí Golden Big Band Praha, který navazuje
na tradici českých big bandů. Zazpívá i Věra Špinarová s kapelou Adam Pavlík Band nebo revival Queenie
– Queen tribute Band. Jedním z vrcholů večera bude
vystoupení tanečníků z baletu DJKT s názvem Lights
of life. Ples, v jehož průběhu proběhne i charitativní
dražba, bude moderovat Karel Voříšek. Vstupenky lze
zakoupit v Informačním centru města Plzně.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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20/02
20:00

Šeříkovka

 aškarní ples
M
„pro dospěláky“

Reklamní a produkční agentura RLA Stallion, která pořádá oblíbený Historický víkend, Plavby netradičních plavidel nebo zpívání koled na náměstí Republiky, na únor
chystá oblíbený maškarní ples pro dospělé. S čím originálnější maskou přijdete, tím lépe. Vstupenky v předprodeji objednáte na e-mailu lucie@rlastallion.cz nebo
telefonním čísle 602 101 233.

20/02 / 20:00

Měšťanská beseda

zakoupíte v Měšťanské besedě a v Informačním centru
města Plzně na začátku února 2015.

21/02
19:00

21/02 / 20:00

Měšťanská beseda

XI. reprezentační
ples města Plzně

XI. reprezentační ples města Plzně – 21. 2. 2015, ve výjimečném kulturním roce
2015, bude i reprezentační ples města Plzně mimořádným zážitkem. Z tradičního termínu na konci ledna se
vzhledem k slavnostnímu zahájení Evropského hlavního města kultury 2015 posune datum konání na konec
února, kdy v Plzni bude probíhat Festival světla. Slavnostní atmosféru vytvoří pestrá hra světel, atraktivní
hosté a řada netradičních vystoupení. K tanci a poslechu bude hrát Boom!Band Jiřího Dvořáka. Vstupenky
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

 . Plzeňský pohodový
9
veterinární ples

V plesové sezoně se chce bavit každý, na profesi nezáleží. Své bály mají hasiči, myslivci, lékaři, právníci, fotbalisti, zkrátka kde kdo. Takže ani veterináři nemohou zůstat
pozadu. Už podeváté zabydlí celou restauraci Na Spilce,
aby se v její větší části mohli veselit při hudbě Dance
bandu Plzeň a v části menší při skladbách v podání A. S.
Bandu. Vstupenky je možné rezervovat na www.farao.
eu/ples/reserve.php.

V. reprezentační
ples TOP 09
Plzeňského kraje

Ples TOPky patří již tradičně k největším plzeňským
plesům. Letos bude jubilejní pátý ročník, proto se celý
večer ponese v duchu 20. a 30. let aneb „Bylo nám
pět". Jako každoročně ples nabídne výbornou náladu,
skvělou hudbu a spoustu zajímavého programu. Hrát
bude kapela Dance Band Plzeň, s předtančením přijde
Taneční škola Gregoriades a těšit se také můžete na neobyčejnou bublinovou show Matěje Kodeše. Připravena
je i soutěž o skvělé ceny. Vstupné 359 Kč, senioři 159 Kč
a 25 vstupenek pro studenty zdarma. Předprodej na pokladně v Informačním centru, na pokladně Měšťanské
besedy a na internetových portálech www.plzenskavstupenka.cz a www.mestanska-beseda.cz.

Na Spilce

27/02 / 20:00

Parkhotel

XII. reprezentační
ples fotbalistů
Ples fotbalistů nepatří k bálům,
které byste si spletli s nějakým jiným. Ne snad, že by
se konal na trávníku a tančilo se v kopačkách, ale jeho
atmosféra i program jsou zcela nezaměnitelné. Letos
se o to postará skutečně těžký kalibr: Těžkej Pokondr,
Maxim Turbulenc, Víťa Vávra s kapelou, DJ Hamouz
a hudební skupina Jenny. Moderuje Zdeněk Hůrka.
Vstupenky koupíte v sídle krajského fotbalového svazu
v Úslavské 75, telefon 377 245 108.

27/02
20:00

Měšťanská beseda

Ples Divadla J. K. Tyla

Divadelní ples patří k tradičním vrcholům plzeňské plesové sezony a lístky na něj mizí z prodeje téměř rychlostí
světla. I letos se mohou jeho návštěvníci těšit na skvělou
atmosféru a setkání se známými tvářemi. K tanci a poslechu bude hrát Dance Band Plzeň a v bohatém programu se představí reprezentanti všech divadelních souborů. Režie celého večera se ujal šéf opery Tomáš Pilař.

27/02

Saloon Roudná

Šibřinky

Už počtvrté se budou ve Spolkovém domě Roudná konat oblíbené maškarní šibřinky. K tanci bude hrát a zpívat Luďka Kuralová s doprovodem. Na programu je i bo-
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hatá hra o ceny a vystoupení skupiny Roštěnky. Během
tance si můžete připomenout i jedno zajímavé výročí:
5. února tomu bude 175 let, co se v Praze konal první
veřejný český ples. Tehdejší tanečníci by se asi divili, jak
vypadají bály dnes, jaká se zde hraje hudba a jaké se
tančí tance. Jedno ale zůstává neměnné: dobrá nálada
a touha lidí se bavit. Vstupné 150 Kč.

Plesová sezona v Plzni

servisu. Vstupenky stojí 500 korun, koupíte je v Infocentru na náměstí a dopředu se můžete těšit na dobrý ples
s muzikou v podání Dance Bandu Plzeň.

14/03 / 18:00

Bolevecká Sokolovna

Narozeninový
ples Klubu malých
pivovarů

06/03 / 20:00

Měšťanská beseda

Reprezentační
ples Lékařské
fakulty

Reprezentační ples Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Plzni odstartuje třetí plesový měsíc roku. K tanci a poslechu zahraje Taneční orchestr Miroslava Novotného.
Ten je zárukou vysoké úrovně i dobré zábavy. Jak by
také ne, vždyť navazuje na to nejlepší, co plzeňská hudební scéna v této oblasti kdy měla a jeho historie sahá
přes orchestr Miroslava Jirkovského a orchestr L. A. Zikmunda až k roku 1945. Vstupenky v cenách 290–420 Kč
jsou v prodeji od 15. prosince na předprodejních místech LF UK v Plzni, Husova 3, na sekretariátu děkana
v 2. poschodí, a na studijním oddělení v 1. poschodí.
Od 6. února také v omezeném množství v Infocentru
na náměstí Republiky.

13/03
20:00

Peklo

16. letecký ples

Letecký ples je akcí tradiční a vyhledávanou. Letos
k tanci i poslechu zahraje taneční orchestr Václava Žákovce. Program večera nabídne vystoupení několika
tanečních skupin, dámy si domů odnesou kytičku a pánové se mohou těšit na doušek dobrého vínka. Letenky
na vzrušující let příjemnou zábavou zajistí pilot, letový
řídící a palubní průvodčí plesu František Lukeš na telefonním čísle 604 231 406.

14/03
19:00

Měšťanská beseda

 eprezentační ples Lions
R
clubu Plzeň – City

Lions cluby vznikly po první světové válce, aby pomáhaly vojákům, kteří v bojích přišli o zrak. Od té doby uplynulo už sto let, ale na péči o zrakově postižené Lions
cluby nezměnily nic. Proto i jejich ples má charitativní
poslání: výtěžek z něj bude věnován plzeňskému Tyflo-
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I letos připravuje Klub malých pivovarů hned tři plesy!
Termíny 27. a 28. února jsou již zcela vyprodány, proto
co nejrychleji rezervujte vstupenky na 14. března na narozeninový ples, kde zahrají The Shower. Vstupenky
k dostání v Klubu malých pivovarů v Nádražní 16. V ceně
250 Kč získáte i pamětní sklo, které na vás bude čekat
u vstupu na bál. Na všech plesech se bude čepovat osmnáct druhů piv z ČR, Belgie, USA, Skotska a Německa.

20/03
20:00

Měšťanská beseda

 . ples učitelů
8
Plzeňského kraje

Letos účastníky učitelského plesu čeká atmosféra provoněná argentinským tangem. Uvidí, jak pravé tango
Argentina tančí profesionálové a budou mít zároveň
i možnost si ho sami zatančit. K tanci a poslechu bude
hrát osvědčený Taneční orchestr Miroslava Novotného.
Vstupenky v cenách 300 až 350 Kč je možné rezervovat
na e-mailu vstupenky@explzen.cz, telefonu 732 858 631
nebo na Plzeňské vstupence.

27/03
20:00

Měšťanská beseda

Reprezentační ples ZČU

Co by to bylo za plesovou sezonu bez plesu univerzity!
Nechybí ani letos a jeho organizátoři zvou nejen na parket všechny, kdo se rádi baví, tančí a milují společnost.
Univerzitní plesy mají tradičně svou osobitou atmosféru,
neboť se tu mimo školní prostory potkávají profesoři se
svými studenty. Vstupenky se budou jako obvykle prodávat v kanceláři Stavovské unie studentů v Riegrově 17.

27/03
20:00

Peklo

16. dobročinný ples

Dobročinný ples je už trvalou a pevnou součástí plzeňského plesového kalendáře a nic na tom nemění ani rok
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Plesová sezona v Plzni

2015. Letos se uskuteční v závěru března a k tanci a poslechu na něm zahraje Dance Band Plzeň. V současné
chvíli je bál zatím ve stadiu příprav, takže konkrétnější
obrysy teprve vstávají z mlh. Jisté je však vstupné: lístek
pořídíte za 200 korun.

výběr z programu

28/03

Měšťanská beseda

Zahradnický
reprezentační ples
Zahradnický ples je již tradičním uzavřením plesové sezony v Plzni a ani letos tomu
nebude jinak. Velkolepá společenská a taneční událost překlopí zimní taneční sezonu v sezonu v přírodě.
V rámci plesu proběhne i 27. ročník soutěže v tanečním sportu pořádané taneční školou Krejčík. Pohled
na špičkové taneční páry kategorie B, A a M je vždy
atraktivní inspirací, jakou na žádném jiném plese nemůžete vidět.

01/04
19:00

Parkhotel

Studentský ples ZČU

Když něco dělají studenti, je to vždycky jiné, než když to
dělají dospělí. Takže nikoho nepřekvapí, že studentský
ples se koná ve středu. Čtvrtek už jsou totiž velikonoční
prázdniny, takže v tomto případě platí, že středa je malý
pátek. Téma plesu je prozatím předmětem facebookového hlasování. Ve hře je sci-fi, karibský styl nebo zatím drtivě vítězící starověké Řecko a Řím. Od tématu se
pak bude odvíjet výzdoba sálu i doprovodný program.
Organizátoři slibují i tradiční fotografický koutek, hru
o ceny a půlnoční překvapení.

10/04 / 20:00

Alfa Americká

Ples latinskoamerických rytmů
Divoké hudební rytmy, nevázaná zábava, samba, cha-cha, rumba, mambo, lambada
– to je ples latinsko-amerických rytmů, jenž je tradičně
jednou z posledních akcí plesové sezony. I tentokrát
Taneční škola Krejčík připravila na celý večer atraktivní
program, který vás v čase nastupujícího jara přenese
do horkých krajin Karibiku. Vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

1. 3.

VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND

3. 3.

DAN BÁRTA: PAPUA

4. 3.

RADEK JAROŠ

5. 3.

40 LET ROHÁČŮ

9. 3.

ZPÍVÁM, TEDY JSEM

Swingový koncert, bandleader J. Buchta
Indonéská provincie očima známého zpěváka
Koruna Himaláje a Expedice K2

Operetní melodie v podání členů souboru DJKT

16. 3.

MIKI RYVOLA A PŘÁTELÉ

17. 3.

JITKA ČVANČAROVÁ: BHÚTÁN

22. 3.

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU

26. 3.

MARSYAS

29. 3.

JAKO ZÁZRAKEM / JAK DĚLAT
PODOBIZNU PTÁKA

To nejlepší z Hobous

Zemí hřmícího draka vás provede
oblíbená herečka
Hrají Z. Adamovská, P. Štěpánek,
P. Kikinčuk / V. Udatný
Z. Michnová, O. Petr & band

Hrají J. Somr, D. Novotný a B. Poláková

30. 3.

FRED WESLEY & THE NEW JB‘S

Legendární trombonista poprvé v Plzni

4. 4.

DROBEČKY Z PERNÍKU

7. 4.

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK

Hrají S. Stašová, E. Čekan, A. Daňková…

www.mestanska-beseda.cz
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Rozhovor s ředitelkou Plzeňské filharmonie

Stala jste se ředitelkou Plzeňské filharmonie, kterou jste
měla možnost poznat „zevnitř“, z pozice hráče již v době
svých studií na plzeňské konzervatoři. S jakými vizemi
a plány jste přebírala funkci ředitelky a jak se Vám je podařilo naplnit?
Ano, jako hráčka jsem ve filharmonii působila v době těsně po revoluci, tehdy to byl ještě Plzeňský rozhlasový orchestr. Pak ale
léta plynula a s nimi i změny, kterými orchestr prošel. Do funkce ředitelky filharmonie jsem nastoupila v roce 2009, přišla jsem
z managementu s velkými plány. Mojí vizí je, aby Plzeň měla
reprezentativní orchestr s nadnárodním přesahem, a to dnes
má. Filharmonie v zahraničí vystupuje v největších sálech – jen
v Německu je to v této sezóně Gasteig Mnichov, Meistersingerhalle Norimberk, Liederhalle Stuttgart, Rosengarten Mannheim
či Festspielhaus Baden-Baden, všechno jsou to sály pro 2000 lidí.
Šíříme dobré jméno města Plzně, naše rozhlasové nahrávky jsou
v rádiích vysílány po celé Evropě. Také jsme k Roku České hudby
natočili 2 kompaktní disky, oba s naším šéfdirigentem Tomášem
Braunerem. CD Dvořák – Rapsodie nedávno vyšlo u vydavatelství
Arco Diva, s významnou světovou distribucí. S Petrem Nouzovským jsme natočili kompletní dílo pro violoncello a orchestr Bohuslava Martinů. CD připravujeme k vydání, jednáme se zahraničními vydavateli.

Rozhovor s ředitelkou
Plzeňské filharmonie paní
Mgr. Lenkou Kavalovou
Lenka Kavalová (1971) je absolventkou plzeňské konzervatoře ve hře na violoncello. Své
hudební vzdělání dále rozšiřovala na mistrovských kurzech, studiem a semináři komorní
hry na AMU v Praze. V roce 2001 promovala
na FF UK v Praze, kde vystudovala muzikologii.
Podílela se na divadelních projektech v Paříži,
Německu a USA. Za více než dvacet let své
koncertní činnosti vystoupila v nejrůznějších
zemích a světadílech, z nichž jmenujme Japonsko, Jižní Koreu, Brazílii, Chille, USA, Španělsko,
Portugalsko, Itálii, Německo, Rakousko, Slovensko, aj. V roce 1994 založila dámský komorní soubor Flores de Praga, jehož je uměleckou
vedoucí. Její praxe v oblasti hudebního managementu je dlouhá dvě desítky let. Působila
jako manažerka v Sonata Arts Agency Prague.
Po dlouhá léta je činná i pedagogicky, v současné době přednáší Hudební management
na Konzervatoři v Plzni. Od roku 2009 zastává
post ředitelky Plzeňské filharmonie a od roku
2013 také festivalu Smetanovské dny.

12

Kdo je pro nás ale nesmírně důležitý, to jsou posluchači z Plzně
a Plzeňského kraje. To je naše publikum a my jsme jejich filharmonie. Právě pro ně jsme rozšířili naše předplatitelské řady. Řady
A a B zachováváme jako výsostně klasické, rovnoměrně umělecky vyvážené. Daří se nám zvát skutečné umělecké hvězdy – vloni
to byla čtyřka Capuçon - Menuhin - Stern - Askhenazy. Také rok
2015 je velmi reprezentativní. Posluchačům, kteří na klasiku nechodí, patří řada C – neboli cross-over/Napříč žánry. Spojujeme
symfonický orchestr s jazzem, swingem, popem, rockem, folkem,
ale i s dechovkou. V aktuální nabídce je Let´s swing s Ondřejem
Brzobohatým, muzikálový večer Přijela k nám Broadway, a pro
příznivce dechovky Gala Poncar. Dětem je určena řada D aktuálně
s pořady Filharmoníček a ztracená písnička, a Jsem Moojok Ojaak
neboli Pojídač medvědů se Svatoplukem Schullerem v hlavní roli.
Od roku 2013 je Plzeňská filharmonie pořadatelem festivalu Smetanovské dny. Vstupenky na 35. ročník jsou již v prodeji, festival
zahájíme 2. března 2015.

Vedení takovéhoto tělesa přináší i řadu těžkostí. Práce
s lidmi nebývá snadná, navíc všechny umělecké organizace se dnes potýkají s finančními těžkostmi.
Ano, to každopádně. Snažím se skutečně s filharmonií dosáhnout
cílů, které jsem stanovila. Umělecké těleso je posuzováno dle své
umělecké kvality. Jen tak máte možnost vystoupit na dobrých
pódiích se světovými umělci, nebo je dokonce přivítat ve své
koncertní sezóně. Vypadá to snadně, že? V orchestru probíhá
průběžná generační obměna, někteří hráči odešli a byli po konkurzech nahrazeni novými. Tvář orchestru ale modelují umělecké
osobnosti, dirigenti. Zcela jistě bych z posledních let zmínila pětiletou éru dnes již bývalého šéfdirigenta Koji Kawamota, který
byl velkým uměleckým přínosem. Dnes post šéfdirigenta zastává
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Rozhovor s ředitelkou Plzeňské filharmonie

Tomáš Brauner a post hlavního hostujícího dirigenta Ronald Zollman, oba skvěle.
Co bychom ale pro další rozvoj a udržení kvalitních hráčů
skutečně potřebovali, je přesvědčit našeho zakladatele
(město Plzeň) a Plzeňský kraj, aby se do rozpočtu filharmonie podařilo schválit podstatně více peněz.

Program letošní koncertní sezóny obsahuje několik velkých vokálně instrumentálních děl. Silným
hudebním zážitkem bylo uvedení Dvořákova
Rekviem v listopadu tohoto roku, v dubnu 2015
zazní Janáčkův Amarus a o měsíc později Beethovenova 9. symfonie s Ódou na radost. Realizace takových kompozic je jistě nesmírně náročná
po stránce organizační i finanční.

Plzeňská
filharmonie

B3/ Novoroční gala 2015
1/1/2015 | 17.00 | Měšťanská beseda

To bezesporu je. Na Dvořákovo Rekviem máme skvostné
ohlasy, celý koncert ostatně natočila Česká televize, měla
by ho v příštím roce odvysílat. Zakončili jsme tak oficiálně
Rok české hudby 2014 v Plzni. Myslím ale, že jsme jej velmi
podobně úspěšně zahájili i provedením velkolepých Dvořákových Svatebních košilí.

A4/ Chloë Hanslip exkluzivně v Plzni
8/1/2015 | 19.00 | Měšťanská beseda

Janáčkovu kantátu Amarus uvedeme v dubnu příštího
roku. Koncert bude přímým přenosem vysílán do prostoru EBU v rámci týdne Eurorádia.

M9/ Les Slovaks: Fragments

Co připravujete s Plzeňskou filharmonií v nejbližší
době? Jaké projekty vás čekají?
Největším projektem je Evropské hlavní město kultury
2015. To, že mohu stát v čele Plzeňské filharmonie, ale
také festivalu Smetanovské dny v době, kdy bude Plzeň
Evropským hlavním městem kultury, vnímám jako obrovskou čest. Je to velká zodpovědnost.
Chystáme celou řadu mimořádných projektů, některé
jsou multimediální, multižánrové a jsou spojené s industriálními prostory, jiné demonstrují například totalitní
režim – Camera Machine, Vodní hudba, Umělec a totalita. Pozvání do naší sezóny přijali vynikající světoví
umělci – např. Tai Murray, Lilya Zilberstein, Sergei Nakarjakov. Reprezentovat město Plzeň budeme jak v České
republice, tak v zahraničí, některé naše koncerty budou
přímým přenosem vysílány do evropského vysílacího
prostoru EBU. Těch aktivit je opravdu mnoho. Doporučila bych webové stránky www.plzenskafilharmonie.cz,
www.smetanovskedny.cz

Je vidět, že svou prací opravdu žijete. Dovolte
na závěr ještě osobní otázky: Co děláte ve volném
čase? Věnujete se stále aktivně hře na violoncello?
Pravdou je, že volného času mám opravdu velmi málo.
Na violoncello zatím aktivně hraji. Moc ráda vařím, snažím
se sportovat, zajdu do divadla na operu, dobrou činohru
a píši. Miluji dobré víno, belgické pralinky, máslové sušenky a jsem životní optimista. Těším se na důchod, že se
zastavím a přečtu si všechno, na co mi teď času nezbývá.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

M8/ Slavnostní zahájení Plzeň - EHMK 2015
17/1/2015 | nám. Republiky
Projekt Plzeň – EHMK 2015

22 a 23/1/2015 | 20.00 | Nové divadlo, Plzeň

C1/ Let’s Swing s Ondřejem Brzobohatým
5/2/2015 | 19.00 | Měšťanská beseda
B4/ Bolero a Carmina burana
12/2/2015 | 19.00 | Peklo
Smetanovské dny 2015 2—29/3/2015
A5/ Vivat Mozart
5/3/2015 | 19.00 | Měšťanská beseda
C2/ Přijela k nám BROADWAY!
19/3/2015 | 19.00 | Měšťanská beseda
SRN turné
2/1/2015 | München - Gasteig
3/1/2015 | München - Gasteig
14/2/2015 | Stuttgart - Liederhalle
15/2/2015 | Stuttgart - Liederhalle
16/2/2015 | Baden-Baden - Festspielhaus
17/2/2015 | Frankfurt am Main - Alte Oper
18/2/2015 | Frankfurt am Main - Alte Oper
19/2/2015 | Mannheim - Rosengarten
13/3/2015 | Nürnberg - Meistersingerhalle
www.plzenskafilharmonie.cz
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16–18/01

Slavnostní otevření
města Plzně
Už je to doopravdy tady! Plzeň je Evropským hlavním městem kultury. Slavnostní zahájení této jedinečné události
proběhne v půli ledna, a to třídenním
programem v centru města.

Pátek: Zahříváme Plzeň!
Otevírání města začne v pátek v půl třetí
odpoledne komunitními procházkami s netradičním výkladem „Objevujeme město
Plzeň“. Připraveny jsou výlety Po stopách
plzeňského piva, Z Lochotína na Roudnou
napříč historií, Po stezce Jižní předměstí,
Po stezce Doudlevecká čtvrť a další. Vstupné
je 15 Kč, rezervace prostřednictvím Plzeňské
vstupenky.
Od šesti do jedenácti hodin pak bude probíhat celosvětová oslava narozenin umění,
Art´s Birthday. Program zahájí vernisáž v galerii Vestředu, a pak se dění přelije do Papírny. Od šesti do sedmi bude zároveň v Domě
hudby probíhat vernisáž výstavy Na plzeňské paletě. Ta představí díla výtvarníků, kteří
své práce věnovali spolku Svět podle Jakuba,
jenž se snaží o záchranu varhan v kostele
sv. Barbory v Manětíně.

Sobota: Otevíráme Plzeň
Úderem desáté hodiny dopolední se v Galerii města Plzně otevře jedna z nejvýznamnějších výstav roku: Ateliér Jiřího Trnky. O hodinu později se probere k životu sadový okruh,
kde vznikne gastrozóna, objeví se velkoplošné obrazovky, rozběhne se kulturní program
a bude-li přát počasí, měl by tu sochař František Bálek a další evropští sochaři vytvářet
ledové sochy.
S jedenáctou hodinou ožije také nádvoří pivovaru, kde se bude konat velká veselice se
zabijačkou, folklórem a pivovarskými řemesly. Především mladým lidem je určen odpolední program v Papírně s názvem Hip Hop
mens Funk and Dance: Battle Challenge.
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Hlavní otevírací ceremoniál odstartuje v 16 hodin, kdy se dají
do pohybu čtyři průvody symbolizující čtyři plzeňské řeky. Vycházet budou od pivovaru, od Ježíška, z Masarykova náměstí
a od Kauflandu na Roudné. Před půl šestou se slijí v jedno velké
lidské moře na náměstí, aby si všichni přítomní vyslechli, co ještě
v životě neslyšeli: symfonii všech pěti plzeňských zvonů. Program
začne v 17:30 hodin, zvony samotné zazní přesně v šest. Součástí
bude také největší videomapping v ČR na domy kolem náměstí
a katedrálu či vystoupení mnohých českých i zahraničních artistů,
hudebníků a dalších umělců.
V půl sedmé se celé to lidské moře rozpustí do okolních ulic i kulturních zařízení, aby si každý užil podle vlastní chuti: Velkou puntíkatou tančírnu v Besedě, electro swing v Pekle, písničky s harmonikou Josefa Pospíšila v hotelu Slovan, taneční večer se současnými
hity v Alfě, večer s DJ Seanem Brownem v Papírně, varhanní koncert Adama Viktory přenášený na náměstí a spoustu dalších akcí,
včetně večerních prohlídek výstav a muzeí nebo autorských čtení
v knihovně.

Neděle: Užijte si Plzeň!
Nedělní program vychází z předpokladu, že sobota všechny náležitě unaví. Proto začíná až hodinu po poledni a bude o poznání
klidnější. Lidé si budou moci přijít popovídat se zajímavými osobnostmi nad kávou. Konkrétní tváře, místa a časy budou zveřejněny
na www.plzen2015.cz. V Pekle bude probíhat akce pro děti s divadelními představeními, workshopy, malováním na obličej a dalšími aktivitami. Kdo bude mít chuť na procházku, ten je zván na další
Sousedské procházky. Dům hudby zase přichystal program setkání Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015 s její předchůdkyní, Rigou – Evropským hlavním městem kultury 2014. A na závěr
otvíracího programu připravili organizátoři skutečně silný vyprošťovák: koncert skupiny Mandrage v Divadle Pod lampou!
Kompletní program a více informací naleznete na www.plzen2015.
cz. Pro bezpečnost návštěvníků budou části centra během víkendu uzavřeny osobní i hromadné dopravě, respektujte prosím omezení a dbejte pokynů organizátorů. Rodinám s dětmi a starším lidem doporučujeme sobotní večer sledovat ze sadového okruhu,
kde budou k dispozici toalety a občerstvení.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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01/01
17:00

Měšťanská beseda

Novoroční gala

Přivítejte Nový rok s Plzeňskou filharmonií. Dirigent Tomáš
Brauner opět připravil program šitý přesně na tělo prvnímu dni nového roku, který je o to výjimečnější, že je zároveň prvním dnem roku, v němž Plzeň bude Evropským
hlavním městem kultury. Kdo jiný by jej měl otevřít, ne-li
reprezentativní hudební těleso, které patří k evropské
špičce. Sólistkou večera je sopranistka Luisa Albrechtová,
těšit se můžete také na tradiční novoroční překvapení!

08/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Chloë Hanslip
exkluzivně v Plzni
03/02 / 20:00

Lokomotiva

Vanessa
Průkopníci české EBM scény slaví letos 25 let od svého vzniku a pro tuto příležitost přichystali šest halových koncertů, na kterých se Vanessa poprvé
v historii představí na velkém pódiu se speciálními
světelnými efekty! Vanessa platila od začátku 90.
let za jedno z nejdůležitějších jmen domácí elektronické scény. Už tehdy byla jejich živá vystoupení,
podpořená šokující videoprojekcí a pódiem přehrazeným drátěným plotem, vyhledávanou událostí.
Kultovní status si ale Vanessa nevysloužila jen díky
svému osobitému projevu – spojení Rodného nadšení pro elektronickou hudbu a Hauserovi textařské
geniality, podpořené absencí jakýchkoli zábran, dalo
vzniknout veleúspěšným albům „Disco Bastards“,
„Flashback“ a „Monogamy“, které patří k nejzásadnějším tuzemským electro nahrávkám. Energie, se
kterou skupina přistupovala k tvorbě i koncertům, ji
nakonec asi zákonitě musela roztrhat a po albu „Vanessa Gun“ se kapela na více než deset let odmlčela.
Z mrtvých Vanessa vstala až v roce 2009 vynikající
deskou „Ave Agony“, kterou v roce 2013 následovalo minimálně stejně vydařené album „Antidotum“.
Nyní vyráží na turné s čerstvým maxisinglem a novým členem týmu, věhlasným britským zvukovým
inženýrem a hudebníkem Johnem Fryerem, který
má na kontě spolupráce se jmény jako Nine Inch
Nails, Depeche Mode, Die Krupps nebo Swans.

leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Chloë Hanslip je půvabná mladá
houslistka, dnes již světového renomé, která na světové
scény vstoupila na počátku tisíciletí. Svůj talent rozvíjela
pod vedením takových mistrů, jako je Sachar Bron, Ida
Haendel, Salvatore Accardo a další. Její ruce rozeznívají exkluzivní nástroj „guarnerky“ z roku 1737 z dílny A. Guarneriho. Za doprovodu Plzeňské filharmonie zahraje Koncert
pro housle a orchestr Williama Waltona, v druhé polovině
koncertu zazní Symfonie č. 3 F dur Johannesa Brahmse. Dirigentem večera je nizozemský rodák Jan Schultsz.

12/01 / 18:30

Kino Beseda

Lang Lang
v Royal Albert Hall
Kino Beseda uvede 12. ledna
filmový záznam klavírního recitálu fenomenálního čínského pianisty Lang Langa v londýnské Royal Albert
Hall z roku 2013, který byl vyprodán 48 hodin po uvedení do předprodeje, a to rok před koncertem! V případě
umělce z oblasti vážné hudby se stále jedná o téměř
neuvěřitelný a dosud nepřekonaný rekord. Lang Lang je
klavírní mág na vrcholu interpretačních sil, který inspiroval již desítky milionů nejen čínských dětí ke studiu hry
na klavír. Sám začínal již ve třech letech, za dva roky již
veřejně vystupoval a výrazným zlomem jeho kariéry bylo
vystoupení v srpnu 1999, kdy jako sedmnáctiletý zastoupil Andrého Wattse na festivalu Ravinia, kde pod taktovkou Christopha Eschenbacha zahrál s Chicago Symphony
Orchestra první klavírní koncert od Čajkovského.
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TIPY NA KONCERTY
13/01
19:30

NC Plzeňského Prazdroje

 udební setkání
H
Lubomíra Brabce

V rámci pokračování pravidelných hudebních setkání
Lubomíra Brabce a jeho hostů v Návštěvnickém centru
Plzeňského Prazdroje se v lednu můžete těšit na „Novoroční serenádu pro violoncello a kytaru“. Pozvání
kytarového virtuosa Lubomíra Brabce tentokrát přijal
violoncellista Jiří Bárta, který patří ve svém oboru k evropské špičce a pravidelně vystupuje s Českou filharmonií, Berlínskými filharmoniky, Symfonickým orchestrem
hlavního města Prahy FOK a dalšími orchestry.

Přehled koncertů

lého století – „Kolej Yesterday“, kterého se dodnes prodalo bezmála 100 000 kusů, a najdete na něm kromě známé
titulní skladby také další hity jako „Bitva o Karlův most“ či
„Blues o spolykaných slovech“. U příležitosti tohoto výročí vyšla na podzim reedice desky s původním zakázaným
obalem i bonusovými skladbami, a turné s názvem „30
let Kolej Yesterday“ nemine ani Plzeň, kde Michal Prokop
vystoupí s Framus Five poslední lednový čtvrtek, a určitě
by zde neměl chybět žádný fanoušek jeho tvorby!

30/01 / 20:00

Šeříkovka

Electric Lady,
The Sleepwalkers

18/01 / 21:00

Divadlo pod lampou

Mandrage

Speciální klubový koncert
skupiny Mandrage ve svém
domovském klubu pod názvem „Vyprošťovák na závěr
otevíračky Plzeň 2015“, se uskuteční v rámci Slavnostního zahájení EHMK 2015. Během večera výjimečně zazní
i skladby, které kapela na koncertech dávno nehraje.

22/01
19:30

Měšťanská beseda

Jiří Stivín

Významný český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel Jiří Stivín představí v Měšťanské besedě
své sólové vystoupení zaměřené na interpretaci jazzové
hudby, lidových písní, vlastních skladeb a improvizací
za doprovodu předem připravených základů. Jiří Stivín
je již od šedesátých let minulého století nepřehlédnutelnou osobností tuzemské hudební scény – s Martinem
Kratochvílem stál u zrodu legendárních Jazz Q, počátkem sedmdesátých let účinkoval jako člen, sólista a nakonec i dirigent činoherního orchestru Národního divadla. S mezinárodním úspěchem se setkala celá řada jeho
projektů jako System Tandem nebo dvojalbum „Výlety“
či spolupráce se souborem Collegium Quodlibet.

29/01
19:00

Měšťanská beseda

Michal Prokop
& Framus Five

V uplynulém roce tomu bylo již třicet let od vzniku jednoho z nejzásadnějších českých rockových alb 80. let minu-
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Electric Lady alias Tereza Hrubanová, dříve známá jako kytaristka a skladatelka kapely Rubiano, založila hudební formaci Electric Lady
v roce 2013 a je výhradní autorkou textů i hudby. Ještě
v tomto roce natočila svůj první singl „Storm“, vyhrála
prestižní soutěž Blues Aperitiv a odletěla s kamarádkou
Mirkou Novak hrát na ulici do New Orleans a New Yorku,
kde získaly mnoho kontaktů i zkušeností. V uplynulém
roce dostala EL nabídku od Kirka Covingtona natočit
svou desku po jeho boku v Texasu, a ještě před odletem
do USA se stala firemní hráčkou prestižní značky Fender, a sponzorským darem Terezu podpořilo také město
Plzeň. Na koncertě v Šeříkovce se v roli hosta představí
skupina The Sleepwalkers z Lázní Kynžvart.

31/01
20:00

Šeříkovka

Uriah Heep revival + host

Karlovarská kapela, která patří mezi nejlepší revivaly
legendárních Uriah Heep v Evropě a vystupovala například jako předkapela takových jmen jako Whitesnake,
Budgie, Ken Hensley nebo UFO, se představí poslední
lednový pátek v plzeňské Šeříkovce. Můžete se těšit
na nenapodobitelný zvuk Hammond B3, perfektní
a krásně laděné vokály a nejlepší skladby Uriah Heep
z období působení Davida Byrona a Kena Hensleyho,
který mimochodem nadšeně ocenil vysokou kvalitu tohoto seskupení.

31/01
21:00

Buena Vista Club

Kamil Střihavka

Majitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu v muzikálových rolích, které ztvárňuje již dvacet let a vynesly
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

mu přezdívku „český rockový Ježíš“ a frontman rockových kapel, jako Motorband, BSP, No Guitars!, Woo–Doo
Band!, Leaders! a Supergroup – to vše je ve zkratce Kamil
Střihavka, který vystoupí poslední lednový večer v Buena
Vistě se svojí kapelou Leaders. Necelé dva týdny před plzeňským vystoupením, v den svých padesátých narozenin, odstartuje Kamil koncertem v pražském Retru nové
turné s názvem „Kamil Střihavka – 50“ a můžete se tak
těšit na program složený z největších hitů bohaté hudební kariéry tohoto nestárnoucího zpěváka, který oslovuje
již dvě generace fanoušků.

31/01 / 21:00

Divadlo pod lampou

Magda Navarrete
& Balkalatin
Connection

Zpěvačka, tanečnice a producentka Magda Navarrete je
nejvýraznější postavou polské scény world music. Její doménou je emocemi nabitá latinská hudba v původní čisté
formě nebo ve fúzi s moderními elektronickými styly, a se
svojí pozitivní energií nabitou show již mnoho let uchvacuje fanoušky po celé Evropě i Latinské Americe. Za vznikem nejnovějšího projektu Balkalatin Connection stojí
setkání Magdy se saxofonistou a bývalým členem skupiny
Vltava Tomášem Průšou, který několik posledních let strávil ve Španělsku pouličním hraním s mezinárodní kapelou
a tvorbu Balkalatin obohacuje o divokou balkánskou energii. Balkalatin Connection po třech turné v Polsku momentálně natáčí debutové album a v rámci Klubové noci se
premiérově v Plzni představí v Divadle pod lampou.

04/02
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& BrassBand.cz

Plzeňský swingový orchestr Pilsner Jazz Band přesunul
stále oblíbenější tančírny „Po siréně swing!“ v roce 2014
do Pekla a natočil již své třetí album. Na únorové „swingové Siréně“ bude právě toto album nesoucí název Happy
Swingin‘ pokřtěno báječnou partou showmanů, skvělých
muzikantů, dixielandařů z Rakovníka – BrassBand.cz! Ti
se do Plzně vrací přesně po roce, kdy jako první zajistili
zcela vyprodaný sál na „Po siréně swing!“. Fanoušky swingu a tradičního jazzu tak čeká večer plný výborné hudby
i možnost tance. Koncertu bude od 18:30 opět předcházet malá lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou (zdarma pro majitele vstupenek na koncert).
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Měšťanské besedě
v únoru představí Bratři Ebenové své zbrusu nové album „Čas holin“, folková stálice
Asonance zde pokřtí CD „Tesař Nazareta“ a můžete
se také těšit na Karla Plíhala, Pavla Dobeše s Tomášem Kotrbou a další díl oblíbené Jazz & Swing Night.
… že 22. února vystoupí v Pekle jedna z nejzásadnějších postav art rockové scény a člen legendárních
Yes, klávesista Rick Wakeman.
… že v únoru Plzeňská filharmonie představí v Pekle
mistrovská díla Bolero a Carmina burana a v pořadu
“Let´s swing” v Měšťanské besedě zavzpomíná s Ondřejem Brzobohatým na Zlatou éru swingu.
… že v rámci Smetanovských dní proběhne již v únoru odborné symposium na téma „Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století“.
… že v Šeříkovce chystají na únor koncert k 40 letům
rockových matadorů Katapult, Ivan Hajniš zde vystoupí s kapelou The New Blues a Judas Priest revival
společně s kapelou Maelström.
… že do Anděla můžete v únoru zajít na koncerty
plzeňských Knírů a Sebevrán, a pokud patříte mezi
milovníky šansonu, nenechte si ujít 25. 2. vystoupení
seskupení Voila!
… že Divadlo pod lampou letos slaví 25 let od svého vzniku a v následujícím měsíci zde vystoupí raper
Marpo, populární mladá parta ATMO music a dlouho
očekávané nové album představí legendární dámská skupina Zuby nehty.
… že do Buena Vista Clubu můžete příští měsíc zajít
na koncert pražského Red Hot Chilli Peppers revivalu, plzeňské legendy Pestalozzi a jejich hostů nebo
na společné vystoupení UDG s Xindlem X.
… že v Zach´s Pubu během února vystoupí nezaměnitelný Luboš Pospíšil, s šansonem koketující Annešanté, Irskem načichlí Cashel, experimentující Ambient Theatre a na konci měsíce zde proběhne oslava
20. narozenin klubu.
… že v únoru se Pod lampou představí plzeňské
skupiny Ocho ríos, Gauneři nebo Heart Attack, česká
punk rocková legenda Plexis, těžkotonážní Locomotive a začátkem měsíce se po letech dočkají také fanoušci švýcarských Unhold.
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Akce měsíce | Kam a za čím do klubů

07/01 / 20:30

Zach´s Pub

Ondřej Smeykal

30/01 / 20:00

Divadlo pod lampou

V518, La4, Mike Trafik,
Birds & Wolves, Dead Sailor
Bigg Boss parta se přesně po roce vrací na místo
činu! V rámci Klubové noci se v Divadle pod lampou představí Vladimir 518, La4 a dvorní Dj Mike
Trafik a společnost jim tentokrát budou dělat Birds & Wolves a Dj Dead Sailor. Model klasického
koncertu a netradiční propojení hip hopu s tvrdou kytarovou hudbou slavil úspěch již v loňském
roce a ukázal mimo jiné velký žánrový přesah interpretů ze stáje Bigg Boss. Její zakladatel a člen
kultovních PSH, Vladimir 518, je často označován
za nejzásadnějšího umělce své generace, který se
výrazně prosazuje i v dalších oblastech a nebývale
velký zájem vzbudil především projektem o subkulturách Kmeny. Kromě působení v PSH má V518
na svém kontě také dvě Andělem ověnčená sólová alba „Gorilla vs Architekt“ a „Idiot“. Po čtyřech
letech od alba „Gyzmo“ přichází s novou deskou
„Panorama“ raper La4, který má ve své sbírce již
jednoho Anděla za debut „Panoptikum“. Novinka
vznikla ve spolupráci s Dj Wichem a zahostoval si
na ní např. James Cole, Martin Svátek, Paulie Garand, Refiew nebo Hugo Toxx. V Lampě zazní také
nabroušené kytary plzeňsko-pražské party Birds
& Wolves, v jejichž ustálené sestavě najdete např.
členy Shogun Tokugawa nebo Wild Tides a během
večera i závěrečné afterparty vás bude v tempu
udržovat Dj Dead Sailor, za jehož pseudonymem
najdete Matyáše Vordu z Mandrage!
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Ondřej Smeykal svým unikátním
a svérázným projevem objevuje
dosud neprobádané oblasti hry na didgeridoo a poukazuje na bohaté kreativní možnosti tohoto australského
domorodého nástroje. V jeho podání se tak stává z „obyčejné děravé větve“ jakýsi malý komorní orchestr, a osobité kouzlo živého přednesu tak v nejednom posluchači
budí silný dojem zastoupení většího počtu hráčů, případně použití playbacku a samplů. Ondřej Smeykal si ale
vystačí úplně sám a bez jakýchkoliv přednahraných stop,
jeho bravurní zvládnutí nástroje je i zkušeným didgeridoo hráčům těžko pochopitelné a při živém zhlédnutí
vystoupení v posluchači vyvolává často jen němý úžas.

15/01 / 20:30

Zach´s Pub

Václav Koubek
Písničkář, harmonikář, spisovatel,
herec, režisér a organizátor kulturních akcí Václav Koubek patří mezi nejvýraznější postavy naší kulturní scény vůbec. Spojení skřehotavého hlasu,
temperamentní tahací harmoniky a svérázných textů často
Koubkovi přinášelo a přináší nařčení z „divnosti“, stejně
jako povrchní poplácávání po zádech od rádoby spřízněných hospodských opilců. Písně, filmy či povídky z Koubkovy dílny jsou ale jasným důkazem o jeho výjimečném talentu a řadí ho mnoho let mezi nejoriginálnější umělce u nás.

16/01 / 21:00

Wave Music Club

Dobré Nitro

V nově zrekonstruovaném klubu Wave Music Club, který sídlí
v prostorách bývalého Neutralu, se tento pátek uskuteční
tradiční psytrance akce s názvem Dobré Nitro. Letos se
party ponese v poněkud tvrdší atmosféře a hlavním tahákem bude hvězda současné psytrance scény DJane Lolla,
kterou v line upu doplní například DJ Salihlávka, domácí
DJ Elien a celá řada dalších. Jedinečnou atmosféru večera
podpoří osobité stylové dekorace. Pokud patříte mezi fanoušky výše zmíněného žánru, neměli byste tento večer
ve Wave Music Clubu rozhodně chybět!
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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Divadlo pod lampou

Benefice pro Helpdriver.cz

Tento pátek máte Pod lampou jedinečnou možnost
zhlédnout vystoupení čtyř zajímavých kapel a zakoupením vstupenky zároveň přispět na projekt Helpdriver.
cz, jehož cílem je nashromáždit potřebné finance na pořízení a úpravu dodávky či mikrobusu pro přepravu
handicapovaných a seniorů. Během večera se na pódiu
představí jedna z nejlepších tuzemských koncertních
kapel Prague Conspiracy, plzeňské party Taras Bullba
a wHAT´s yOUR fAVORITE nUMBER? a pražská punk rocková skupina Worldhood v jejíž sestavě najdete současné nebo bývalé členy kapel jako například Thalidomide,
Queens Of Everything nebo ravelin 7. Více informací
o projektu najdete na webu helpdriver.cz.

17/01 / 21:00

Buena Vista Club

Pub Animals,
Skavare

Českokrumlovská skupina Pub
Animals získala hned za debutové album „Safar–I“ prestižní ocenění Anděl 2010 v kategorii ska & reggae a kromě
koncertů po celé České republice má za sebou také například vystoupení na největším evropském reggae festivalu Rototomsunsplash. Pub Animals těží ve své tvorbě ze
základních prvků „starého dobrého“ reggae, ale zároveň
do ní přidávají vlastní hodnotu a zní čerstvě a moderně. Svým energickým vystoupením dokážou strhnout
všechny přítomné, o čemž se můžete přesvědčit na vlastní kůži tuto sobotu v Buena Vistě, kde vystoupí společně
s lázeňskými ska šviháky Skavare v rámci Klubové noci.

17/01
21:00

zaručilo smlouvu na další dvě alba - to vše naznačovalo
slibně rozjetou kariéru. Smlouva s BMG nakonec zůstala
dodnes nenaplněna, ale muzikanty to naštěstí neodradilo a zůstala jim „jen“ radost z živého hraní a nutno dodat,
že toto nadšení z nich ani po letech nevyprchalo.

17/01 / 21:00

PH+

Fiesta
Pokud patříte mezi příznivce
house music ve všech možných podobách a hledáte netradiční originální party se
správným ph, neváhejte a vyrazte tuto sobotu do plzeňského klubu PH+. Fiesta je party, kde renomovaní DJs reagují na aktuální atmosféru v klubu, neexistují předem
připravené sety a přímo před vámi vznikají originální
bootlegy a mash upy. Tentokrát se za mixpultem objeví
dvojice Ennie a Petr Süss.

17/01
21:00

Anděl Music Bar

Vložte kočku

Kombinace živé elektroniky, natriggerovaných bicích,
pětistrunných houslí, pianina a surreálných textů je
hlavním poznávacím znakem skupiny Vložte kočku,
která vystoupí tuto sobotu v plzeňském Andělu v rámci Klubové noci. Debutové dlouhohrající album „Táta“
z roku 2012 bylo nominováno na žánrového Anděla

VÁS ZVE DO
ZACH’S PUB

House of Blues

Palice

Kořeny rockové kapely Palice sahají do konce roku 1996,
kdy baskytarista tehdy již prakticky nefunkční skupiny
Alice, Jiří „Mikeš“ Milý, oslovil kytaristu tehdejší Xantipy
Pavla Mouřence a začal s ním realizovat první nápady
a nové skladby. Největším oříškem se zdálo obsazení postu zpěváka, který i po vyzkoušení tuctu adeptů stále zel
prázdnotou. Nakonec vše vyřešil příchod technika Alice
s totožným jménem, bratrance z druhého kolena Jiřího
Milého a Palice zanedlouho začala objíždět s novým programem Plzeňský kraj. Rostoucí fanouškovská základna,
vydařená debutová deska „Písně zvláště vydařené“ a vítězství v soutěži „Rock Made In Gambrinus“, které kapele

7. 1. Ondřej Smeykal
Náš nejznámější hráč
na didgeridoo v duu
s Pavlem Plánkou

15. 1. Václav Koubek
C 20
M 20
Y 20
K 100

WWW.PIJSROZUMEM.CZ

16/01
20:00

Písničkář, harmonikář, pábitel

BUSHMILLS
DOPORUČUJE

28. 1. Limbo

BUSHMILLS
BLACK
PANTONE®
PROCESS BLACK
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C 52
M 29
Y 30
Irish music
K 78

22. 1. Poitín

Etnojazzový koncert & projekce filmu
Limbo 2004–2014
PANTONE
425 C
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KLUBOVÁ SCÉNA
v kategorii elektronická hudba, stejně jako o rok později
následující nahrávka „SEAT“, která ovšem již nominaci
proměnila a byla oceněna také novinářskou cenou Vinyla za desku roku. Vložte kočku se za šest let existence
vypracovali v jednu z nejosobitějších tuzemských kapel
a kromě vlastních nahrávek skupina vytvořila také hudbu k celé řadě divadelních inscenací a filmům.

21/01
21:00

Divadlo pod lampou

Už jsme doma

Tradiční lednový koncert legendárních Už jsme doma
ani letos nemůže chybět v programu Divadla pod
lampou. Ve světě patrně nejznámější česká kapela se
po dvaceti letech existence, díky příspěvkům svých fanoušků, dočkala v uplynulém roce svého teprve druhého oficiálního videoklipu k písni „Mariana“ z posledního
alba „Jeskyně“. Režie výtvarného animovaného klipu se
ujal režisér a animátor Jakub Čermák, který přiznává při
jeho vzniku inspiraci Janem Švankmajerem, Jiřím Kolářem či českou plakátovou školou.

22/01 / 21:00

Anděl Music Bar

Lola běží

Pop rocková skupina Lola běží je
v současné době pravděpodobně jedním z největších překvapení české hudební scény,
což potvrdilo i poslední udílení hudebních cen Žebřík,
kde se kapela umístila na 3. místě v kategorii Objev roku.
Kluci za sebou mají jarní turné s kapelou UDG a Voxelem,
v létě objeli přední české festivaly a na podzim jste je
mohli pro změnu zaregistrovat na společných koncertech s Portless. Lola do Plzně přiběhne s čerstvým debutovým albem, které v médiích reprezentuje především
úspěšný singl a videoklip s názvem „Stejně skončíme“.

23/01 / 21:00

PH+

Drink & Dance
with DJ Tomcraft
Nová pravidelná klubovka
s názvem „Drink & Dance“, na které se kromě skvělých
drinků můžete těšit na tu nejlepší elektronickou taneční hudbu, odstartuje tento pátek v PH+ ve velkém
stylu – hlavní hvězdou tohoto večera bude totiž stálice
taneční hudby DJ Tomcraft, který naposledy v Plzni vy-

20
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stupoval před rokem po boku slavné italské legendy
Mauro Picotta. Jeho hitu „Loneliness“ padlo k nohám
několik hitparád, včetně té britské, vystupoval na nejznámějších festivalech, jako jsou Loveparade, Nature
One nebo MayDay, i v nejoblíbenějších klubech po celém světě. Nyní máte jedinečnou možnost zažít jeho
skvělou show na vlastní kůži a v soutěži probíhající
na stránkách PH+ můžete navíc vyhrát volné vstupenky na akci nebo možnost osobního setkání s DJ Tomcraftem u pivka.

23/01 / 21:00

Divadlo pod lampou

Nowherebound,
Dead Letters

Strejda Tchichiman v lednu přiveze do Lampy další zajímavou partu ze zámoří, která si
říká Nowherebound a v jejím čele stojí frontman v Plzni
dobře známé punk rockové skupiny Born To Lose Chris
Klinck! Ten před pěti lety spojil své síly s Natchetem Taylorem z další texaské party New Disaster a s nahráváním
desky „The Songs Of Broken Men“ jim pomáhali i další
členové Born to Lose. Stylově se tvorba Nowherebound
pohybuje na pomezí country a punk rocku a v Plzni
představí svoji nejnovější dlouhohrající desku „Mockingbirds“, která je bez debat nejvýraznější nahrávkou
v historii kapely! Druhou kapelou večera bude mělnická
garage – rock´n´roll pecka Dead Letters, kterou po rozpadu Anyway založil kytarista Bohouš a nedávno se
v její sestavě opět sešel s bývalým parťákem Méďou.

23/01 / 19:00

Jabloň

SoUsedi
Pražské akustické duo SoUsedi tvoří Martin Peřina a Karel
Žďárský, kteří na tuzemské hudební scéně rozhodně
nepatří mezi nováčky. Karel působil například v seskupení SM Lomoz a momentálně ho najdete také v sestavě
krautrockových B4, Martin je mimo jiné členem jazzrockové skupiny Akline. Ke své tvorbě využívají střídavě
kytary, violoncello a elektroniku a stylově se pohybují
především ve vodách ambientu a psychedelie. SoUsedi loni vydali kritikou kladně hodnocené debutové album „Purpura Echo“ pod hlavičkou vydavatelství Polí5
a v Jabloni společně s básníkem Ondřejem Kunstem
doprovodí vernisáž výtvarníka Petra Čmolíka.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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23/01
21:00

Buena Vista Club

Legendární značka cigaretových papírků Smoking přináší druhý ročník mistrovství ČR v balení tabáku pod
názvem „Smoking Fast Fingers 2“, do kterého se může
přihlásit libovolný uživatel nebo uživatelka cigaretových
papírků starší 18 let. Pro první tři nejlepší bude připravena hromada věcných cen od partnerů akce a vítěz plzeňského kola postoupí do celostátního finále, kde bude
mít možnost vyhrát zájezd a ceny v hodnotě 50 000 Kč!
A to není všechno, co vás tento večer čeká – o pořádný
mejdan se postará jeden z nejlepších funky beatmeisterů světa DJ A. Skillz z Velké Británie, z domácích jej doplní
místní legenda DJ L. P. D., Akira a nový talent DJka ZU.

28/01 / 21:00

Divadlo pod lampou

Never Sol

Pod pseudonymem Never Sol
se skrývá zpěvačka, klavíristka
a skladatelka Sára Vondrášková, která je označována
za jednu z největších nadějí tuzemské elektro–popové scény. Prvně o sobě dala výrazně vědět s písní „Lay
Down“, která zazněla v závěrečných titulcích filmu
Ve stínu, a právě při práci na tomto filmu se setkala
s producentem Janem P. Muchowem, pod jehož dohledem následně natočila debut „Under Quiet“. Album
sklidilo nadšené reakce hudebních kritiků a Never Sol si
za něj mimo jiné vysloužila prestižní nominace na Ceny
české hudební kritiky Apollo 2013 a Anděl v kategoriích
„Objev roku“ a „Zpěvačka roku“. Never Sol slaví úspěchy i za našimi hranicemi, kde stále častěji koncertuje
na podporu vydání debutu u německého labelu Denovali Records.

28/01
20:00

28/01 / 21:00

Smoking Fast Fingers 2

Zach´s Pub

Limbo

Limbo je jedna z mála domácích jazzových kapel, která
svůj projev nekrotí přehnanými produkčními koncepty
ani zbytečnou snahou vyrovnávat se s nějakými zrovna
aktuálními, odjinud přicházejícími trendy. Team okolo
saxofonisty a klarinetisty Pavla Hrubého se řídí především vlastními inspiracemi a ty ho přivedly od původního hravě free jazzového stylu na prvních dvou deskách přes živelné elektrické období reprezentované
albem „Out Of Body“ až k nynějšímu projevu, jenž se
zatím v historii kapely zřejmě nejvíce soustředí na společnou výstavbu hudebních celků a kolektivní sound.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Anděl Music Bar

Wattican Punk
Ballet

Arménské duo Wattican Punk
Ballet se základnou v Moskvě a Budapešti tvoří sourozenci Karen a Gaya Arutyunyan, kteří zároveň patří mezi
zakládající členy arménské psychedelické rockové kapely Deti Picasso. Za svoji hudební kariéru vystupovali
s celou řadou světových hudebníků jako například Alex
Hacke (Einstürzende Neubaten) nebo Bobby McFerrin
a předskakovali i takovým hvězdám, jako jsou Depeche
Mode či Massive Attack. Tvorba Wattican Punk Ballet se
pohybuje na hranici psychedelického rocku, dance punku, freak popu a performance a jejich koncerty předchází pověst energické a strhující show.

30/01
21:00

Buena Vista Club

Y?, Badaboom!

Kapela Y? v čele se zpěvačkou Hannah Melcr po třech
letech práce pokřtí na koncertě v domovském klubu
Buena Vista svou debutovou desku! Čeká vás netradiční
show plná skvělé hudby, tance, zajímavých hostů a připraven bude i doprovodný program s promítáním klipů
či výstava fotografií. Jako hosta si Y? na křest pozvali
německou kapelu Badaboom!, jejíž bluesově funkový
kytarový rytmus a zvuky piana se vám pomalu, ale jistě
dostanou pod kůži a jejich energické vystoupení strhne
nakažlivou taneční explozi. Vstup na akci je navíc dobrovolný, takže není co řešit, nemyslíte…?

31/01 / 21:00

House of Blues

Michal Šindelář Trio
Jako syn baskytaristy legendárních Katapult a zpěvačky Banjo
Bandu Ivana Mládka, měl Michal Šindelář k hudbě blízko
již od svého narození a během svojí dosavadní hudební
kariéry prošel celou řadou skupin. První velkou školou
bylo jistě osm let, které strávil za bicí soupravou v Katapultu, v roce 2004 nahrál debutovou desku „Padaly hvězdy“ a postupně působil také v Semtexu, B.A.M. a X-cover.
V posledních letech Michal Šindelář koncertuje především se svým Triem a v roce 2013 spatřilo světlo světa
jeho druhé sólové album s názvem „Kolem dokola“.
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Navštivte Malou scénu Nového divadla

Navštivte Malou scénu
Nového divadla

Natália Deáková, šéfka činohry
Pouze pro sto padesát diváků, umělci doslova na dosah ruky… tak se dá ve stručnosti charakterizovat Malá scéna někdy
označovaná též jako black box či studiová
scéna. Komorní variabilní prostor vyzývající k nápaditým inscenacím. Prostor, jaký
plzeňské divadlo dlouho postrádalo.
Malá scéna je výjimečná nejen pro divadelníky, ale hlavně pro diváka. Spojuje
v sobě talent herců, blízkost publika, otevřenější dialog a hlavně aktuální témata
inscenací, která na velkém jevišti není
možné interpretovat se všemi jemnými
nuancemi a intimitou. Malá scéna dává
příležitost mladým lidem, aby se nebáli
divadelních emocí a zážitků.
Kudy na Malou scénu?
Malá scéna má svůj samostatný vchod.
Najdete ho z boku divadelní budovy, ze
strany směrem od hlavního vchodu k Peklu. Projdete-li černými plechovými dveřmi,
dostanete se do foyeru Malé scény a v horním patře se ocitnete v hledišti spojeném
s jevištěm.

Malou scénou se nám otevírá unikátní prostor pro nové, neotřelé,
třeba i experimentální formy, a to, doufám, nejen v divadelním
žánru. Prostor pro překračování hranic. Prostor hlavně pro ty, kteří do divadla jinak nepřijdou, protože ho vnímají jako nicneříkající
anachronizmus.

Jiří Pokorný, šéf baletu
Malou scénu vnímám jako intimní přiblížení diváků s tanečníky.
Možnost pozorovat podstatu - člověk - umělec. A děje se tak v různých situacích, od humorných scén přes filozofický náhled na svět
až po emocionální sondy do lidské duše zrovna tak, jak nám je život
dennodenně přináší.

Tomáš Pilař, šéf opery
Když zazní slovo „opera“, všichni si vybaví velkolepý divadelní sál,
sametové sedačky a jeviště oddělené od diváků orchestřištěm.
Na Malé scéně mají návštěvníci unikátní možnost prožít operní
představení se zpěváky doslova na dosah ruky, silněji a intimněji.
Kromě komorních oper zde budeme uvádět i operu pro děti a už se
těším na možnosti, které nám tato variabilní scéna umožní.

Roman Meluzín, šéf muzikálu
Specifický prostor Malé scény poskytuje muzikálovému souboru
jedinečnou možnost, aby se představil – a byl představován – i z jiného úhlu pohledu, než na jaký je náš divák běžně zvyklý. Proto
např. řada koncertů, v nichž naši sólisté budou zpívat vybrané
skvosty z pokladnice svých hudebních lásek, v mnoha směrech
přesahuje muzikálový repertoár.
Další naši programovou linii pro Malou scénu budou tvořit muzikály,
které nelze hrát jinde než v komorním prostoru, a s nimiž seznámit
naše publikum považujeme pro sebe za nutné až povinné: prvním
muzikálem z této řady bude Probuzení jara. Do budoucna chceme
podporovat i původní muzikálovou tvorbu, určenou právě pro tento
prostor. Pevnou součástí našich dramaturgických aktivit jsou i koncerty našeho orchestru, a to jak v komorní podobě, tak v podobě
bigbandové. Stručně řečeno, chceme tu nabídnout program diametrálně odlišný od repertoáru na našich hlavních scénách.
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Malý prostor pro velká představení

MALÁSCÉNA

Push Up (Cesta vzhůru)
Vystoupejte s námi vzhůru po žebříku společenské prestiže až do výšin,
kde jediné klopýtnutí může znamenat pád. (činohra) / So 3. 1., Ne 4. 1., Čt 5. 2.
Kráska z Leenane
Válka je krutá, připraví vás o život, největší bitvy se ale odehrávají
v soukromí našich obýváků a ložnic. A ty vás připraví o soucit. (činohra) / St 7. 1.
Svět kabaret – kabaret svět
Užijte si kouzlo nejslavnějších melodií a scén z muzikálů Sladká Charity, Bídníci, Vlasy,
West Side Story, Jesus Christ Superstar, Kdyby tisíc klarinetů,
Dobře placená procházka či Carousel. (muzikál) / Ne 11. 1., St 11. 2., Čt 12. 2.
Přátelé generace X
Strhující hra, kde otázkou není, zda být či nebýt, ale jak to udělat, abychom nezešíleli.
(činohra) / Út 13. 1., Pá 30. 1. , Ne 15. 2.
Obraz Doriana Graye
Baletní přepis slavného románu Oscara Wilda – chcete zůstat věčně mladí,
krásní, zamilovaní? Chcete zhlédnout mystický příběh plný emocí a vášní?
(balet) / St 14. 1., Pá 16. 1.
Živá voda
Škoda jen, že Karel Jaromír Erben nemůže sledovat úsměvy,
které skvělá dramatizace jeho pohádky vykouzlí na tvářích dětí i dospělých.
(činohra) / So 17. 1., Ne 18. 1. vždy od 14:00, 60 minut
Sólisté představují… své hudební lásky
Muzikálový koncert vybraných písní Jarka Nohavici, Evy Olmerové, Hany Hegerové,
ale i Cole Portera, Roye Orbisona, Freddieho Mercuryho, No Name,
Christiny Aquilery a mnoha dalších. (muzikál) / St 21. 1., Čt 22. 1.
Bůh masakru
Jsme dospělí, ale i to má své meze! Tomu, kdo je překročí, ukážeme,
jak snadné je sklouznout k pokrytectví. (činohra) / So 24. 1., Ne 25. 1.
Začátky představení jsou v 19.00, pokud není uvedeno jinak.

Výjimečná příležitost na Nové scéně DJKT: Franz Kafka - Amerika

16. ledna od 11:00 hodin za pouhých 110,- Kč na vás čeká Amerika - hra podle slavného
románu Franze Kafky. „A nebýt divů a zázraků, které se vyskytují právě ještě v Americe,
byl by chlapec asi bídně zašel hned v první uličce newyorského přístavu…“ Literární
klasika pro ty, kterým má Kafka co říct.

DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI

DIVADLO

06, 07, 09, 15, 18, 29, 30/01

Nová scéna DJKT

KOČKY
Před třemi lety uvedlo plzeňské divadlo muzikál Evita. O Vánocích dalo svým divákům
exkluzivní dárek: dílo stejného autora, Andrewa Lloyda Webbera, Kočky. Dílo, které
bylo původně jen dětskou knížkou a dnes je
jedním z nejslavnějších světových muzikálů.

Memory – vzpomínky
• ústřední melodie Koček jako jediná z knížky T. S. Elliota nepochází, autorem textu je
Trevor Nunn
•
právě tahle píseň definitivně rozdělila
A. L. Webbera a jeho do té doby dvorního
textaře T. Rice, s nímž před tím napsal třeba
Jesus Christ Superstar nebo Evitu
• stala se jednou z nejhranějších a nejnahrávanějších písní posledních třiceti let
• v Česku ji jako první nazpíval Karel Gott,
text Hany Zagorové Bílá však neměl s tím
původním nic společného
• další české verze nahrály Helena Vondráčková, Petra Janů a Lucie Bílá
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Akce měsíce

Když v roce 1939 vyšla knížka říkanek Thomase Stearnse Eliota Old
Possum´s Book of Practical Cats,
nikdo v ní neviděl nic výjimečného.
Výjimečná nebyla ani dalších skoro
čtyřicet let. Pak se ale něco stalo.
Třicetiletý hudební skladatel Andrew
Lloyd Webber si chtěl zkusit, jaké to
je psát hudbu na hotový text. A sáhl
proto po své oblíbené knížce z dětství. Výsledek měl v plánu pojednat
jako televizní pořad. Jenže ještě před
tím přehrál několik zhudebněných
básniček svým kamarádům a známým
a také vdově po básníkovi. Tu nadchla
jak samotná myšlenka na zhudebnění
veršů jejího muže, tak Webberova hudba. Sáhla proto doma do pozůstalosti
a přinesla další nikdy neuveřejněné části
kočičí sbírky, nápady, náčrty a další básně. Tak se, z nápadu na něco původně
docela jiného, zrodil nejdéle hraný muzikál ve West Endu a na Broadwayi. První
opona se nad ním zvedla v roce 1981. Ve West Endu se hrál skoro devěttisíckrát, na Broadwayi se dočkal bezmála sedmi a půl
tisíce repríz. Dvakrát získal cenu Grammy, sedmkrát Tony.
Pro české publikum Kočky přebásnil Michael Prostějovský.
První diváci si je užili 5. listopadu 2004 v pražském Divadle
Milénium. Repríz tu pak napočítali 167. V tanečně a pěvecky
náročných rolích se objevili i Roman Říčař, Dalibor Tolaš, Daniela Šinkorová nebo Zuzana Krištofová. V loňské sezoně Kočky
uvedlo Městské divadlo v Brně a nyní přicházejí k nám. Inscenace je zásadní prověrkou technologických možností Nového
divadla, jichž využívá v různých obměnách a kombinacích.
Zásadní prověrkou je ale i pro samotné herce a zpěváky. I proto
nebylo obsazení jednotlivých rolí nic jednoduchého. Publikum
tedy tleská Stanislavě Topinkové Fořtové v roli Grizabelly, Lukáši Ondrušovi a Jozefu Hruškocimu jako kocourům jménem Tygří hněv a Rambajz-tágo, Juraji Ciernikovi a Martinu Matouškovi
coby Starobylovi Vznešenému a Vašnostovi Brumovi a dalším
známým i novým tvářím. V roli Rozumbrada se představí Laco
Hudec, který jako jediný hrál v inscenaci pražské a brněnské.
Osudy koček a kocourů vystupujících v muzikálu jsou velmi
různorodé: jedna žije v divadle, jiný u dráhy, někdo je typickým
obyvatelem města, další jsou zlodějíčci. A ještě je tu i záhada
záhad „Mystery Cat“. Dějovou osou je příběh opovrhované
kočky Grizabelly, která nakonec jako vyvolená dosáhne kočičího nebe a vykoupení. Hudebně se Andrew Lloyd Webber
vyznal ze všech svých hudebních lásek. Objevují se tu názvuky operních motivů i témat, znějí blues, valčíky, music-hallové
balady i chorály – všechno korunované superhitem Memory.
Muzikál Kočky je na programu na Nové scéně DJKT v lednu celkem sedmkrát.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy

09/01 / 19:00

18/01 / 18:00

Divadlo Dialog

Divadlo Alfa

Nach-či

Divadlo Maebh uvede premiéru autorské situační komedie
Oldřišky Ciprové z prostředí svatební agentury. Barka
vlastní spolu s manželem Pepanem svatební agenturu
JOBA. Přesto, že je to párek vykutálenců hledících jen
na obrat, jedná se o nejúspěšnější agenturu v zemi. Tato
agentura má ještě dva zaměstnance – Zuzanu, která pro
provizi neváhá vdát všechny své kamarádky a známé,
a Evu, jež do agentury právě přibyla a nestačí se divit…
Druhá premiéra je na programu 23. ledna.

12/01 / 19:00

Divadlo Alfa

Regulace intimity
Tvůj charakter je to, co děláš,
když si myslíš, že se nikdo nedívá – takové je motto autorského projektu, který vznikl
jako absolventské představení čtvrtého ročníku katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Mladí
herci tu pod odborným vedením úspěšného režiséra
Jiřího Havelky zkoumají hranice důvěrnosti a soukromí
a ptají se po povaze herectví dnešní doby. Do hodiny
a půl vtěsnali výkřiky svých duší, jako je doufám, mrzí
mě, bojím se, miluju, ale i „sere mě“. Výsledkem jejich
práce jsou otevřené zpovědi, které si na nic nehrají, nic
nepředstírají a hlavně nejsou falešné. Sami mladí herci
přiznávají, čeho se děsí nebo co je jim blízké.

17/01 / 18:45

CineStar

Veselá vdova
Broadwayská režisérka a choreografka Susan Stroman bude
v Metropolitní opeře debutovat rozkošnickou inscenací
Lehárovy nestárnoucí operety Veselá vdova. Zpívat se
bude v novém anglickém překladu Jeremyho Samse. Renée Fleming si zde svůj repertoár rozšíří o ovdovělou pařížskou milionářku Hannu. Jejího milence Danila ztvární
Nathan Gunn, mladého šlechtice Camilla de Rosillon Alek
Shrader, intrikánského barona Zetu Thomas Allen a jeho
ženu Valencienn broadwayská sopranistka Kelli O’Hara.
Za dirigentským pultem stane Andrew Davis.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Karavana deseti
slov – V rámci
rámců
Frankofonního projektu Karavana deseti slov se Divadlo
Alfa účastní již poosmé. Zadání workshopu je vždy stejné: zadaná slova, z nichž má vzniknout příběh. Práce je
to dobrodružná, napínavá, zábavná a hlavně neobyčejně kreativní. Tentokrát z něj vzešel divadelně detektivní
komiks V rámci rámců. Tato typická detektivka má typickou zápletku, typické charaktery, typickou vraždu a je
zde i typický superintendant. Každá detektivka ale musí
nutně obsahovat moment překvapení a nečekaného
obratu. Ustojí rozpohybovaný komiks tento zásadní obrat? Inscenace je určena divákům od 12 let.

22/01
19:00

Měšťanská beseda

S nebo bez?

Zbrusu nová komedie Divadla Palace vás zavede mezi
skupinu herců, kteří zkoušejí divadelní frašku. Je pár dní
před premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, režisérka nezvládá krizové situace a mezi herci
vzrůstá napětí. Nadchází večer premiéry a situace na jevišti se mění v nezvládnutelné delirium. Hrají Vanda
Hybnerová, Jakub Žáček, Vojtěch Záveský, Richard Trsťan, Lucia Kašiarová a Tomáš Grúz.

24/01
17:00

Měšťanská beseda

Bertík a čmuchadlo

V dalším z dílů rodinného LiStOVáNí se seznámíte s devítiletým Bertíkem, který po rozvodu rodičů žije jen
s maminkou. Z jejího nového přítele není zrovna dvakrát nadšený a strašně moc si přeje, aby vše bylo jako
dřív. Situace se změní v okamžiku, kdy na prázdninách
potká podivné mluvící zvíře čmuchadlo. Účinkují: Alan
Novotný, Lenka Janíková a Jakub Zedníček.

24/01
19:00

Velké divadlo

Sedlák kavalír
/ Komedianti

Na repertoár operního souboru přicházejí dvě oblíbené
veristické opery, jejichž námětem je láska přerůstající
ve vášeň, která má za následek vraždu. Sedlák kavalír
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Divadelní tipy

zavede diváky do sicilské vesnice, kde se na pozadí velikonočních obřadů odehrává příběh lásky nešťastné
Santuzzy k Turiddovi, který ovšem miluje vdanou Lolu.
Podobný příběh žárlivé lásky se odehrává i mezi kočovnými komedianty kdesi v Kalábrii. Jejich představení
se ze hry postupně mění ve skutečné drama se dvěma
mrtvými na konci. Opery budou uvedeny v italském originále s českými titulky.

tvoří zpěvačky Olga Jelínková a Gabriela Fritschová
a klavírista Alexandr Khristianov.

Měšťanská beseda

Klasické Labutí jezero je symbolem Velkého baletu a ruské
baletní tradice. Romantická báje o dívkách zakletých
do labutí, které může vysvobodit jen čistá láska, je odrazovým můstkem pro tanec s půvabem a elegancí,
v němž se prolíná krása lidská a labutí. V roli Odetty
a Odilie září Marie Alexandrova, prince tančí Ruslan
Skvorcov, Rudovouse Nikolaj Tsiskaridze.

24/01
19:30

LiStOVáNí.cz: Gottland

Polský reportér Mariusz Szczygieł svou knihu nazval
Gottland, neboť podle něj „svět bez Boha není možný,
a tak v nejateističtější zemi světa, jakou je Česko, hraje
sedmašedesátiletá hvězda důležitou roli...“ Vznikl publicistický bestseller, z nějž Lukáš Hejlík, Lenka Janíková
a Alan Novotný vytvořili vodopád informací a souvislostí o Česku ve dvacátém století. Výsledkem je velmi
humorná „listovačka“.

25/01
10:30

Velké divadlo – foyer

Nedělní Matiné V.

Foyer Velkého divadla opět ožije krásnou hudbou.
V koncertu s názvem Chanson se špetkou opery zazní
díla Maurice Ravela, Fredericka Loeweho, Jacquesa Brela, Margueritte Monnotové, Clauda Debussyho, Bedřicha Smetany, Johanna Strausse, Léo Delibese a dalších
autorů. Hrát a zpívat je bude GOA trio. Toto uskupení

TIP NA ÚNOR
21/02 / 19:00

Nové divadlo
Jednotka
intenzivní lásky
Nová hra Antonína Procházky pro Nové divadlo opět slibuje pořádný útok
na bránice diváků. Humor na hraně tragiky a komiky
je zasazen do prostředí, kde byste ho nejspíš nehledali: na jednotce intenzivní péče. Reálné životní
osudy se prolínají se životy těch, kteří se tady ocitli
po autonehodě. Dokud ale srdce bije a člověk má
vůli žít, nic není ztraceno. V klíčovém momentu je
třeba si uvědomit, že cena života spočívá ve vůli měnit své postoje, v soucitu a lásce.
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25/01 / 15:45

Kino Beseda

Labutí jezero

25/01
19:00

Měšťanská beseda

Světáci:
Hudební komedie

Parta tří fasádníků způsobí požár v grillbaru. Zážitek je to
tak otřesný, že se rozhodnou vzdělat se v oblasti společenského chování. Odevzdají se tedy do rukou zkušeného profesora tance a společenské výchovy a doufají, že
jim to příště přinese společnost dam na úrovni. Jenže věci
jsou jinak, než by si člověk často přál… V hlavních rolích
oblíbené komedie uvidíte V. Limra, L. Olšovského, D. Gondíka, M. Zounara, A. Hámu, M. Absolonovou, I. Andrlovou,
M. Bočanovou, A. Gondíkovou, P. Vítka a další.

30/01 / 19:00

Divadlo Dialog

Věrně nevěrní
Dva herci, dvanáct postav
a dvanáct dialogů mezi mužem a ženou – to je moderní britská parafráze slavné
skandální hry Artura Schnitzlera Rej, kterou nastudovali Jakub Zindulka a Olga Ženíšková. Dvanáct
dialogů propojuje vždy jedna postava, až se v závěru
setká žena z první a muž z poslední části, čímž se uzavírá kruh. Základním tématem představení je touha
člověka nezůstat sám, což se v současném světě jeví
téměř jako nemožné. Nejdůležitějším motivem hry je
emocionální prázdnota vztahu muže a ženy. Ženský
a mužský princip je natolik rozdílný, že se nemohou
nikdy střetnout, pouze vedle sebe existovat. Proto jsou
snahy o navázání vztahu zbytečné, citová vyprahlost
a neschopnost komunikace, kdy partneři hovoří jeden
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

na druhého a nikoliv jeden s druhým, neumožňuje vzájemné propojení, otevření se jeden druhému a oboustranné obohacení.

Dozvěděli
jsme se…

31/01 / 18:45

CineStar

Hoffmannovy
povídky
Vittorio Grigolo se představí
v titulní roli Offenbachových Hoffmannových povídek
po boku abchazské sopranistky Hibly Gerzmavy. Ta
ztvární tentokrát všechny čtyři operní hrdinky: mechanickou loutku Olympii, nemocnou zpěvačku Antonii,
kurtizánu Giuliettu i sobeckou herečku Stellu. Když
v Metropolitní opeře na podzim 2010 debutovala, bylo
to v rolích Stelly a Antonie. Orchestr Metropolitní opery
bude řídit Yves Abel.

01/02
10:30

Velké divadlo – foyer

Nedělní Matiné VI.

Harfenistka orchestru Divadla J. K. Tyla Dana Suchanová
s houslistou Jakubem Sedláčkem připravili do krásného
prostředí foyeru Velkého divadla skladby Fritze Kreislera, Niccola Paganiniho, Ludwiga van Beethovena,
Bernarda Andrése, Tomase Albinoniho, Václava Příhody a Julese Masseneta. Přijměte pozvání strávit krásné
dopoledne před nedělním obědem s hudbou, která povznáší ducha, hladí a objímá.

01/02 / 15:00

Dramacentrum
Johan

Medvědí pohádky
Snad každé dítě někdy zatoužilo proniknout do tajů loutkového divadla, případně si
ho i zkusit zahrát. Dramacentrum Johan připravilo v prostorách na Husově nám. 9 představení pro děti a rodiče
s následnou dílnou. Nejprve se tedy všichni dozvědí, jak
se vychovávají malí medvědi, jak medvěda Barnabáše
rozbolela záda a jak medvěd Ťapák našel štěstí. Po představení se děti i rodiče mohou těšit na loutky a také
na divadelní rozborovou dílnu, ve které si poví, co se
v pohádkách událo, a zkusí to zachytit slovem, kresbou
a třeba i divadlem. Hraje Josef Jelínek, rodinné divadlo
Rolnička. Dílnu vede Martina Šimánková.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

… že Malá scéna Nového divadla uvede 21. února Janáčkův
Zápisník zmizelého.
… že 16. února přijede do Plzně
Dejvické divadlo se svou inscenací Čechovova Racka.
… že 23. února bude v Besedě hostovat představení
s Petrem Nárožným V Paříži bych tě nečekala, tatínku.
Autorem českého překladu je Jan Cimický.
… že Měšťanská beseda uvede 15. února humornou
zpověď novopečeného otce Táta.
… že únorová Rodinná LiStOVáNí nabídnou čtení
z knížky Bláznivá teta a já.
… že do Plzně míří Divadlo Bez zábradlí. V půli února
tu uvede v Besedě Blbce k večeři.
… že milovníci humoru Františka Ringo Čecha se mohou těšit na 5. února. Tehdy bude v Měšťanské besedě uvedena jeho Dívčí válka.
… že koncem února zve Peklo na Sex pro pokročilé
v podání Karla Rodena a Jany Krausové.
… že v únoru nabídnou přenosy z MET operu Turandot v Kině Beseda a dvě jednoaktovky: Čajkovského
Jolantu v jednom večeru s Bartókovým Modrovousovým hradem v CineStaru.
… že Divadlo Dialog uvede 8. února hru Ludmily Čermákové Čára.
… že divadlo Alfa bude na přelomu února a března
hostit česko-francouzskou inscenaci Aladin v režii
Matěje Formana.
… že divadlo v hotelu Primavera zve v únoru na komedii Kšanda.

07/02
19:00

Nové divadlo

Sboristé

Nové divadlo uvede zbrusu nový titul bulharských autorů, jenž je adresován přímo do Čech. Ztřeštěná satirická
komedie se vypořádává s absurditou socialismu. „Sboristy“ tvoří členové rodiny praštěného vynálezce, snaživí pedagogové a nabobští cenzoři. Bulhaři se chystají
na výlet do Československa, země zaslíbené. A připravují
reprezentativní vystoupení, jímž chtějí ohromit. Čím je
ale jejich snaha efektně se prosadit silnější, tím komičtěji
jejich úsilí vyznívá. Inscenaci režijně nastuduje sám spoluautor hry Nikolaj Penev.
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GALERIE

Názor Jan Trnka | Přehled výstav

do
01/02

Základem koncepce této výstavy jsou moje vzpomínky na otcův ateliér. Chodil jsem do toho, který
měl v Konviktské ulici, ale znám i jiné: v Turbově vile
a v Roztokách. Ten byl po malířce Zdence Braunerové, která si ho nechala postavit na sklonku 19. století
nedaleko Braunerova mlýna. Všechny jeho ateliéry
byly výjimečné, ačkoli byly všechny něčím stejné.

„Galerie města Plzně
– Ateliér Jiřího Trnky“
Tou spojnicí byla osobnost a tvůrčí duch mého
otce, který je přizpůsoboval svému vkusu a potřebám. Pamatuji si třeba starou renesanční skříň, která se s ním všude stěhovala. Chodil jsem tam za ním
rád. Vybavuji si jedinečnou, neopakovatelnou atmosféru. Hodiny a hodiny ticha, kdy nanejvýš hrálo
rádio. Chvíli jsem si kreslil, chvíli sledoval otce při
práci. Mohl jsem si tam s čímkoli hrát. Jen na řezbářská dláta jsem nesměl sahat. O to víc mě lákala.
Takže jsem se nakonec vyučil řezbářem. Atmosféru
ateliéru i otcovy tvorby tu navodí také falešná okna,
skrz něž bude vidět do fantaskní virtuální zahrady.
Tady se návštěvníci setkají s tím, co otce inspirovalo, s jeho přáteli nebo s jeho nejznámějšími díly. Ovšem slovo ateliér má dva významy: nejde jen o prostor, kde otec tvořil, ale také o ateliér filmový. Ten
pro mne jako kluka měl ohromné kouzlo, tajemno.
Tohle všechno jsem se pokusil vměstnat do této
výstavy. Věřím, že návštěvníka Ateliér Jiřího Trnky
zasáhne stejně, jako kdysi zasáhl mne.
Jan Trnka, autor výstavy a syn Jiřího Trnky
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Západočeské muzeum

Výstava Šangri-la
jde do finále

Posledním měsícem finalizuje v Západočeském muzeu
výstava Šangri-la pořádaná CK Livingstone. Expozice
návštěvníky přenáší do čtyř zemí Himálaje – Nepál, Tibet, Bhútán a Indie. Otevírá magický příběh velehor,
snové krajiny, ryzích lidí, vzácných zvířat, křehkých náboženství, šokujících obřadů, mýtů a tajemství. Provádí
unikátními kulturami a odlišnými vegetačními zónami,
odhaluje pestrost exotických oblastí. Organizátor výstavy Rudolf Švaříček přiveze navíc do Plzně světovou
legendu – Petra Habelera. Slavný horolezec spolu s Reinholdem Messnerem jako první v historii zdolal Everest
bez umělého kyslíku. Pořad Posvátné vrcholy prezentuje mystická místa planety. Přednáška se koná 20. ledna
v 19.30 v Měšťanské besedě. Výstavu Šangri-la můžete
navštívit už jen do 1. února!

do 12/02

Smetanovy sady

Plzeň objektivem
Libora Sváčka
I v lednu se při cestách sadovým okruhem můžete zastavit před panely s fotografiemi Libora Sváčka. Pocházejí z jeho nové reprezentativní
publikace, jež představuje západočeskou metropoli
jako klenot mezi českými městy. Dívá se na ni svýma
očima muže z Českého Krumlova – a že ty jsou jistě
zvyklé vidět nějakou krásu! Pokud někdy propadáte
malomyslnosti, že na Plzni nic zajímavého není, určitě
se tu na chvíli zastavte. Uvidíte, že své město najednou
spatříte docela v jiném světle.

do 15/02
Západočeské muzeum

Keramika z Bechyně 1884–1948
V roce 1884 byla založena první česká odborná škola zaměřená na výrobu keramiky.
Za sto třicet let její existence prošla jejími třídami dlouhá
řada studentů a pozoruhodných absolventů. Vystavená
kolekce obsahuje práce pedagogů a žáků v kontextu
s historií školy a vývojem keramického průmyslu v Bechyni vůbec. Keramika z Bechyně zastupuje ve sbírce
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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Západočeského muzea významné pojítko mezi řemeslným přístupem konce devatenáctého století a moderními požadavky na keramickou nádobu a plastiku doby
mladé republiky. Dají se na ní vystopovat nejen změny
výtvarných slohů a uměleckých přístupů, ale také vztah
učitelů a žáků k našemu kraji. Absolventi školy totiž nezřídka nacházeli uplatnění v keramičkách v Plzni, Třemošné, Horní Bříze a dalších místech regionu.

základních a základních uměleckých škol se mohly volně inspirovat dílem slavného rodáka, vlastními prožitky,
pohádkami, animovanými filmy, loutkou nebo literárními podklady. Výstava představí jejich malby, kresby,
návrhy a zejména realizace loutek, jež jsou příslibem, že
Trnkův odkaz má v Plzni své pokračovatele.

16/01–13/02

Studijní a vědecká
knihovna

04–31/01

Hotel U Pramenů

Krása českého
parfémového
a bižuterního skla

Sdružení
výtvarníků ČR

Leden v Hotelu U Pramenů patří členům Sdružení výtvarníků ČR – malujícím hercům
a hrajícím malířům Mildovi Dufkovi s fantastickým světem „Českého Grancu“ a milovníkovi hor Tomu Šolcovi,
emeritnímu členu činohry Divadla J. K. Tyla s jeho výtvarným světem dívek a žen! V roce 2015 se završí půlstoletí Tomášova uměleckého působení v Plzni na divadelních prknech, u malířského stojanu a rozhlasového
mikrofonu. Vernisáž se uskuteční 5. ledna v 17 hodin.

Flakony, toaletní soupravy z dob dávno minulých,
ale i luxusní současné toaletní sklo od firmy Halama
ze sbírky Hany Šotollové ze Stříbra představí Studijní
a vědecká knihovna. Mimo voňavého skla budou k vidění i staré bižuterní šperky, které s parfémovým sklem
souvisejí a tvoří tak zajímavou nostalgickou podívanou
z Jizerských hor. Výstava potěší především ženskou část
populace, ale nadchne i obrazem řemeslné dovednosti
šikovných rukou.

08–30/01

Unikátní výstava

Visio Art Gallery

Pavel Zajíček:
Struktury času

Pavel Zajíček je hudebník a básník, vedle Ivana Martina Jirouse, Milana Mejly Hlavsy
a Egona Bondyho nejvýraznější postava českého undergroundu. Ve Visio Art Gallery se ovšem představuje coby
výtvarník. V této roli se představil již při scénickém ztvárnění koncertů DG 307 a později v koncepčně zpracovaných samizdatech. Jeho výtvarný projev se vyznačuje
totální expresivitou, syrovostí, osvobozením se od veškerých estetických kritérií. Zároveň je hluboce osobní
a tělesný. Výstava Struktury času je pokusem o záznam
neuchopitelnosti a pomíjivosti skutečnosti, pokusem
o vyprázdnění od vzpomínek. Je jakousi popelnicí života.

14/01– Galerie Evropského domu
27/02 Plzeňské děti

Jiřímu Trnkovi

čí!
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U
Poznejte magický Himálaj!

ZÁPADOčEskÉ mUZEUm, kopeckého sady 2
pořádá

www.livingstone.cz

Ke 100. výročí narození Jiřího Trnky uspořádala Galerie
Paletka dětskou výtvarnou soutěž. Děti z mateřských,
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16/01– Dům hudby
28/02 Na plzeňské paletě
Malířská paleta, základní nástroj výtvarníků, se na nové
výstavě promění v netradiční umělecké dílo. Jako podklad pro svoji tvorbu si je vzalo sedm desítek výtvarníků
a vznikl tak projekt, jenž se v Domě hudby postupně
představí v průběhu celého roku. Vyvrcholením prvního ročníku téhle zajímavé akce bude aukce, jejíž výtěžek pomůže k opravě velmi vzácných barokních varhan
v kostele sv. Barbory v Manětíně, posledního dochovaného nástroje od slavného varhanáře Leopolda Spiegela z roku 1721.

17/01–10/05

Galerie města Plzně

Ateliér Jiřího Trnky
Pozoruhodná výstava zavede
návštěvníky do ateliéru Jiřího
Trnky tak, jak si ho ve svých vzpomínkách uchoval
jeho syn Jan. Ten si ke spolupráci na ní přizval držitele
Českého lva za film Alois Nebel Noro Držiaka, kurátora
a ředitele chebské galerie Marcela Fišera, nebo filmovou historičku Michaelu Mertovou. Kolekce vystavených děl zahrne přes tři stovky originálních artefaktů, například původní divadelní loutky z 20. a 30. let
dvacátého století, obrazy, grafiky a plastiky, původní
filmové loutky, ucelenou sbírku originálních ilustrací,
multimediální instalace s motivem životních okamžiků
Jiřího Trnky, kolekci digitalizovaných filmů či stylizované kopie filmového, řezbářského a výtvarného ateliéru
Jiřího Trnky. Na výstavě nebudou chybět unikátní obrazy ze 60. let, kultovní obraz Betlém nebo výjimečná
plastika Svatý Jiří.

23/01–21/02

Studijní a vědecká
knihovna

Místo pro život

Jana Vrtělová studovala soukromě kresbu u Jiřího Kovaříka a malbu u Jiřího Patery.
Na své výstavě nyní předkládá velkoryse rozvrženou
krajinu, překlopenou do svislé roviny, v níž není místo
pro detail, ani perspektivu. Její krajina je svobodná a vystihuje víc dojem a duši než skutečnost. Základní ideou
výstavy je, že Plzeňský kraj je nejlepším a nejhezčím
místem pro život.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Visio Art Gallery chystá
na únor výstavu obrazů a kreseb Václava Balšána.
… že Studijní a vědecká knihovna chystá na únor výstavu knižních ilustrací a grafik J. L. Jíchy.
… že od 25. února bude v Západočeském muzeu
kybernetoskop. Půjde o speciální velkokapacitní audiovizuální stroj na zábavu, který pro potřeby výstavy Zahrada Jiřího Trnky vymyslel autorský tým v čele
s Trnkovým vnukem Matyášem.
… že Smetanovské dny doprovodí výstavy Neviditelná loyalita? Rakušané, Němci a Češi v plzeňské
kultuře 19. století, Plzeň loajální a Riziko loajálnosti.
… že 3. února se v Masných krámech koná křest knihy čtyř plzeňských básnířek Variace pro 4 hlasy.
… že Kino Beseda pozve 9. února na procházku další mimořádnou výstavou. Tentokrát diváky zavede
do londýnské Tate Modern na výstavu francouzského malíře Henriho Matisse.
… že Nová Akropolis připravila cyklus výtvarných
dílen, které zavedou své frekventanty do starověkých civilizací.
… že v Galerii Azyl bude od 2. do 28. 2. vystavovat
fotografie Jitka Čermáková a obrazy J. Jakubčíková.

28/01–06/04

Západočeská
galerie

Mnichov – Zářící
metropole umění
Mnichov se stal v druhé polovině 19. století jedním
z hlavních evropských uměleckých center, zejména
malířství Mnichovské školy se stalo mezinárodně uznávaným a oceňovaným fenoménem. Byl vyhledáván
mladými umělci z celého světa, mezi nimiž měla silné
zastoupení česká komunita. Umělci z českých zemí získávali vzdělání buď na tamní Akademii umění, nebo
v soukromých výtvarných školách. Výstava v Masných
krámech zachytí období od roku 1870 do roku 1918,
tedy dobu od slavné éry Mnichovské školy až po nástup
avantgardy.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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01/01
16:00

Náměstí Republiky

Novoroční oslava

Silvestrovský program na náměstí Republiky letos
poprvé nahradí Novoroční ohňostroj 1. ledna. Podle
organizátorů v posledních letech ztratila tato událost
své kouzlo bujarého silvestrovského setkání Plzeňanů
v historickém jádru města, a proto se rozhodli pro změnu. Program začne už v 16 hodin dětskou diskotékou,
kterou završí o hodinu později ohňostroj.

od 01/01

Techmania

Astronomická
pozorování
05–18/01

Hotel Central

Katastrofy lidského těla
Anatomické anomálie odnepaměti lidi děsily a fascinovaly. Na prahu dvacátého století patřily k vyhledávaným pouťovým atrakcím různé zrůdy se lví hřívou,
dvěma hlavami, třema rukama a podobně. Panoptikum voskových figurín, které bude po dva týdny
instalováno v salonku v prvním patře hotelu Central,
představí skutečné anatomické anomálie, které inspirovaly nejednoho tvůrce filmových hororů. Návštěvníci spatří lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji,
čtyřma očima, několik siamských dvojčat nebo muže
s vlčím syndromem. Uvidí i největšího, nejmenšího
a nejtlustšího člověka naší planety nebo nejošklivější
ženu světa. A také siamská dvojčata, která žila v sedmnáctém století v Itálii. Jedno tělo vyrůstá z břicha
druhého, tvářemi se dívají na sebe. Je tu i Američan
Edward Nordejk, jenž měl dvě tváře – když se jedna
smála, druhá klidně plakala. Jejich hendikepy však
nepřitahovaly jen pozornost zvědavců, ale i vědců.
Díky tomu se řadě muzeí celého světa dochovaly jejich fotografie a modely. A právě na základě těchto informací vytvořili v Petrohradském antropologickém
muzeu pětadvacet věrných napodobenin z vosku.
Na nich byly použity lékařské oční a zubní implantáty a do vosku se vpichovaly pravé lidské vlasy; proto
figuriny působí dokonale živým dojmem. Výstava se
do Čech vrátila po třinácti letech velmi úspěšného
turné v Holandsku a Německu a přístupná bude denně od 10 do 18 hodin.
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Sobotní odpoledne a večery nabídnou pozorování hvězdné oblohy. Špičkovými dalekohledy, které mají v Techmanii k dispozici, mohou lidé dohlédnout do hlubin vesmíru a spatřit mnoho zajímavého.
Poznají pouhým okem neviditelné hvězdy a souhvězdí,
budou moci hledat znamení, v němž jsou narození nebo
se dozvědí, jestli je Velký vůz souhvězdí, nebo ne. Při nepříznivém počasí se pozorování neuskuteční.

04/01
14:00

Kostel U Ježíška

Tříkrálový pochod

Již potřetí půjdou tři králové k Ježíšku. Kam také jinam?
Ve 14 hodin vyjde průvod koledníků Tříkrálové sbírky
doprovázený muzikanty od vánočního stromu na náměstí Republiky a městem projde s koledováním až
k Ježíšku. Tam bude připraveno zpívání koled, živý betlém a malé občerstvení. Přidejte se také a uzavřete tak
vánoční svátky příjemnou procházkou s neopakovatelnou atmosférou.

10/01
16:00

MojeCafé

Zpívání a povídání s příběhem o Třech králích

Ani po Vánocích nemusejí být děti smutné. Ještě tu jsou
Tři králové. Co o nich vlastně víme? Kdo byli, odkud šli
a jak vůbec věděli, kde Ježíška hledat? Děti od 2 do 6 let
se mohou během odpoledne zapojit do vyprávění příběhu o Třech králích, rozpohybovaných písniček, soutěží, nebo si nechat něco pěkného namalovat na obličej.
Rezervace a více informací na www.moje-cafe.cz.
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od 12/01

Techmania

Filmohraní
Nová expozice Techmanie
má za sebou zkušební provoz
a čeká ji slavnostní vernisáž. Návštěvníci se tu seznámí
s řadou filmových technik a triků a mohou si natočit
vlastní krátký film, v němž hrají hlavní roli. A není to film
ledajaký! Malí i velcí si tu na vlastní kůži zkusí třeba Spidermanovo šplhání po fasádách nebo Supermanův let
oblohou. A kdo nechce natáčet film, na toho čeká třeba
studio televizních zpráv se čtecím zařízením.

14/01
19:30

Dům hudby

Slavnostní večer skladatele Karla Pexidra

Karel Pexidr je jedinečná osobnost. Významný hudební
skladatel a spisovatel. Západočeské hudební centrum
mu chce tímto slavnostním večerem pogratulovat k významnému životnímu jubileu. V podání barytonisty Romana Janála, violoncellisty Petra Nouzovského, houslisty Martina Kose a klavíristů Věry Müllerové a Štěpána
Kose zazní jeho skladby z let 1981 až 1989.

14–
23/01

Kino Beseda

7 dní francouzského filmu

Klubový festival vás na týden vtáhne do atmosféry
země, kde jsou dobrá vína, sýry, krásné ženy a šarmantní
muži doma. Své příběhy nabídne Attila Marcel – klavírista nudně žijící se svými tetami, jehož život změní až
výstřední žena a její záhadný bylinný čaj, nebo Renoir
a poslední roky jeho života, které ovlivnila velká ztráta,
ale i nová múza. Do vysokých finančních kruhů vás zavede politický thriller Kapitál, do hlavního města zase
film Sex v Paříži. Do zákulisí Tour de France se vypravíte
s Velkým závodem. Na programu jsou i oceňované Dva
dny, jedna noc, komedie Co jsme komu udělali? nebo
Život té druhé.

15–
28/01

Měšťanská beseda

Cestování s Besedou

V cyklu Cestování s Besedou se v lednu setkáte se
dvěma úžasnými muži. Nejprve to bude 15. ledna Marek Slobodník. Ten propadl kouzlu motocyklů JAWA.
Na pětapadesátileté Jawě 250 projel Jižní Ameriku
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a na Jawách Pionýr se vydal k Aralskému jezeru. O dva
týdny později, 28. ledna, zavzpomíná na loňský úspěšný
rok a výstup na K2 horolezec Honza „Tráva“ Trávníček
a další členové expedice. Nevidomý horolezec Honza
Říha tu pak představí společný projekt na rok 2015: výstup na osmitisícovku Cho Oyu. Začátek besed je vždy
v půl osmé.

15/01 / 19:00

Alliance française

Večírek RACLETTE
Představte si krásně zasněžené
hory, oheň v krbu … k dokonalosti chybí už jen „Večírek raclette“. Raclette pochází
z kantonu Valais ve Švýcarsku a je známý více než čtyři
sta let. Jedná se o teplý sýrový pokrm většinou doprovázený brambory a uzeninami. Chcete-li potěšit své
chuťové buňky, neváhejte a rezervujte si místo na Alliance française de Plzeň! Počet míst je omezen.

17/01 / 15:00

D klub

Andělská pohádka
Doubravecký klub si pro malé
i velké návštěvníky připravil příběh o neposedném andělíčkovi, díky němuž se
na zemi dějí nedobré věci, o které nikdo nestojí. Naštěstí se záhy ukáže, že i on se může napravit a dělat radost
nebeské mamince, ostatním andělíčkům, malé Mařence
a především sám sobě. Prodej vstupenek začíná půl hodiny před začátkem.

17–18/01

Kopeckého sady

Svařák k světu.

Plzeň otevírá své brány jako
Evropské hlavní město kultury
2015 a k světu. u toho nesmí chybět. V polovině ledna
pro vás uvaří novoroční Svařák k světu. ve svém kontejneru. Přijďte se zahřát a dozvědět se více o jejich
projektech. Vystřídají se tu milovníci koloběžek, holky
z náplavky nebo všichni, kteří pečou [PečuKuču]. Pokud
nevíte, o čem je řeč, zastavte se na Svařák k světu. Začátek je vždy v 11 hodin, více informací na www.facebook.
com/ksvetu.cz.
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20/01 / 17:00

Knihovna města
Plzně

Publicisté.cs –
Pavel Maurer

Další díl setkávání se zajímavými publicisty v Polanově síni bude patřit nejznámějšímu českému gurmánovi Pavlu Maurerovi. Zakladatel a vydavatel jediného
nezávislého průvodce po tuzemských restauracích,
nazvaného Maurerův výběr Grand Restaurant, svým
vlivem přispívá k tomu, že se dobré a kvalitní jídlo
v příjemném prostředí čím dál více stává součástí životního stylu české společnosti. Jeho každoroční vyhlašování deseti vítězných restaurací je prestižní událostí, na kterou se netrpělivě čeká.

20/01 / 19:30

Měšťanská beseda

Posvátné vrcholy
Horolezci Peter Habeler a Reinhold Messner jako první
v historii zdolali Mont Everest bez kyslíku. Nyní Peter
Habeler přijíždí do Plzně promítnout svůj snímek Posvátné vrcholy a povyprávět nejen o zdolávání vrcholů.
Přednáška je součástí doprovodného programu k výstavě Šangri-la. Ta trvá v Západočeském muzeu už jen
do 1. února, takže pokud jste se ještě nenechali do tohoto úchvatného světa zlákat, máte nejvyšší čas.

leden 2015 | www.zurnalmag.cz

21/01
19:30

Dům hudby

Komorní trio

Komorní trio je vlastně rodinný podnik v nástrojovém obsazení klavír, housle a fagot. Tvoří ho totiž klavírista Petr
Novák, jeho sestra houslistka Jana Vonášková Nováková
a její manžel fagotista Václav Vonášek. Všichni tři jsou excelentní muzikanti, kteří prošli třídami a kursy předních
světových muzikantů. Do programu svého koncertu tentokrát zařadili skladby D. Scarlattiho, T. Vitaliho, Johana
Halvorsena, Jana Nováka a dalších autorů.

22/01
17:30

Nová Akropolis

Tvůrčí dílna Pulchritudo

Na vstup do sezóny maškarních plesů je potřeba se
řádně připravit a k tomu je nezbytná i řádná škraboška.
Na tvůrčí dílně si budete moci vytvořit a následně i odnést originální divadelní masku. Ale pozor! Počet míst je
omezen. Nezapomeňte se přihlásit předem každý všední den v místě konání.

24/01 / 15:00

Nevinný bar

FIMO Workshop
Přijďte popít sklenku vína nebo
šálek kávy a přitom popustit
uzdu vaší kreativitě! Tvoření z FIMA – barevné hmoty
podobné plastelíně, která ztvrdne po upečení v troubě,
zvládne s pomocí zkušené lektorky s efektním výsled-
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kem každý. Inspiraci i vše potřebné pro výrobu šperků,
dekorací, korálků budete mít po celé odpoledne k dispozici a vlastní výrobky si rovnou odnesete. Cena 150 Kč.

26/01
18:30

Kino Beseda

Poklady Ermitáže

Kdybyste si chtěli minutu prohlížet každý z exponátů ze
sbírek petrohradské Ermitáže, trvalo by vám to bez přestávek téměř šest let. Dokumentární film Poklady Ermitáže vás ale provede příběhem muzea skrze bouřlivou historii od carského paláce až ke státnímu muzeu během sto
minut a nabídne naprosto unikátní přístup do speciálních sbírek a exkluzivních kolekcí, ke kterým se návštěvníci nedostanou. Uvidíte ty nejstarší, nejvzácnější a nejvíce
střežené umělecké poklady. Poznáte neobyčejné příběhy
děl: exempláře získané nejrůznějšími prostředky, kousky
zachráněné před násilnými revolucemi, či díla, která byla
pokládána za nenávratně ztracená.

28/01 / 19:00

Alliance française

Promítání filmu
Versailles

Film Pierra Schoellera vypráví
příběh o přátelství dvou opuštěných osob, pětiletého
Enza, jenž žije s matkou na ulici, a dospělého Damiena,
který žije sám v lesích poblíž zámku Versailles. Hlavní
roli ztvárnil Guillaume Depardieu, syn Gérarda Depardieua. Snímek měl premiéru v roce 2008, přesně dva
měsíce před Guillaumovou smrtí. Na MFF Cannes 2008
byl uveden v sekci „Un certain regard“.

29/01 / 18:30

Hotel U Pramenů

Degustační večer
I v novém roce pokračuje ve Vinotéce U Pramenů seznamování s moravskými vinaři a snoubení jejich vín se zdejšími
pokrmy. Jako prvního přivítají Krále vín a Vinaře roku
2014, vinařství Volařík. Vinařství sklízí úspěchy na tuzemských i zahraničních soutěžích. Prezentovat ho přijede excentrický sklepmistr Filip Mlýnek. Pro dokonalé
vychutnání skvělých vín bude opět připravena speciální
degustační nabídka vhodných pokrmů místního šéfkuchaře. Cena degustace je 200 Kč, rezervace na info@
upramenu.cz, tel.: 377 522 255.
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Dozvěděli
jsme se…
… že na přelomu února a března
se v Olympii uskuteční Čokoládový festival.
… že D klub připravil na únor tři
pořady pro seniory. Vystoupí Karel Bláha, Milan B. Karpíšek a Jiří Helekal.
… že v únoru se bude konat v Plzni další PechaKucha
Night.
… že Měšťanská beseda připravuje na 27. a 28. února cestovatelský festival Kolem světa, na němž pozve
na Island, Galapágy nebo do Nepálu.
… že i v únoru začíná v Nové Akropoli Kurz filozofie
a psychologie východu – filozofie pro život.
… že 14. února zve Měšťanská beseda děti na pořad
Zpíváme a tančíme s Míšou – Na divokém západě.
… že plzeňský spolek Johan bude hostit začátkem
února třetí ročník setkání členů Asociace dramacenter
České republiky.
… že Cyklus Cestování s Besedou nabídne v únoru výpravu Michala Vičara Na embéčku kolem světa.
… že Nová Akropolis zve 9. února na pořad Sloupy
vnitřní stability, jenž přiblíží kroky k emocionální
a mentální vyrovnanosti.
… že Perfect World, jazykovka se srdcem, chystá
v únoru začátek odpoledních dětských kurzů angličtiny na druhé pololetí.
… že Měšťanská beseda chystá na začátek února
zajímavou debatu Sex na všech kontinentech. Hosty
pořadu budou sexuolog Radim Uzel a spisovatel Miloslav Stingl.
… že 20. a 21. února se uskuteční Festival světla, který
bude zahrnovat světelné instalace, mapping a interaktivní aplikace.
… že v Domě hudby se 25. 2. představí přední české
kvarteto nastupující mladé generace Korngold Quartet se sopranistkou Martou Reichelovou.
… že Plzeň 2015 připravuje na únor workshopy ve veřejném prostoru s tematikou land artu.
… že začátkem února bude na náměstí k vidění cirkus, L´Homme Cirque Davida Dimitriho.
… že v únoru se v Plzni zastaví Cirque Trottola & Petit
Théâtre Baraque se svým představením Matamore.
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V polovině ledna odstartuje v Kině Beseda již třetí ročník přehlídky
7 dní francouzského filmu. Začínáme 14. ledna snímkem Attila
Marcel. Těšit se ale můžete i na životopisné drama Renoir, komediální Sex v Paříži, Velký závod o plnění dětských snů, který nadchne
a pobaví nejen cyklistické nadšence, či drama Dva dny, jedna noc
s famózní Marion Cotillard. Filmy promítáme v původním znění
s českými titulky.

„Leden ve znamení
francouzských filmů.“
Na konci ledna startuje cyklus nazvaný Exhibitions. Těšit se můžete na ty nejzajímavější výstavy sezóny z nejprestižnějších světových galerií. Kromě komentované procházky výstavami budete
moci nahlédnout i do zákulisí příprav jednotlivých výstav a zároveň
se dozvíte, co díla vypovídají o svých tvůrcích, ale i o historických epochách. A to vše samozřejmě v HD kvalitě! Začínáme 26. ledna Poklady Ermitáže. Pokud si chcete vychutnat unikátní atmosféru světových galerií
a ještě ušetřit 20 % na vstupném, pak využijte jedinečné příležitosti a pořiďte si do 20. ledna 2015 abonmá.
Vstupenku na šest projekcí a stálé místo v sále získáte v naší pobočce předprodeje na náměstí Republiky vedle
Informačního centra města Plzně.

		

CineStar

01/01

Burácení / road movie
Režisér Adolf Zika má za sebou už pár zajímavých dokumentů a teď se rozhodl
vyzkoušet si hraný film. Jeho Burácení mělo být původně sice také dokumentem, ale samotný příběh by měl být dostatečně zajímavý i jako drama. Jeho
hrdinou je Adam Verner, vášnivý milovník motorkářského života a sochař. Jednoho dne zabije v sebeobraně otce své přítelkyně Valerie, muže, jenž doslova
terorizoval celou svou rodinu, ke svému překvapení ale zjistí, že před soudem na jeho straně nestojí nikdo, ani lidé,
od nichž by čekal úlevu za to, že je zbavil agresora. Výsledkem je dvanáctileté vězení. Když je po letech propuštěn,
chce zjistit jednu jedinou věc. Proč si Valerie sáhla na život a proč ho její matka nechala v soudní síni ve štychu. Je
možné se s lidmi, kteří člověku vzali celé roky života, usmířit? V hlavní roli se objeví rocker Tomáš Hájíček a vedle
něho uvidíte Vicu Kerekes.

01/01

CineStar, Cinema City

Odpad / drama / thriller
Režisér Stephen Daldry má rád tak trochu neobvyklé hrdiny. Jeho Billy Elliot
představil divákům kluka, který i přes odpor otce a nejbližších chtěl dělat balet, a v dramatu Hodiny se zase objevily tři velice zajímavé dámy, které se vyrovnávaly se svou sexualitou a komplikovanými vztahy. Teď tu máme Odpad,
a ten vypráví o trojici kluků z Brazílie. Rafael, Gardo a Rato jsou obyčejní kluci,
kteří vyrůstají v neobyčejném prostředí. Většinu času tráví na obří městské skládce, kde, jak doufají, jednou najdou
poklad, jenž jim pomůže k lepšímu životu. A teď ho našli. Do rukou se jim totiž dostala peněženka s podivnými dokumenty a tajemným klíčem, po níž pase i policie. Šifrované informace by totiž mohly dostat do velkých problémů
jednoho mocného muže, a tak začíná hon na trojici kamarádů, kteří netuší, co mají v ruce, jen jim dochází, že to asi
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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bude pro někoho hodně cenné a pro ně velice nebezpečné. V rolích dospělých hrdinů se objeví třeba legendární
Martin Sheen nebo Rooney Mara, kterou můžete znát z americké verze detektivky Muži, kteří nenávidí ženy.

08/01

CineStar, Cinema City

Sedmý syn 3D / fantasy / dobrodružný
Je středověk a svět je pekelně nebezpečné místo. Ne kvůli zlodějům, nemocím nebo válkám, ale kvůli čarodějnicím. A proto je tu John Gregory. Poslední
z řádu rytířů, kteří měli za úkol ochraňovat obyčejné lidi před magií a před
těmi, kdo jí vládnou. Gregory na to je ovšem sám, zůstal jediný a potřebuje
učedníka. Volba padne na zdánlivě úplně obyčejného Toma Warda, který se
pod vedením stárnoucího válečníka musí proměnit v dokonalý stroj na likvidaci čarodějnic. A nemá na to moc času.
Z vězení se totiž povedlo utéct Královně čarodějnic, která má s Gregorym nevyřízené účty a navíc jí kryje záda armáda smrtelně nebezpečných pomocníků. Pokud ji oba hrdinové nezastaví, je dost velká šance, že lidstvo žádná veselá
budoucnost nečeká. Výpravnou dobrodružnou fantasy natočil ruský režisér Sergej Bodrov a obsadil do ni držitele
Oscara Jeffa Bridgese, proti němuž se postaví Julianne Moore. Mladého učedníka ztvárnil Ben Barnes, kterého si
můžete pamatovat z Letopisů Narnie.

CineStar, Cinema City

08/01

Fotograf / komedie / drama
Fotograf je i není příběhem Jana Saudka, jenž se sám podílel i na scénáři. Hlavní hrdina se také jmenuje Jan a také je fotograf, jehož vášní jsou ženy. Ve svém
ateliéru i životě jich vystřídal hromadu, některé miloval, jiné milovaly jeho.
Jsou tu i takové, které s ním chtěly žít nebo si ho dokonce vzít, ale i intelektuálky, jež netoužily dostat ho do postele, ale chtěly si s ním jen a pouze povídat.
A on je miloval všechny. Problém ale tkvěl v tom, že měl malinko problémy s věrností a také se mu moc nelíbilo, když
jeho divoký a vášnivý naturel chtěly dámy změnit. Na vlastní kůži tak prožil lásku, vášeň, hluboké city, ale i zradu
a podlost. Nic mu ale nezabránilo v tom, aby dál fotil a hlavně aby dál miloval. Titulní roli si zahrál prověřený Karel
Roden a za kamerou stála Irena Pavlásková, autorka slavného dramatu Čas sluhů nebo hitu Bestiář. Slibuje, že v její
novince bude vedle dramatu místo i pro trochu humoru, a i nějakou tu erotiku.

08/01

CineStar, Cinema City

Miluj souseda svého / komedie
Bill Murray je odborník na komedie, v nichž má být hlavní hrdinou sarkastický
a trochu cynický chlapík, jemuž je víceméně všechno jedno a který je z lidí
okolo sebe už malinko otrávený, ale život si užít pořád umí. Podobnou roli dostal i v komedii Miluj souseda svého, zahrál si tu stárnoucího válečného veterána, kterého byste museli zabít, aby se usmál. Vincent je mrzout, nepříjemný
chlap a jeho sousedé raději přejdou na druhý chodník, než aby ho museli zdravit. Teď se ale do vedlejšího domu
nastěhovali noví nájemci a mají dvanáctiletého syna, který shodou okolností skončil Vincentovi na krku. Nadšený
z toho není, a fakt, že má na zahradě kluka, rozhodně nehodlá řešit a pořád se oddává milované whisky, sázení
a návštěvě striptýzových klubů. A že chce jít kluk s ním? Jeho problém. Brzy se ale ukáže, že tenhle stárnoucí a permanentně otrávený chlap je pro nejistého puberťáka možná ideální kámoš a že právě on mu může pomoci dospět.
Vedle Murrayho se objeví Naomi Watts nebo Melissa McCarthy.

15/01

CineStar, Cinema City

S láskou, Rosie / komedie / romantický

Alex a Rosie jsou celoživotní kamarádi, znají se už od školky a přátelé jsou i dnes, když už si užívají i trpí v dospělosti.
Nikdy se ale do sebe nedokázali zamilovat, jsou spíš jako bratr a sestra. V mládí je však život rozdělil. Rosie zůstala
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v Irsku a Alex se s rodinou přestěhoval do Ameriky, jejich kamarádství ovšem vydrželo i tohle odloučení přes oceán a stále spolu byli v kontaktu, vyprávěli si o nových láskách, aférách, dětech, rozpadajících se vztazích, nadějích
i zklamáních. Zkrátka dělali to, co dělají nejlepší přátelé. A čím méně se jim v soukromí dařilo, tím víc začalo oběma
docházet, že člověk, po jehož boku by mohli být konečně skutečně šťastní, byl celou dobu vlastně hned vedle nich.
Není ale už pozdě? V adaptaci romantické knihy S láskou, Rosie uvidíte talentovaného Sama Claflina a Lily Collins,
kterou můžete znát z pohádkové Sněhurky.

15/01

CineStar, Cinema City

96 hodin: Zúčtování / akční / krimi / thriller
Liam Neeson měl dlouho pověst respektovaného dramatického herce, a když
před pár lety natočil akční thriller 96 hodin, všichni, a nejspíš i on, to brali jen
jako odskok k žánru, který si ještě pořádně nevyzkoušel. Ze záchrany jeho
dcery v Paříži se překvapivě stal megahit, a druhý díl, kde bojoval o život své
manželky v Istanbulu, dopadla ještě lépe. Dnes je Neeson na stará kolena akční hvězdou a trilogii 96 hodin teď hodlá velice stylově uzavřít. Unášet se ovšem tentokrát nikdo nebude, Bryan Mills,
bývalý agent, bude obviněn z vraždy vlastní ženy a v Los Angeles mu půjde po krku celá policie včetně detektiva
s tváří Foresta Whitakera. Mills ovšem nehodlá sedět v cele a doufat, že se to celé vysvětlí. Dává se na útěk a hodlá
najít lidi zodpovědné za smrt milující osoby. A nikoho se nehodlá ptát dvakrát. V L.A. poteče krev a nebezpeční
gangsteři rychle pochopí, že naštvat tohohle chlapa se skutečně nevyplácí.

Cinema City

22/01

Birdman / komedie / drama
Michael Keaton je Batman. Dokonce to o sobě sám tvrdí. Pravda je, že netopýří
mstitel je jeho nejslavnější rolí, a i když má na svém kontě i pár dalších zajímavých filmů, donedávna to vypadalo, že v Hollywoodu na něj zapomněli. Letos
se sice předvedl jako parádní záporák v Robocopovi, velkou hereckou příležitost ovšem dostane v komediálním dramatu Birdman, kde do značné míry hraje
sám sebe. Objeví se tu v roli bývalé herecké hvězdy Riggana, který v devadesátých letech vyprodával kinosály jako
superhrdina Birdman. Od té doby se mnoho změnilo. Riggan zestárl, ztloustl, rozpadla se mu rodina, dcera ani manželka s ním nechce mít nic společného a novináře zajímá jen jeho Birdman. On chce ovšem ukázat, že ještě za něco stojí,
a tak se nechá ukecat, aby se objevil na divadelních prknech. Všichni ho varují, že se ztrapní a zesměšní a skutečně už ho
čeká jen pád na dno, Riggan ovšem touží dát svůj život dohromady. I kdyby kvůli tomu musel ze sebe udělat úplného
idiota. Vedle Michaela Keatona se objeví Edward Norton, Naomi Watts nebo Emma Stone a režie se překvapivě chopil
Mexičan Alejandro González Iñárritu, autor dramat 21 gramů, Babel nebo Amores perros – Láska je kurva.

22/01

CineStar, Cinema City

Hacker / akční / krimi / thriller
Jméno režiséra Michaela Manna musí automaticky všem fandům akčních
filmů zvýšit tep. Tenhle chlapík je totiž legenda. Natočil například Posledního Mohykána, postavil proti sobě Al Pacina a Roberta De Nira v napínavém
Nelítostném souboji, a Johnny Depp se pod jeho vedením proměnil v Johna
Dillingera v napínavé podívané Veřejní nepřátelé. Teď se chystá v thrilleru Hacker věnovat aktuálním hrozbám. Tajemný a nebezpečný hacker si udělal rukojmí z celého světa. Dokáže během
několika vteřin zničit celou burzu, nebo vyhodit do vzduchu jadernou elektrárnu. Na svém kontě už má desítky
mrtvých, a jak to tak vypadá, teprve se rozehřívá. Policie i vlády jsou na něj krátké, a tak padne rozhodnutí oslovit Nicholase Hathawaye, jenž momentálně tvrdne ve vězení, ale podle všeho jde o jednoho z nejlepších hackerů na světě. Teď ovšem musí začít kopat za tu správnou stranu. Spolu s americkou a čínskou tajnou službou musí dopadnout
protivníka, jenž se neštítí ničeho. V hlavní roli uvidíte Chrise Hemswortha, jehož proslavil comicsový hit Thor.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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22/01

CineStar, Cinema City

Velká šestka 3D / animovaný / rodinný
Superhrdinské filmy momentálně vládnou světu a baví celé rodiny. Pár maskovaných ochránců spravedlnosti se už objevilo i v animovaných filmech, ale
Velká šestka představí takového borce, který tu ještě nebyl. Jmenuje se Hiro
Hamada, a i když je to puberťák, jako konstruktér robotů patří k absolutní špičce. Spolu s partou kamarádů a bráchou Tadashim se shodou náhod octnou až
příliš blízko nebezpečných událostí, které ohrožují San Fransokyo a až příliš zblízka si prohlédnout legendárního
lumpa, jenž trápí místní policii už pořádně dlouho. A tak se rozhodnou zakročit. Hiro si usmyslí, že sebe, svoje kamarády a tlustého sympatického robota jménem Baymax přetvoří v superhrdiny a vrátí do ulic zase pořádek. Celé
bandě ovšem rychle dojde, že tohle už není žádná hra a že bojovat se zločinem může být i pořádně nebezpečné.

CineStar, Cinema City

22/01

Babovřesky 3 / komedie
S filmy Zdeňka Trošky to je poměrně těžké. Řekněme, že mají tolik fanoušků,
jako těch, kteří jimi doslova pohrdají. Série Babovřesky se stala, nebo alespoň
její první díl, velkým hitem, a teď tu máme trojku, v níž se opět vrací prohnaný
starosta, jeho manželka a především parta vesnických bab a drben. Stará Horáčková se bude muset vyrovnat s faktem, že starosta Stehlík a ostatní chlapi
se jí chtějí pomstít za to, co jim minule provedla, do vesnice navíc přijíždí i sestra Gloria, která chce vystoupit z řádu,
a vrátí se i kontrolor Dodo, jenž spolu se svou manželkou přivezl Stehlíkovi vytouženou dotaci, díky níž může problematické báby poslat k moři. Zkrátka se toho bude dít dost a na nového faráře, pátera Petra, toho bude trošku moc.
Diváky zkrátka čeká lidová řachanda se vším, co k tomu patří. Berte, nebo nechte být.

22/01

CineStar, Cinema City

E.A. Poe: Podivný experiment / thriller
Edgar Allan Poe je dodnes považován za jednoho z králů hororu, a i desítky
let po své smrti láká jeho dílo nejednoho filmaře. Teď na něj dostal chuť Brad
Anderson, autor nedávné Tísňové linky a mrazivých filmů Vražedná terapie
a Mechanik. Děj se odehrává v devatenáctém století, kdy do psychiatrického
ústavu přichází na praxi mladý lékař Edward. Tajuplná budova, podivní kolegové a ještě divnější chovanci mu jasně naznačí, že to tu nebude mít jednoduché, pomalu mu ale začíná docházet,
že se tu dějí podivné věci a že se za zdmi sanatoria možná stalo něco, kvůli čemu lidé umírali. A umírání ještě neskončilo. Povede se Edwardovi odhalit strašlivé tajemství dřív, než sám zešílí, nebo dokonce přijde o život? Titulní
roli si zahrál talentovaný Jim Sturgess, jemuž budou krýt záda oscarové legendy Michael Caine a Ben Kingsley a také
půvabná Kate Beckinsale.

		

CineStar, Cinema City

29/01

Whiplash / drama
Svět Andrew Neimana je jednoduchý. Miluje jazz a hraní na bicí a chce v tom
být absolutně nejlepší. Když si ho tedy do orchestru vybere legendární učitel
a dirigent Terence Fletcher, je nadšený, tedy alespoň ze začátku. Fletcher má
totiž pověst absolutního despoty a rychle se ukáže, že právem. Jeho hodiny se
podobají spíš vojenskému výcviku a není v nich nouze o slzy, řev, ponižování,
psychický teror. Andrew si to prožije na vlastní kůži a začíná pochybovat o svém talentu. Čím větší nároky na něj
ovšem jeho učitel má, tím víc ze sebe on sám chce dostat a postupně obětuje své soukromí, vztah s otcem i přítel-
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kyní a je rozhodnutý bojovat. Dokud nedojde k tragédii. Andrew najednou chápe, že Fletcher není jeho přítelem,
ale protivníkem. A právě díky tomu by mu mohl pomoci stát se skutečně velkým hudebníkem. Otázka je, za jakou
cenu. V hlavních rolích uvidíte jednoho z nejtalentovanějších mladých herců současnosti Milese Tellera a hereckého
veterána J. K. Simmonse.

CineStar, Cinema City

29/01

Kód Enigmy / drama / thriller / životopisný
Benedict Cumberbatch je herec, který se v posledních letech vyšvihl mezi nejžádanější hollywoodské artikly. Po seriálu Sherlock si zahrál padoucha ve druhém Star Treku, chystá se na comicsovku Doctor Strange a šeptá se, že Kód
Enigmy by ho mohl dostat celkem blízko k Oscarovi. Ačkoliv jde o životopis,
nemusí se diváci bát zbytečně dlouhé nudy bez překvapení, právě naopak.
Kód Enigmy vypráví příběh Alana Turinga, muže, jenž v padesátých letech skončil v rukou policie, a na krku s obviněním ze sexuálních přestupků. Nikdo ovšem netušil, že tenhle člověk, jenž se v očích mnoha lidí stal zvrácenou
zrůdou, byl hrdina, díky němuž nacisté dost možná nevyhráli druhou světovou válku. Právě on totiž spolu se svým
týmem prolomil šifrování kódu Enigma, který Němci používali, a zachránil tím životy tisícovkám lidí. Geniální matematik byl však v soukromí trošku podivín a hlavně se narodil do doby, v níž to s ním jednoduše nemohlo dopadnout
dobře. Cumberbatch není jediným hereckým lákadlem a těšit se můžete i na Keiru Knightley nebo britské charismatické drsoně Marka Stronga a Charlese Dance.

29/01

Cinema City

Slídil / krimi / drama / thriller
Jake Gyllenhaal je herecký chameleon, který se ani v nejmenším nebojí hereckých výzev. Umí zahrát romantické hrdiny, usměvavé sympaťáky i drsné
policisty. A teď se rozhodl vyzkoušet si prvotřídního magora. Hrdinou, pokud
se to tak dá nazvat, dramatu Slídil je Lou Bloom, jenž se snaží prorazit do světa s kamerou, odhodláním a drzostí. Jakmile se někde stane automobilová
nehoda, je u ní obvykle dřív než policie a místo toho, aby se pokoušel zjistit, jestli v troskách někdo nepřežil, zapíná
kameru a loví co nejšťavnatější záběr rozdrcené páteře nebo proražené lebky. Čím víc krve, tím víc peněz dostane
od televize. A čím víc peněz dostává, tím rychleji mizí jeho zábrany. Existuje vůbec něco, na co nemá žaludek? Asi ne.
Ale co, lidi stejně chtějí tu krev vidět, ne? Mrazivý thriller je režijním debutem scenáristy Dana Gilroye, jenž se podílel
na špionážním Bournově odkazu nebo na thrilleru Maximální limit.

CineStar, Cinema City

29/01

Mortdecai: Grandiózní případ / akční / komedie
Johnny Depp je sice hvězda, ale spousta lidí už na něj začíná být alergická,
protože ve svých rolích často nehraje, ale přehrává. Na druhou stranu pro někoho je právě tohle ten důvod, proč ho brát za jednu z největších hollywoodských hvězd. Krimi komedie Mortdecai: Grandiózní případ ho opět představí
v roli podivína. A pořádného. Charlie Mortdecai je specialista na umění a tak
trochu podvodník. Teď dostal nabídku najít ukradený obraz, což samozřejmě rád udělá, ve hře jsou totiž čest královny a dobrá pověst jeho země. A samozřejmě hromada peněz. Se svým sluhou se tedy vydává po stopách cenného
díla a za zády má nejen další lovce umění, ale i tajnou službu, ruskou mafii a především svou manželku. Jeho hlavním
protivníkem bude ale nejspíš on samotný. Že by vynikal ve zlodějském umění nebo ve schopnosti obstát ve světě,
kde jde občas o život, se totiž rozhodně říct nedá. Depp vedle sebe bude mít skutečně skvělé spoluhráče. Objeví se
tu Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor nebo Paul Bettany, a o režii se postaral David Koepp. Ten jako scenárista pracoval třeba na Jurském parku nebo Mission: Impossible, posledních pár let se však velice úspěšně věnuje i režii a natočil
mrazivý horor Ozvěny mrtvých nebo napínavý thriller Expresní zásilka. A s Deppem už se setkal, když společně točili
adaptaci příběhu Stephena Kinga Tajemné okno.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Barbary a Patricka Foye
Do Čech jsme přišli před více než dvaceti lety a všechno tu pro nás bylo nové
a zvláštní. Nejvíc nás zaskočila svíčková. Měla chuť trochu do sladka a našim
chuťovým buňkám to nedávalo smysl. Časem si ale zvykly a teď patří svíčková
mezi naše nejzamilovanější česká jídla. Chutná nám také česnečka, cibulačka
a medovník. Možná vás ale překvapí, že ani jedno z těchto jídel nebylo prvním českým jídlem, které jsme si dokázali uvařit sami.
Zvládli jsme něco mnohem složitějšího: naším prvním jídlem bylo vepřo – knedlo – zelo. Doma ale dodnes
vaříme spíš po americku. Což ve skutečnosti zahrnuje kuchyni italskou, čínskou, mexickou, francouzskou,
indickou, středomořskou, ze Středního východu a podobně. Úplně nám tu chybí jehněčí maso. To, které je
v obchodech, je buď nekvalitní, nebo příliš drahé.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Když jsme na začátku devadesátých let přišli do Čech, působily na nás zvláštně i restaurace, v nichž jsme se
tenkrát stravovali vlastně výhradně. Především byly zakouřené, bez atmosféry, jen samá česká jídla. Pokud
se někde pokusili o pizzu, dali na ni místo rajčatové omáčky kečup. A navíc všude byly dvojí ceny – jedny pro
Čechy, druhé pro cizince. To jsme pociťovali jako nespravedlnost. Dneska je to už hodně jiné. České restaurace se změnily k nepoznání. Známe spoustu restaurací, které mají krásnou atmosféru a výborné a rozmanité
jídlo. V Plzni máme svých oblíbených hned několik. Na skvělé indické jídlo chodíme do Everestu. Na rajčatovou polévku, calzone, telecí maso, čerstvé ryby a těstoviny do Pulcinelly. Ve Slunečnici zase mají vynikající
bruschetty, salát Caesar a lososy. Pro rodinná výročí volíme Budino nebo The Golden Fish. Když máme chuť
na dobré české jídlo, zamíříme do restaurace U Mansfelda. A bezvadné americké hamburgry dělají v Delish.
Slabinou řady českých restaurací je hudba, která se nehodí k jejich atmosféře a stylu.
Pokud chceme pohostit nějakou milou návštěvu u nás doma, vaříme zpravidla něco jiného, než je dotyčný
zvyklý běžně jíst. Takže třeba Čechům servírujeme středomořskou kuchyni nebo speciality ze Středního východu. Jen dezert se většinou nemění: americké brownies. To je taková naše specialita, která nám připomíná
dětství. Ale není to nic tajného, takže vám klidně prozradíme recept. Smíchejte 140 gramů rozpuštěného
másla, 6 lžic holandského kakaa, 2 vejce, šálek cukru a čajovou lžičku vanilkové tresti. Pak přidejte tři čtvrtě
šálku mouky a všechno dobře promíchejte. Nalijte do vymaštěného menšího pekáčku, asi tak 20 krát 20 centimetrů. Pečte půl hodiny při 175 stupních.
Barbara a Patrick Foye,
majitelé a provozovatelé Frišovy vily

Tagliatelle con Gamberi
Pulcinella

Tagliatelle s bazalkovým pestem a krevetami navodí
i uprostřed zimy atmosféru letní dovolené na břehu lehce
šumícího moře. I zvlněné tvary těchto širokých nudlí jako
by připomínaly vlnky nekonečné vodní hladiny. Mimochodem: víte, že krevet existuje asi dva a půl tisíce druhů,
které žijí nejen v mořích, ale i ve sladkých vodách?
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od 01/01

A pochopitelně, že řízný tankový nepasterizovaný 12°
Pilsner Urquell poteče i v novém roce proudem.

CrossCafe

od 01/01

Perníkové
Caffé latte
V nabídce CrossCafe je zpět
nápoj s příchutí perníku. Třetina mléka, třetina espressa
a třetina mléčné pěny, to je ve srovnání s cappuccinem
ještě mléčnější a delikátnější nápoj, který je ochucený
perníkovým sirupem. Omamná vůně skořice, kardamomu, badyánu a hřebíčku si v těchto chladných dnech
podmaní každého, kdo ochutná…

Víkendy

Šenk Na Parkánu

Plzeňské tolárky

V lednu budete moci Na Parkánu ochutnat Plzeňské
tolárky z vepřové panenky v pivním těstíčku podávané
s rozmarýnovým bramborem a křenovým dipem. Už se
vám sbíhají sliny? Anebo přemýšlíte, co že to tyhle tolárky mohou být? Ať tak, či tak, nejlepší bude, když si na ně
zajdete. A samozřejmě je zapijete vynikajícím nefiltrovaným Prazdrojem. Plzeňské tolárky budou v nabídce
po celý leden o víkendech.

od 01/01

CrossCafe

Svačinky do kapsy
Do CrossCafe přibylo několik
novinek do rodinky svačinek do kapsy. Svačinky jsou k zakoupení samostatně
od 19 Kč, nebo si na nich můžete pochutnat spolu s denním menu, jehož jsou součástí. Ke stálicím, jako jsou třeba braunýs, blondýs, kukýs nebo flepdžek, přibyla nyní
čokoláda s kávovou náplní, KokosBar s brusinkami nebo
také slané parmazánky. Tyhle výborné sýrové sušenky
ochucené čerstvým rozmarýnem si určitě zamilujete.

01/01

U Salzmannů

Novoroční oběd

Silvestrovská noc bývá náročná, a tak restaurace U Salzmannů na Nový rok připravila domácí „vyprošťovací“
česnekovou polévku s chlebovými krutony, uzeným
masem a sýrem. Milovníci dobrého jídla a tradic jistě
ocení i následnou vepřovou uzenou krkovici s čočkou
na kyselo, sázeným vejcem a nakládanou okurkou.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Angus Grill Restaurant Kajetánka

Polední menu

V Angus Grill Restaurantu Kajetánka v Sedláčkově ulici kuchaři denně připravují pro
své hosty polední menu. Ve stylovém prostředí této
restaurace v historickém sklepení můžete ochutnat
tradiční českou kuchyni v moderním pojetí. Vaří se tu
totiž podle rodinných receptur, zdravě a hlavně z kvalitních a čerstvých surovin. Nabídku na celý týden najdete na portále plzen.cz, nebo se můžete zaregistrovat
na stránkách restaurace a bude vám chodit e-mailem.

od
10/01

el Cid

Asijské koloniální
degustační menu

Čtyřchodové menu párované s vínem ke každému chodu zvlášť přenese hosty v prostoru i čase. Ochutnají kuřecí špízy v pikantní marinádě s omáčkou z arašídů, kuřecí kousky ve vývaru z červeného kari s kokosovým
mlékem, bambusovými výhonky, karotkou, paprikou,
čili papričkami a čerstvými listy bazalky podávané s jasmínovou rýží, vepřovou panenku zabalenou v mořské
řase nori, podávanou s wasabi bramborovou kaší a japonským nakládaným zázvorem, a na závěr banán v kokosovém mléce s kešu oříšky.

13–25/01

Potrefená husa

Řízky, jak je známe i neznáme
V lednu si pro vás kuchaři Potrefené husy připravili řízky, jak je známe i neznáme. Že
na řízcích nic neznámého není? Tak se přijďte přesvědčit! Ochutnáte smažené dršťky v chilli strouhance s rozpečeným máslovým chlebem a bylinkovou majonézou,
kuřecí řízečky z vykostěných stehen v parmazánovo-citronové strouhance s hranolky a domácí tatarskou
omáčkou nebo mletý telecí řízek, plněný pečenou kořenovou zeleninou, doplněný marmeládou z červené
cibule a bavorským bramborovým salátem.
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Angus Steak House

Maurerův Grand
Restaurant Festival
Tato restaurace speciálka se
v loňském ročníku festivalu umístila na 1. místě v obsazenosti restaurací v Plzeňském kraji. Gastronauti, přijďte i letos ochutnat a ohodnotit umění zdejších kuchařů.
Připraveny jsou pro vás delikatesy, které nejsou běžně
v nabídce ostatních restaurací a toto je jedinečná šance
objevit nové chutě a užít si moderní gastronomii. Rezervace a více informací na www. angussteakhouse.cz.

UN IKÁTN Í DE GU STA
CE – KU PT E NA WE
BU
OD

25

0

Kč

15/01–28/02

GRAND RESTAURANT
FESTIVAL 2015

hlavní mediální
partner
v kategorii odborný
ch
tištěných médií

Zimní svátek všech milovníků dobrého jídla a pití
startuje 15. ledna a končí posledním únorovým
dnem roku 2015. Festival probíhá v 85 vybraných restauracích po celé republice, kde opět mohou hosté
za zvýhodněné festivalové ceny degustovat jedno,
dvou či tříchodové menu. Letos festival nabízí kategorie Gastronaut – objevujme nové chutě, Inspirace
– ochutnejme tradiční recepty a Terroir – buďme
v rovnováze s přírodou. Plzeňský kraj reprezentuje
Angus Steak House, restaurace Bar de Tapas el Cid
a Angusfarm Soběsuky. První jmenovaná láká třeba na býčí žlázy smažené v rozmarýnovém těstíčku
na listovém salátku s grilovanou řepou. Do druhé
můžete zajít na polévku s krevetami, mušlemi a kalamáry na filipínský koloniální způsob s červeným kari,
a do Soběsuk stojí za to se vypravit třeba na tatarský
biftek podle receptu vítěze Mistrovství republiky
v míchání tataráku 2014. Kromě degustací lze v rámci festivalu zakoupit i originální MňamZážitky jako
např. Burger MňamBus s burgerovýcm workshopem
a DJ setem či luxusní MňamBalíčky pro dva.
Prodej ochutnávek probíhá na www.grandrestaurantfestival.cz. Degustace stojí od 250 Kč do 600 Kč.
Kromě gastronomického zážitku ještě pomůžete
dobré věci: jedna koruna z každé degustace jde
na projekt eSvačinky, zdravé svačiny do škol, které
zajišťují handicapovaní spoluobčané.
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15/01–
28/02

el Cid

Grand Restaurant Festival

Ani letos nechybí el Cid mezi restauracemi zařazenými
do Grand Restaurant Festivalu. V sekci Gastronaut láká
na polévku s krevetami, mušlemi a kalamáry na filipínský koloniální způsob s červeným kari. Sekce Inspirace
zve na entrecote el Cid steak z vysokého roštěnce se
zelenými fazolkami na sušené šunce Serrano. A Terroir,
jenž vyzývá k rovnováze s přírodou, má v nabídce pomalu tažené kančí maso připravené na červeném víně,
podávané s kaštanovým pyré. Rezervace míst na grandrestaurantfestival.cz.

20–25/01

Restaurace 12°

Poctivé burgery
S pusou od ucha k uchu musíte
přijít do Restaurace 12° na speciální nabídku poctivých burgerů. Ano, pořádný burger
žádá pořádnou pusu. A ty zdejší budou rozhodně stát
za to. Čekají vás různé druhy šťavnatého a křehkého
masa, omáček, zeleniny a nápadité náplně. A na své si
přijdou i ti, kdo maso zrovna neradi. Připravovat se bude
beef jalapeňos burger, vegie burger, chicken burger
nebo BBQ burger. Navíc z přilehlé Caffe 7g se bude linout vůně domácího štrůdlu a svařeného vína…

21/01

U Salzmannů

Grill market

Ani v lednu nebudou hosté ochuzení o již tradiční
grilování přímo v restauraci. Návštěvníci se tentokrát
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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mohou těšit na grilované hovězí steaky, vepřové karé,
krevety, olihně, čerstvé ryby, mušle nebo na bohatý
výběr příloh a zeleniny. Všechny suroviny si mohou vybrat na marketu přímo v restauraci a kuchaři je přímo
na místě ugrilují.

21/01 / 19:00

Alliance française

Ochutnávka Tříkrálového koláče
Příprava příchodu Tří králů je
po vánočních svátcích jednou z nejkrásnějších událostí.
Teprve tímto dnem se uzavírá čas adventu a Vánoc, čas
plný tajemné mystiky a síly křesťanských tradic. Francouzská aliance zve na ochutnávku slavného Tříkrálového koláče „Galette des rois“. Ten, kdo najde ve svém kousku figurku nebo minci, se stane králem dne. Neváhejte
a rezervujte si místo na Alliance française de Plzeň!

22/01
18:30

Alliance française

Workshop Tříkrálový
koláč

Nejsou vánoční tradice jako vánoční tradice. Tak jako
Američané mají Díkůvzdání a krocana a Češi Vánoce
a kapra, mají Francouzi svátek Tří králů a k němu Tříkrálový koláč. Kdo „Galette des rois“ jeden den na Francouzské allianci ochutná, může druhý den odkrýt
i všechna tajemství jeho výroby. Workshop bude probíhat v češtině.

22/01 / 18:00

Kuchyně Elza
Rokycany

Kulinářský večer:
Italská kuchyně
Další kulinářský večer v Kuchyni Elza bude na téma
italská kuchyně. Její obliba v Česku roste, ale ne všechno, co se vydává za italské, má s Itálií doopravdy něco
společného. Co se přidává do polévky Minestrone?
Jak vypadá správné italské risotto? Jak chutná pravá
panna cotta a co je to přesně fritto misto zjistí všichni
labužníci, kteří se zastaví v Rokycanech. Cena za čtyřchodové menu je 690 Kč za osobu a rezervace probíhá
na tel.: 721 324 124.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že na přelomu února
a března se v Olympii uskuteční Čokoládový festival.
… že v Restauraci 12° se od 18. února budou konat masopustní hody a vše, co k tomu patří.
Podávat se bude ovar, jelita, jaternice, zabijačkový
guláš, pečený bůček, tlačenka i kynuté koláče.
… že Restaurace Pils’n’Grill vstupuje do nového
roku s novým A la Carte lístkem. V nabídce bude
např. krevetová omeletka, kuřecí prsíčko na omáčce ze Cideru, či poctivý nepečený RAW dortík.
… že restaurace U Salzmannů chystá na začátek
února zabijačkové hody.
… že v únoru si můžete pronajmout jako salonek
takzvanou Tázlerovu pivnici v Pivovarském muzeu.
… že restaurace Rango připravuje speciální Valentýnské menu.
… že v únoru pozve španělský el Cid na degustaci
vín společnosti Merlot Dor spojenou s ochutnávkou francouzských kachních jater připravených
vždy na konkrétním víně.
.... že už teď si můžete rezervovat místa na večer
sv. Valentýna v Angus Grill Restaurantu Kajetánka.
Připraví tu pro vás romantické prostředí, Valentýnské menu i květinu.
… že restaurace U Mansfelda zve v chladných
dnech do své útulné vinárny, kde nabízí vedle skvělého vína i dobré jídlo.
… že oblíbené nedělní brunche začínají v Marriottu od 1. března. Pokud by vás napadlo vhodné
téma na brunch, můžete ho sdělit na facebookové
stránce hotelu Courtyard by Marriott Pilsen.

od
25/01

el Cid

Nové degustační menu

Restaurace el Cid připravila na konec ledna nové degustační menu plné fantastických chutí. Obsahuje jemnou rajčatovo-zázvorovou polévku, krevety a kalamáry na zeleném
kari se zázvorem, čili papričkami, zeleninou a čerstvým
koriandrem, steak z vysokého roštěnce připravený na lávovém grilu, podávaný se zelenými fazolkami na česneku
a španělské sušené šunce Serrano s česnekovou omáčkou
alioli a na závěr výběr francouzských a španělských sýrů
a oblíbený čokoládový dort s omáčkou z vanilky.
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RESTAURACE

Vinárna U Mansfelda
Dřevěná 9, Plzeň
Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba: út–so 17–24 hod.
Restauraci U Mansfelda v historickém centru města lidé velmi
dobře znají. Trošku v jejím stínu
zůstává tamní vinárna v suterénních prostorách středověkého domu. Vinárna U Mansfelda má otevřeno od úterý
do soboty, vždy od pěti hodin odpoledne do půlnoci. Nabízí příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného
sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. K jídlu si mohou objednat tatáž jídla, jako v horní
restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé
počty osob. Je tedy ideálním tipem kupříkladu pro malé
rodinné setkání, oslavu nebo třeba firemní vánoční večírek.
Prostory mají samostatný vstup přímo ze sadového okruhu.

Pulcinella
Plaská 64, Plzeň-Bolevec
Tel.: 377 538 118, www.pulcinella.cz
Otevírací doba: ne–čt 11–23,
pá–so 11–24 hod.
Originální italská pizzerie Pulcinella vás zve do příjemného
prostředí stylového restaurantu
z dob historické Neapole. Ochutnáte zde speciality italské
kuchyně připravované výhradně z čerstvých italských produktů, a specialitou restaurace jsou čerstvé ryby a masa
(jehněčí, telecí). Kromě vynikajících jídel tady ochutnáte
i nejširší výběr italských vín a grap v Plzni. Pulcinella je jediným mimopražským členem Asociace italských restaurací
(ARIT) a o kvalitě restaurace svědčí i Známka kvality italské
pohostinnosti, jíž se můžeme pochlubit. Všem našim stávajícím i budoucím zákazníkům přejeme v roce 2015 hodně
úspěchů a příjemných gastronomických zážitků.

CrossCafe náměstí
Republiky
Meeting Point Plzeň 2015,
náměstí Republiky, Plzeň
Otevírací doba: po–ne 8–20 hod.
www.crosscafe.cz
Síť kaváren CrossCafe otevírá
novou kavárnu na náměstí Republiky v Plzni! Další stylová
kavárna se nachází v informačním centru projektu EHMK
2015, jehož oficiální kavárnou je právě CrossCafe. V kavárně
vás zaujme strop, který je pokrytý umělou trávou, k dispozici je hostům i wi-fi připojení. Nabídka sortimentu obsahuje
vedle prvotřídních káv a zákusků netradičně i originálně
čepovaný Pilsner Urquell.
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Přehled restaurací

angelo Hotel Pilsen
Restaurace Sunlight
U Prazdroje 6, Plzeň
Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Restaurace Sunlight vás nadchne nejen svým jedinečným
výhledem na město a proslulý pivovar. Přijďte a nechte se
zlákat naším novým menu, které nabízí delikatesy mezinárodní i tradiční české kuchyně v moderní odlehčené úpravě.
Restaurace v moderním designu s intenzivními barvami
a doplňky si vás získá svým prosluněným interiérem, přívětivým personálem, výtečnou kuchyní, a stane se tak oblíbeným místem pro vaše nezapomenutelné okamžiky, ale i pro
zpestření všedních dnů. Pro hosty restaurace parkování
zdarma. Těšíme se na vás.

PH+
Kopeckého sady, Tel.: 777 760 169
Otevírací doba: bar time 19–03,
party time 21:21–06:06 hod.
PH+ je špičkově audiovizuálně
vybavený klub v centru Plzně.
Věnuje se především současné
světové taneční hudbě. Od Nu Urban music po různé odnože House music. Interiér klubu je
upraven tak, aby vyhovoval příjemnému posezení i celosvětové klubové úrovni párty kultury. Péháčko vás zve od středy do soboty do klimatizovaného podzemí klubu PH+, plzeňského centra taneční elektronické hudby, kde můžete
využít i uzavřeného salonku a free wifi připojení. Aktuální
program a fotoreporty sledujte na www.pehacko.cz nebo
na www.facebook.com/phclub.

Šenk Na Parkánu
Veleslavínova 59/4, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 324 485
www.naparkanu.com
Otevírací doba: po–st 11–23, čt
11–24, pá–so 11–01, ne 11–22 hod.
Plzeňská pivnice, Šenk Na Parkánu, byla založena v roce 1966
a nese jméno podle svého umístění u plzeňských hradeb
tzv. parkánů. Šenk je propojen s Pivovarským muzeem, a tak
i skvělý výčep poctivě ošetřeného tradičního ležáckého
i zcela ojedinělého nefiltrovaného Pilsner Urquell, je jedním
z exponátů. Samozřejmostí je široký výběr kulinářských specialit tradiční české kuchyně, jídel z grilu a lokálních specialit
k pivu. Celoročně je v provozu chráněná a vytápěná veranda
s kapacitou 40 míst, opatřených vždy dekou. Pro vysokou
poptávku je nově otevřen Tázlerův salónek s kapacitou až
20 osob, který se nachází v původní Tázlerově pivnici.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

Divadlo J. K. Tyla – Velké divadlo

Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 070, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2,
Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz

30. 12. 19:00
31. 12. 15:00
		19:00
1. 1. 19:00
2. 1. 19:00
3. 1. 19:00
4. 1. 19:00
6. 1. 19:00
7. 1. 19:00
8. 1. 19:00
9. 1. 19:00
10. 1. 19:00
13. 1. 19:00
14. 1. 19:00
15. 1. 19:00
17. 1. 19:00
18. 1. 14:00
20. 1. 19:00
21. 1. 19:00
22. 1. 19:00
23. 1. 19:00
24. 1. 19:00
25. 1. 10:30
		19:00
27. 1. 19:00
28. 1. 19:00
30. 1. 19:00
31. 1. 19:00

Producenti – muzikál
V9
Lakomec – činohra
Lakomec – činohra
Prodaná nevěsta – opera
Spartakus – balet
V4
Polská krev – opereta
pro seniory
Hoffmannovy povídky – opera, -TITS8
Lov začíná – činohra
V1
Aida – opera, -TITV14
Lov začíná – činohra
V7
Voják a tanečnice – opera
S2
Koncert opery
Lov začíná – činohra
V5
Aida – opera, -TITV10
Lov začíná – činohra
V3
Aida – opera, -TITProdaná nevěsta – opera
D1
Unaveni sluncem – činohra
S3
Prodaná nevěsta – opera
KMD
Lov začíná – činohra
V11
Producenti – muzikál
S6
Sedlák kavalír, Komedianti – opera, -TIT-, premiéra
P
Nedělní Matiné V., foyer
Sedlák kavalír / Komedianti – opera, -TITV17
Sedlák kavalír / Komedianti – opera, -TITV9
Lov začíná – činohra
V6
Aida – opera, -TITV12
Producenti – muzikál
S9

Divadlo J. K. Tyla – Nové divadlo

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Sedláčkova 2,
Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt-plzen.cz

30. 12. 19:00
31. 12. 15:00
		19:00
2. 1. 19:00
3. 1. 19:00
4. 1. 14:00
6. 1. 19:00
7. 1. 19:00
8. 1. 19:00
9. 1. 19:00
11. 1. 14:00
13. 1. 19:00
14. 1. 19:00
15. 1. 19:00
16. 1. 19:00
18. 1. 19:00
22. 1. 20:00
27. 1. 19:00

Hráč – činohra
Divotvorný hrnec – muzikál
Divotvorný hrnec – muzikál
Flamendr – činohra
Divá Bára – muzikál
Polibek pavoučí ženy – muzikál
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Polibek pavoučí ženy – muzikál
Kočky – muzikál
Hráč – činohra
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Taková ženská na krku – činohra
Kočky – muzikál
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Kočky – muzikál
Les Slovaks: Fragments (také 23. 1.)
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
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K5

O2
N1
N10
S5
N4
O1
N13
S4
N11
N12

N9

28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

19:00
19:00
19:00
19:00

Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Amerika – činohra

N14
N3
N8

Divadlo J. K. Tyla – Nové divadlo – Malá scéna

Palackého náměstí 30, Plzeň, www.djkt-plzen.cz

30. 12.
3. 1.
4. 1.
7. 1.
11. 1.
13. 1.
14. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
21. 1.
22. 1.
24. 1.
25. 1.
30. 1.

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

Bůh masakru – činohra
Push Up (Cesta vzhůru) – činohra
Push Up (Cesta vzhůru) – činohra
Kráska z Leenane – činohra
Svět kabaret – kabaret svět, muzikál
Přátelé generace X – činohra
Obraz Doriana Graye – balet
Obraz Doriana Graye – balet
Živá voda – činohra
Živá voda – činohra
Sólisté představují své hudební lásky – muzikálový koncert
Sólisté představují své hudební lásky – muzikálový koncert
Bůh masakru – činohra
Bůh masakru – činohra
Přátelé generace X – činohra

Přenosy z Metropolitní opery v New Yorku

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

17. 1. 18:45 Veselá vdova – nová inscenace (177 min.)
31. 1. 18:45 Hoffmannovy povídky (226 min.)

Divadlo Alfa

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

3. 1. 15:00
5. 1. 09:00
6. 1. 09:00
7. 1. 09:00
8. 1. 09:00
9. 1. 09:00
10. 1. 15:00
12. 1. 09:00
		19:00
13. 1. 09:00
14. 1. 09:00
15. 1. 09:00
16. 1. 09:00
18. 1. 18:00
19. 1. 09:00
20. 1. 09:00
21. 1. 09:00
22. 1. 09:00
23. 1. 09:00
24. 1. 15:00
26. 1. 09:00
27. 1. 09:00

Indiáni ze šuplíku – hraje Divadlo Láryfáry
Tři mušketýři (také od 11:00 hod.)
Tři mušketýři (také od 11:00 hod.)
Čert tě vem!, klub (také od 11:00 hod.)
Čert tě vem!, klub (také od 11:00 hod.)
Hrnečku, vař (také od 10:30 hod.)
Hrnečku, vař
Čert tě vem!, klub (také od 11:00 hod.)
Regulace intimity – hraje 11:55
Čarovná rybí kostička (také od 10:30 hod.)
Čarovná rybí kostička (také od 10:30 hod.)
Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
Karavana deseti slov – V rámci rámců
Pirat07&QueenOfLove (také od 11:00 hod.)
Pirat07&QueenOfLove (také od 11:00 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka
Soused Kašpar a soused Škrhola (také od 10:30 hod.)
Soused Kašpar a soused Škrhola (také od 10:30 hod.)
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PROGRAM
		19:00
28. 1. 09:00
29. 1. 09:00
31. 1. 15:00

Hrdý Budžes – hraje Divadlo A. Dvořáka Příbram
Ostře sledované vlaky (také od 11:00 hod.)
Ostře sledované vlaky (také od 11:00 hod.)
Žabákova dobrodružství

Divadlo Dialog

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

31. 12.
9. 1.
10. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
17. 1.
19. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
27. 1.
30. 1.
31. 1.

17:00
19:00
19:00
20:00
20:00
19:30
15:30
19:00
19:00
19:00
19:00
15:30
19:00
19:00
19:00
19:00

H odina historie – komedie, hraje Spodina (také od 19:30 hod.)
Nach-či – komedie, 1. premiéra, hraje Divadlo Maebh
Dva na kanapi – komedie, hraje Rozruch
Píseček – komedie, hraje Divadlo JakoHost
Náměstí svatého Marka – komedie, hraje Amceth
Antidiskotéka Jiřího Černého, téma: Petr Skoumal
Kocour Mour a Slečinka Vlaštovička – hraje DS Cylindr
Věc Makropulos – komedie, hraje Spodina
Korunní svědek – detektivka, hraje Propadlo
Hodina historie – komedie, hraje Spodina
Nach-či – komedie, 2. premiéra, hraje Divadlo Maebh
Čertovské zkoušení – příběh s písničkami, hraje Propadlo
Oblíbenci – hraje Chlupatej Kaktus
Dva na kanapi – komedie, hraje Rozruch
Věrně nevěrní – premiéra, hraje Spodina
Galavečer – komponovaný večer, hraje Free Time

Měšťanská beseda – divadlo

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

7. 1. 19:30
22. 1. 19:00
24. 1. 17:00
		19:30
25. 1. 19:00

Caveman – one man show (také 8. 1.)
S nebo bez? – komedie, hraje Divadlo Palace
Rodinná LiStOVáNí: Bertík a čmuchadlo – scénické čtení
LiStOVáNí.cz: Gottland – scénické čtení
Světáci: Hudební komedie

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19, so 9–12 hod.,
Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17, út–čt
9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, www.svkpl.cz

Hlavní budova
1.–17. 1.
Pavel Přibyl: Posuny reality – fotografiky
15. 1. 17:00 Krása českého parfémového a bižutérního skla – vernisáž
výstavy
16. 1.–13. 2.	Krása českého parfémového a bižutérního skla ze sbírky
Hany Štollové
22. 1. 17:00 Místo pro život – vernisáž výstavy
23. 1.–21. 2. Jana Vrtělová: Místo pro život – výstava maleb
Galerie Evropského domu
13. 1. 17:00 Plzeňské děti Jiřímu Trnkovi – vernisáž výstavy
14. 1.–27. 2. Plzeňské děti Jiřímu Trnkovi – výstava dětských prací

Západočeská galerie v Plzni

Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz

Výstavní síň „13“
do 18. 1.	Karikatura a její příbuzní. Kreslíři a společnost v Čechách
19. století – výstava
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Kulturní program během výstavy:
31. 12. 16:00 Silvestr v galerii – pořad s Poetickým divadlem a jeho hosty
4. 1. 17:00 Koncert tříkrálový – písně českých klasiků
9. 1. 17:00 Jako tenkrát – poezie a hudba 1. poloviny 20. století
14. 1. 17:00 Humor První republiky v literatuře – literárně-hudební pořad
15. 1. 17:00 Paleta – setkání s výtvarníkem Janem Dolejšem
Masné krámy
do 1. 1.		
Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal – výstava
k 130 letům od narození Josefa Váchala
28. 1.–6. 4. Mnichov – Zářící metropole umění, práce z let 1870–1918
Kulturní program během výstavy:
27. 1. 17:00 Mnichov – vernisáž výstavy
29. 1. 17:00 Laudatio pro Plzeň – komponovaný pořad
30. 1. 17:00 Benefiční koncert pro Dětské centrum Plzeň

Galerie města Plzně

Nám. Republiky 40, Plzeň, tel.: 378 035 310, út–ne 10–12, 13–18 hod.,
www.galerie-plzen.cz

17. 1.–10. 5. Ateliér Jiřího Trnky – výstava originálních artefaktů

Visio Art Gallery

Na Roudné 18, Plzeň, út–pá 10–12 a 13–17 hod., www.visioart.cz

8.–30. 1.	Pavel Zajíček: Struktury času – automatické kresby a asambláže
8. 1. 17:00 Struktury času – vernisáž výstavy

Měšťanská beseda – hudba

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

1. 1. 17:00 Plzeňská filharmonie: Novoroční gala 2015 – ab. koncert B3
8. 1. 19:00 P lzeňská filharmonie: Chloë Hanslip exkluzivně v Plzni –
ab. koncert A4
22. 1. 19:30 Jiří Stivín: Sám se svým stínem
29. 1. 19:00 Michal Prokop & Framus Five: 30 let Kolej Yesterday

Měšťanská beseda – ostatní žánry

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

15. 1. 19:30 M
 arek Slobodník: Jawami Pionýr do Kazachstánu a k Aralskému jezeru – Cestování s Besedou
16. 1. 18:00 Taneční večer – hraje Duo Evergreen Klasik
20. 1. 19:30 Peter Habeler: Posvátné vrcholy – Cestování s Livingstonem
27. 1. 19:30 Josef Formánek: Ostrov Siberut + Indonésie – Cestování
s Livingstonem
28. 1. 19:00 Jan "Tráva" Trávníček: Expedice K2 2014 a Expedice Cho Oyu
2015 – Cestování s Besedou

Měšťanská beseda – akce pro děti

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

4. 1.
11. 1.
17. 1.
18. 1.
24. 1.
25. 1.
31. 1.

14:30
14:30
14:30
14:30
17:00
14:30
14:30

Čtyři pohádky – loutkové představení
Princezna a drak – představení
Rio 2 – film
Co dělají zvířátka v zimě – představení (také od 16:00 hod.)
Rodinná LiStOVáNí: Bertík a čmuchadlo – scénické čtení
Prstýnek z pekla – představení (také od 16:00 hod.)
Jak vycvičit draka 2 – film
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Muzea | Instituce

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice:
Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů, Pohledy
do minulosti Plzeňského kraje: Expozice archeologie, Expozice historie
Výstavy:
do 5. 1.		
Indie / Krabička na koníčka – výstava ZŠ Jagellonská,
kavárna Caffé muzeum
do 1. 2.		
Šangri-la – magická cesta za bájným údolím věčného štěstí
do 15. 2.	Keramika z Bechyně 1884–1948 – výstava k 130. výročí
založení SUPŠ Bechyně
Doprovodné pořady:
8. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Škoda Tour – Gruzie
13. 1. 09:00 Keramika z Bechyně – komentované prohlídky pro školy
(do 13:00 hod.)
14. 1. 18:00 Keramika z Bechyně – komentovaná prohlídka
15. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Švédsko očima diplomata a cestovatele
17. 1.		
Večer otevřených dveří – otevřeno do 21:00 hod., Plzeňský
kraj uvádí… – prezentace organizací, hudební, taneční
a sportovní vystoupení
19. 1. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
22. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Istanbul – perla Orientu
26. 1. 18:00 Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ T. Brzkové –
dechové nástroje
29. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Příběh Afriky
30. 1. 17:00 Závěrečná prezentace projektu Grenzgeschichten –
Příběhy hranic

Nová Akropolis

Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod.,
plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz

30. 12. 19:00 Matrix – Platonova jeskyně, divadelní večer
12. 1. 18:00 P raktická rétorika – kurz, 4x2 hodiny přednášek a cvičení
(pokračování 19., 26. 1. a 2. 2.), cena kurzu: 2900 Kč
(studenti a důchodci 2200 Kč)
13. 1. 20:00 Kurz filozofie a psychologie východu a západu: Úvodní přednáška Kdo opravdu jsem? – filozofie pro život, kurz zahrnuje
13 přednášek, které budou probíhat v úterý od 20 hod., cena
kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč)
22. 1. 17:30 Tvůrčí dílna Pulchritudo – jak si vyrobit masku (do 20:00 hod.)
25. 1. 14:00 Malá víla a její dobrodružství – divadelní představení pro děti
26. 1. 18:00 Zen – přednáška

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.pjb.cz

4. 2. 20:00 Pilsner Jazz Band & BrassBand.cz – swingová tančírna

Techmania Science Center

U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., 31. 12. a 1. 1. zavřeno,
tel.: 737 247 585, www.techmania.cz

Interaktivní expozice: Malá věda, Vodní svět, Lidské tělo, Přijď na to!, Obnovitelné zdroje energie, fyzikální Edutorium, 150 let průmyslu v Plzeňském
kraji, plastika Davida Černého Entropa, show, laboratoře, dílny
5.–11. 1.
Show – Tekutý dusík, Cesta do vesmíru, demonstrace parního stroje Marx, van de Graaffův generátor, Laboratoř biologie – Fotosyntéza,
Rostlinná buňka, Kriminálka TSC, Laboratoř chemie – Chemie z kuchyně,
Kriminálka TSC, Laboratoř fyziky – Radioaktivita, Zkroťte živly, Dílny – Vyrob
si svou píšťalku (také 19.–25. 1.)
12.–18. 1.
Show – Nad zvukem, Cesta do vesmíru, demonstrace
parního stroje Marx, van de Graaffův generátor, Laboratoř biologie – Život
ve vesmíru?, Laboratoř chemie – Mise na Mars, Ledový vesmír, Tajemství
komety, Laboratoř fyziky – Vesmír podTlakem pokusů, Vesmírná expedice
Techmania, Marťanské putování, Den na vesmírné lodi, Dílny – Houstone,
máme problém… (také 26.–31. 1.)

Dům hudby

Konzervatoř Plzeň, Husova 30, Plzeň, www.dumhudbyplzen.cz

10. 1.		
14. 1. 19:30
16. 1.–28. 2.
16. 1. 18:00
18. 1. 15:00

Flétnový den – konzultace žáků ZUŠ a jejich učitelů
Slavnostní večer k životnímu jubileu skladatele Karla Pexidra
Na plzeňské paletě – výstava netradičních výtvarných děl
Na plzeňské paletě – vernisáž výstavy
Riga Quartet – koncert saxofonového kvarteta, setkání
Plzně 2015 s Evropou
19. 1. 19:30 Koncert odd. skladby a dirigování Konzervatoře
20. 1. 19:30 Koncert ZUŠ Chrást

,
Ilona, Alice
, Karina
Edita, Diana
lednu
Tyto všechny

mají svátek v

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 5. 4.		
Umění umírat aneb O posledních věcech člověka – výstava
17. 1.		
Večer otevřených dveří – otevřeno do 21:00 hod.

Restaurace Na Spilce

U Prazdroje 7, tel.: 377 062 755, po–čt, ne 11–22, pá–so 11–23 hod., www.naspilce.com

31. 12. 19:00 Silvestr Na Spilce
7. 1. 18:30 Taneční večer s hudbou Václava Žákovce (také 14., 21. a 28. 1.)
leden 2015 | www.zurnalmag.cz
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21. 1. 19:30 K omorní trio – Jana Vonášková (housle), Václav Vonášek
(fagot), Petr Novák (klavír)

D klub

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

do 2. 12.
8. 1. 15:00
17. 1. 09:00
		15:00
19. 1. 09:00
22. 1. 15:00

Cvičení pro seniory (vždy od 09:30 hod.)
Ta naše písnička česká – pořad pro seniory
Fimo – kurz
Andělská pohádka – představení
Začátek náborů do kurzů a klubů na 2. pololetí
Jiří Helekal: Písničky pro každého – pořad pro seniory

Knihovna města Plzně

B. Smetany 13, Plzeň, tel.: 378 038 206, 1. 1. zavřeno, 31. 12. otevřeno do 12 hod.,
www.kmp.plzen-city.cz

do 14. 1.
6. 1. 17:00
14. 1.–3. 2.
17. 1. 09:00

Von ještě žije? – výkresy Vladimíra Líbala
Záhady a záhadologové: Záhady podzemí – Stanislav Motl
Olga Havlová – výbor z putovní výstavy fotografií
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, celodenní
program (do 20:00 hod.)
20. 1. 17:00 Publicisté.cs – aktuálně: Pavel Maurer
21. 1. 18:00 Křest publikací edice Ulita 2014

M-klub

Macháčkova 28, Plzeň, tel.: 378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html

6. 1. 18:30 Degustace čajů a bylin, klub
12. 1. 18:00 P utování po zamrzlé řece Zanskar do hlubin Himálaje:
Čadar 2014 – beseda
19. 1. 18:00 Expediční jachting s Tomášem Kůdelou – beseda
20. 1. 18:00 Písmo, děti a my, klub
26. 1. 18:00 Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela – beseda
27. 1. 18:00 Díky, pane Werichu – beseda
Úterky od 18:00 hod. kompenzační zdravotní cvičení s prvky jógy (od 13. 1.)
Každou středu od 18:00 hod. cvičení Qui gong – nei tan

Alliance française de Plzeň

Nám. Republiky 12, Plzeň, af@afplzen.cz, www.alliancefrancaise.cz/plzen

12. 1.–12. 2.
15. 1. 19:00
18. 1. 18:00
21. 1. 19:00
22. 1. 18:30
27. 1. 16:30

Zápisy do letního semestru, který začíná 16. 2.
Večírek RACLETTE
Karavana deseti slov: V rámci rámců – Divadlo Alfa
Ochutnávka Tříkrálového koláče (Galette de rois)
Workshop Tříkrálový koláč (Galette de rois)
Chvíle s pohádkou pro velké i malé ve francouzském
a českém jazyce, Muzeum loutek
28. 1. 19:00 Promítání filmu Versailles (2008)

MojeCafé

Kaplířova 14, po–pá 8–20, so 9–20, ne 14–20 hod., tel.: 733 403 514, www.moje-cafe.cz

10. 1. 16:00 Cvičení a povídání o Třech králích
13. 1. 10:00 K onverzace v angličtině pro maminky s dětmi
(mírně pokročilí, také 20. a 27. 1.)
15. 1. 10:00 Konverzace v angličtině pro maminky s dětmi
(pokročilí, také 22. a 29. 1.)
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Instituce | Koncerty

18. 1. 16:00 T voření pro nejmenší – zvířátka na statku, modelína,
lepení, malování
24. 1. 16:00 Cvičení a zpívání s Včelími medvídky

Nevinný bar

Smetanovy sady 4, Plzeň, po–pá 11–23, so 18–23 hod., tel.: 774 002 005,
www.facebook.com/nevinnybarplzen

24. 1. 15:00 FIMO Workshop

L-klub

Studentská 22, Plzeň, tel.: 378 038 231, lochotin@plzen.eu, www.kmplochotin.wz.cz

22. 1. 18:00 Černobyl – město duchů, Ukrajina, cestopisný pořad

Svařák k světu.

Bližší informace na www.ksvetu.cz

16.–18. 1.	Novoroční Svařák k světu. (od 11:00 hod.)

JOHAN o.s.

Dramacentrum Johan – centrum pro tvořivou dramatiku a divadlo, Husovo nám. 9, Plzeň, tel.: 775 131 309, martina.simankova@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz

1. 2. 15:00 Medvědí pohádky – loutkové představení, následuje dílna
Dramaťák	
Tvořivé dílny, pro starší děti (od 12 let): každé pondělí
od 5. 1., 17:00–18:30 hod., pro mladší děti: každou středu
od 7. 1., 15:30–17:00 hod.
Improvizace	
Divadelní improvizace (od 15 let): každou středu od 7. 1.,
18:00–20:00 hod.

Katastrofy lidského těla

Salonek hotelu Central – 1. patro, nám. Republiky 33, Plzeň, po–ne 10–18 hod.

5.–18. 1.	Výstava voskových figurín – anatomické anomálie, které
inspirovali filmové horory

Plzeňská ﬁlharmonie

Nám. Republiky, Plzeň, www.plzenskafilharmonie.cz

17. 1. 17:00 Slavnostní zahájení Plzeň – EHMK 2015
22. 1. 20:00 Les Slovaks: Fragments, Nové divadlo (také 23. 1.)

Jabloň, scéna malých forem

Krátká 2, Plzeň, www.jablon.eu

23. 1. 19:00 SoUsedi – acoustic psychedelic

Šeříkovka

Šeříková 13, Plzeň, pivnice otevřena po–čt, ne 15–23, pá–so 15–02 hod.,
www.serikovka.cz, www.facebook.com/serikovka

24. 1.
28. 1.
30. 1.
31. 1.

20:00
20:00
20:00
20:00

D arall Rock – rock, pop, vepřové hody
Setkání seniorů SO ÚMO2 Plzeň
Electric Lady – rock, blues, The Sleepwalkers – crossover
Uriah Heep revival + host

Wave Music Club

Resslova 17, Plzeň, www.facebook.com/zeropoint.cz

16. 1. 21:00 Dobré Nitro – psytrance, DJane Lolla, DJ Salihlávka, DJ Elien atd.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

Kino | Kluby

Kino Beseda

Kopeckého sady 13, tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod.

30/12 / 17:00 a 20:00
Jak jsme hráli čáru – FK Plzeň
Komedie/drama, Česko/Slovensko, 2014, 102 min.
31/12 / 17:30
Berlínská filharmonie: Gala Berlín 2014
Přímý přenos koncertu
06/01 / 17:00 a 20:00
Mami! – FK Plzeň
Drama/psychologický, Kanada/Francie, 2014, 139 min.
08/01 / 18:30
Harold a Maude
Komedie/romantický/drama, USA, 1971, 91 min.
09/01 / 18:30
Divoké historky
Povídkový, Argentina/Španělsko, 2014, 122 min.
12/01 / 18:30
Lang Lang v Royal Albert Hall
Záznam klavírního recitálu
14/01 / 18:30
Attila Marcel
Komedie/drama, Francie, 2013, 102 min.
15/01 / 16:00
Renoir
Drama/životopisný, Francie, 2012, 112 min.
15/01 / 20:00
Kapitál
Drama, Francie, 2012, 114 min.
16/01 / 18:30
Sex v Paříži
Komedie/drama, Francie, 2014, 116 min.
13/01 / 17:00 a 20:00
Sama nocí tmou – FK Plzeň
Horor/romantický/thriller, USA, 2014, 99 min.
19/01 / 18:30
Velký závod
Komedie/sportovní, Francie, 2013, 98 min.
20/01 / 17:00 a 20:00
Vyšší moc – FK Plzeň
Drama, Švédsko/Dánsko/Norsko, 2014, 118 min.
21/01 / 18:30
Dva dny, jedna noc
Drama, Belgie/Itálie/Francie, 2014, 95 min.
22/01 / 18:30
Co jsme komu udělali?
Komedie, Francie, 2014, 97 min.
23/01 / 18:30
Život té druhé
Komedie/romantický, Francie/Belgie, 2012, 97 min.
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

25/01 / 15:45
Labutí jezero
Představení, Bolšoj balet Moskva
26/1 / 18:30
Poklady Ermitáže
Exhibition – prohlídka galerie
27/01 / 17:00 a 20:00
Okno do dvora – FK Plzeň
Mysteriózní/thriller/romantický, USA, 1954, 112 min.
28/01 / 16:00
Babovřesky 2
Komedie, Česko, 2014, 110 min.

Cinema City

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

25. 12.–1. 1.	EXODUS: Bohové a králové
(2D i 3D), Hodinový manžel,
Paddington
1.–8. 1.		
Odpad
8.–15. 1.	Fotograf, Miluj souseda svého,
Sedmý syn (2D i 3D)
15.–22. 1.	96 hodin: Zúčtování,
S láskou, Rosie
22.–29. 1.	Babovřesky 3, Birdman, E.A.
Poe: Podivný experiment,
Hacker, Velká šestka (2D i 3D)
29. 1.–5. 2.	Kód Enigmy, Mortdecai: Grandiózní případ, Slídil, Whiplash
Dále hrajeme: 7 trpaslíků, Co jsme komu
udělali?, Dům kouzel, Fakjů pane učiteli, Hobit:
Bitva pěti armád (2D i 3D), Hunger Games: Síla
Vzdoru 1. část, Interstellar, Jak jsme hráli čáru,
Jessabelle, Návrat blbýho a blbějšího, Noc v muzeu: Tajemství hrobky, Ouija, Sněhová královna
(2D i 3D), Tři bratři, Tučňáci z Madagaskaru (2D
i 3D), Včelka Mája, Železná srdce, Zmizelá

CineStar

Dále hrajeme: Hobit: Bitva pěti armád (2D
i 3D), Hunger Games: Síla Vzdoru 1. část, Jak
jsme hráli čáru, Návrat blbýho a blbějšího, Noc
v muzeu: Tajemství hrobky, Pohádkář, Raluca,
Sněhová královna (2D i 3D), Tři bratři, Tučňáci
z Madagaskaru (2D i 3D), Včelka Mája

3D Planetárium

Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá
8:30–17, so 10–19, ne 10–18 hod., 31. 12. a 1. 1.
zavřeno, tel.: 737 247 585, www.techmania.cz

2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geografickou tematikou, projekční globus Science On
a Sphere, interaktivní expozice Vesmír
Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D: st 10:30,
pá 16:00 hod.
Astronaut 3D + Zimní obloha nad Plzní:
po 14:30, út 16:00 hod.
Cesta za miliardou hvězd 2D: 2. 1. 15:00 hod.
Hluboký vesmír 2D: út 12:00, pá 10:30 hod.
Hluboký vesmír 3D: 2.–4. 1. pá 16:30, so
12:00, ne 16:30 hod.
Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D:
út 9:00, čt 16:00, so 18:00 hod.
Jsme vetřelci! 3D + Zimní obloha nad
Plzní 3D:
od 4. 1. po 10:30, pá 09:00, ne 12:00 hod.
Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru:
do 4. 1. pá, ne 10:30, so 16:30 hod.
Země, Měsíc a Slunce 2D + Zimní obloha
nad Plzní:
st 09:00, čt 12:00, pá 14:30, so 10:30 hod.
Zpátky na Měsíc. Navždy. 2D:
po 09:30, pá 12:00 hod.
Život. Vesmírný příběh 2D + Krásy vesmíru:
2. 1. 13:30, ne 13:30 hod.
Život. Vesmírný příběh 2D + Zimní obloha
nad Plzní: so 15:00 hod.

Zach´s Pub

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

Palackého nám. 2, Plzeň, tel.: 377 223 176, po–pá
13–01, so–ne 17–24 hod., www.zachspub.cz

25. 12.–1. 1.	EXODUS: Bohové a králové
(2D i 3D), Hodinový manžel,
Paddington
1.–8. 1.		
Burácení, Odpad
8.–15. 1.	Fotograf, Miluj souseda svého,
Sedmý syn (2D i 3D)
15.–22. 1.	96 hodin: Zúčtování, S láskou, Rosie
22.–29. 1.	Babovřesky 3, E.A. Poe: Podivný
experiment, Hacker, Velká
šestka (2D i 3D)
29. 1.–5. 2.	Kód Enigmy, Mortdecai:
Grandiózní případ, Whiplash

31. 12. 17:00 Silvestr v Zach’s Pub
6. 1. 20:00 Pirátské sítě – projekce
7. 1. 20:30 Ondřej Smeykal (didgeridoo)
v duu s Pavlem Plánkou
13. 1. 20:00 Adopce: Konkurz na rodiče –
projekce
15. 1. 20:30 Václav Koubek – písničkář,
harmonikář, pábitel
17. 1. 20:00 Švihadlo unplugged, zahájení
EHMK 2015
21. 1. 19:00 Science Café – veřejná diskuze
s Mgr. Lubošem Motlem
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22. 1.
24. 1.
28. 1.
31. 1.

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

Poitín – irish music
Jakub Kudláč trio
Limbo – etno jazz, projekce filmu Limbo 2004–2014
Klubová noc EHMK 2015: Urband – hard šraml

PH+

Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 377 918 826, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz

2. 1. 21:00 Disco 2015 – DJs Dragon & George da House
3. 1. 21:00 H ouse Madness – DJs Petr Süss, Marek Bárta, N-Dees,
Andre Yreli
7. 1. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, Peeter MDJ
9. 1. 21:00 Master Mix – DJs B-London & Andreas C.
10. 1. 21:00 Superstars – DJs Baker & Peter Piece
14. 1. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Lukano
16. 1. 21:00 Rise Up – Peeter MDJ & friends
17. 1. 21:00 Fiesta – DJs Ennie & Petr Süss
21. 1. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Petr Süss
23. 1. 21:00 Drink & Dance with DJ Tomcraft (D), support DJs
24. 1. 21:00 Famous – DJ Martez Ortega & friends
28. 1. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Lukano
30. 1. 21:00 Monster Party – DJ Lucky Boy
31. 1. 21:00 Anonymous Party – DJs Fawkess & Forster

Buena Vista Club

Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz

17. 1. 21:00 Pub Animals – speedy dub, Skavare – ska, rock
23. 1. 21:00 S moking Fast Fingers 2 Plzeň – soutěž v balení tabáku,
DJs A.Skillz (UK), Akira, L.P.D.
24. 1. 21:00 Taneční party
30. 1. 21:00 Klubová noc Plzeň 2015: Y? – rock pop + Badaboom! (D) –
explozive rock
31. 1. 21:00 Klubová noc Plzeň 2015: Kamil Střihavka 50 – rock tour 2015

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, tel.: 378 037 800, www.podlampou.cz

30. 12. 20:00 S ilvestr pro nedočkavé: Mordors Gang, Frankie Trier & The
Screwballs, Slapdash Rockabilly – rockabilly
2. 1. 20:00 Neon Rednecks Party Animal, převleky podmínkou
9. 1. 21:00 Positive Mind – justice core, Donnie Darko – rock,
progressive + host
10. 1. 20:00 Decadent Winter vol. 9: Deathstar – death metal, Ion At An
– emo, metalcore, At8onthepingpongtable – deathcore,
progressive metal, Second Side – metalcore
16. 1. 20:00 Benefice pro Helpdriver.cz: Prague Conspiracy – premium
cherry rock, Taras Bullba – punk rock, hc, wHAT´S yOUR
fAVORITE nUMBER? – 8bit electronica, punk, Worldhood –
punk rock
17. 1. 21:00 City Lights – hc, rock´n´roll, Breathing The Bottom – metalcore, koncert v rámci Slavnostního zahájení EHMK 2015
18. 1. 21:00 Mandrage – vyprošťovák na závěr otevíračky Plzeň 2015
19. 1. 20:30 Caravels (USA), Octaves (USA), Masada (D) – hc, emo,
screamo
21. 1. 21:00 Už jsme doma – alternativa
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Kluby

22. 1. 20:00 MÚZA 2015 – 1. postupové kolo
23. 1. 21:00 N owherebound (USA) – punk rock & country, Dead Letters
– rock´n´roll, afterparty: DJ Mr. Tchichiman
24. 1. 20:00 Muerta Mente – (nejen) bubenická show, Zajíc Company –
rock, electronica
28. 1. 21:00 Never Sol – electro, folk, pop
29. 1. 20:00 MÚZA 2015 – 2. postupové kolo
30. 1. 20:00 V518, La4, Mike Trafik, Birds & Wolves, Dead Sailor –
v rámci Klubové noci PLZEŇ EHMK 2015
31. 1. 21:00 Magda Navarrete & Balkalatin Connection (PL) - v rámci
Klubové noci PLZEŇ EHMK 2015

House of Blues

Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz

31. 12.
16. 1.
17. 1.
24. 1.
31. 1.

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Silvestrovská party s kapelou Podvraťácí
Whitesnake Revival – rock
Palice – rock
Tribute To The Killers – rock
Michal Šindelář Trio – rock, poslední koncert formace

Anděl Music Bar

Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz

2. 1.
5. 1.
9. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.

22:00
19:00
22:00
21:00
21:00
21:00
22:00
21:00

20. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
27. 1.
28. 1.

21:00
21:00
21:00
22:00
21:00
21:00

29. 1. 21:00
30. 1. 21:00
31. 1. 21:00

DJ párty (také 3. 1.)
Animánie uvádí…
DJ párty (také 10. 1.)
Ozvěny Mental Power Plzeň
Orangees & Zavřít – rock, pop & The Scoffers – grunge
Pillow Fight – rock, rock'n'roll
DJ párty
Vložte kočku – emo, electronica + DJ Dirty Bastard
(v rámci zahájení Plzeň 2015)
Vražda krásy – tragicomedy rock
Katarzia (SK) – folk, rap
Lola běží – alternative pop
DJ párty (také 24. 1.)
Battle Lines + Girl Therapy (UK) – experimental, indie
Wattican Punk Ballet (ARM) – psychedelic, wild,
dance, rock
Slam poetry exhibice
Klubová noc: Ohm Square – electronic + DJ after party
Klubová noc: Mario Bihári + DJ Gadjo (Radio 1)

Hifi klub

Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net

6. 1.
8. 1.
20. 1.
29. 1.

20:00
20:00
20:00
20:00

Perníková zpívaná
Old Band
Perníková zpívaná
Znouzectnost + host: Caine Mi a jeho nohsledka Assa
litoměřická
31. 1. 20:00 Rozehraj – Hifi klubová noc + Janek Eret trio, Jirka Mucha
a Jana Balejová, Black&White – v rámci akce Klubová noc,
kterou spolupořádá Plzeň 2015
leden 2015 | www.zurnalmag.cz

DEPILACE = přechodná redukce ochlupení
EPILACE = trvalá redukce ochlupení
Depilace provádíme doma nebo v nejrůznějších zařízeních
Epilace v laserovém centru VS LASERA

•
•
•
•
•

Čtyři vysokovýkonné epilační lasery (2x LEDA, MYDON, RUBÍN)
LEDA = bezkonkurenčně nejrychlejší epilační laserový systém
Díky novému skenovacímu systému je ošetření účinnější, kratší a levnější
Vlnové délky umožňují epilovat i světlejší chloupky
Dvanáctileté zkušenosti centra zúročuje tým dvanácti zkušených lékařů

KONEC BOLESTIVÝCH MECHANICKÝCH DEPILACÍ!
Některé ženy se za 3 roky připraví díky mechanickým depilacím až o 150 hodin.
Použijí-li epilační laser LEDA, dosáhnou vyššího efektu i komfortu za 150 minut.

EPILACE – JEDNOU PROVŽDY!
Kosmetické laserové centrum VS LASERA
Plzeň, Sokolovská 82
tel. 377 539 126, mob. 775 339 126
info@vslasera.cz, www.vslasera.cz
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