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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
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10 000 ks
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rok, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, odplynul a je tu zase rok bez přívlastku a bez očekávání věcí výjimečně výjimečných. Ačkoli kdo ví…
Už teď víme, že nás čeká bohatá plesová sezona,
Smetanovské dny, filmový festival Finále, oslavy
konce války, Historický víkend, festival Divadlo
a hlavně spousta koncertů, klubových akcí, výstav, divadelních premiér, drobných festivalů, mláďat v ZOO,
novinek v Techmanii, přednášek na zajímavá témata či zajímavých témat na jídelníčcích plzeňských restaurací.
Leden je tradičně z pohledu kultury měsícem slabším. Netrvá to však dlouho.
Protože co taky dělat doma? Lepší je jít mezi lidi a bavit se. Proto naši předkové
vynalezli plesy a bály, jimž to náramně svědčí právě v zimních měsících. A tak hurá
do velké večerní a na parket! A jaká že ta velká večerní má letos být? Šaty co nejjednodušší, ale zároveň hodně blýskavé a třpytivé. Barevné paletě vévodí růžová,
pudrová temně modrá, safírová či zelená.
Jestli jste tedy, milé dámy, našly pod stromečkem látku na večerní šaty, je nejvyšší
čas je nechat ušít. Plesová sezona se právě rozjíždí a na následujících stránkách
najdete řadu zajímavých tipů, kam vyrazit – ať už volíte raději plesy ve velkém
stylu, či spíše zábavy a tancovačky, kde si s tou velkou večerní zas tolik hlavu lámat
nemusíte.
Pokud nepatříte zrovna k tanečním nadšencům a dáváte přednost kulturním zážitkům klidnějšího a fyzicky méně náročného ražení, máme pro vás třeba Milostný
trojúhelník v podání Martina Zbrožka, Pavla Lišky a Josefa Poláška nebo besedu
se skandinávskými spisovateli Tore Kvævenm a Martinem Jensenem či koncert
Plzeňské filharmonie s cimbálovkou Milana Broučka. A začátkem ledna nechybí
ani tradiční Tříkrálová sbírka, letos nejen s Tříkrálovým průvodem od vánočního
stromu na náměstí ke kostelíku U Ježíška, ale také s Tříkrálovou tramvají.
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To všechno navíc najdete nejen na následujících stránkách papírových, ale nově
také na našem interaktivním webu. Najdete na něm akce pro obohacení svého
kulturního života a brouzdat po něm můžete nejen na počítači, ale i na tabletu
nebo chytrém telefonu.
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Inspirativní nový rok 2016 vám přeje


í ples

zentačn

13. repre

viidg Band Prague

Sečteme-li číslice v letopočtu, tedy 2+0+1+6, vyjde nám 9. A to je řečí numerologie číslo, které stojí na konci pravidelného životního cyklu. Věci se uzavírají, končí
a dělají místo věcem novým. S takovým příslibem přichází i nový rok. Co konkrétně s sebou nenávratně odnese, budeme vědět ode dneška za 366 dnů. Ano, jsme
na prahu roku přestupného. Na své zážitky, dobré skutky i chyby a omyly máme
letos o den víc. Tak si je všechny náležitě užijme. Nikdy nevíme, co se nám bude
k čemu v budoucnu hodit.
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Další Žurnál vyjde
29. ledna
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27/02 / 20:00

Parkhotel

13. reprezentační ples
Plzeňského kraje
Jaká byla vaše osmdesátá? Kolik vám
tehdy bylo? Ať už jsou vaše odpovědi
jakékoli, můžete si na tuhle diskotékovou dobu zavzpomínat! Ples Plzeňského kraje bude laděný právě do stylu
osmdesátých let.
Předprodej vstupenek v síti
TICKET ART od 4. ledna,
vstupné od 200 do 450 Kč.
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Čím vlastně byla osmdesátá léta tak výjimečná? Dospívala a dospěla generace, která přišla na svět v neméně kultovních letech
šedesátých a jako by tuhle výjimečnost nesla s sebou. Móda se
vyznačovala vycpávkami v ramenou, mrkváči, velkými kapsami,
blýskavými materiály, dlouhou patkou, která vyžadovala neustálé
pohazování hlavou, štrasovými kamínky na džínách nebo sběratelskou mánií céček. Sportovní haly plnily koncerty Vítězslava
Vávry, Stanislava Hložka a Petra Kotvalda, Michala Davida, Pavla
Horňáka či Dalibora Jandy. Z rádia zněly české remaky zahraničních hitů, a tak Josef Melen zpíval Ne, pětku ne, Eva Hurychová Už
brzy zhasnou lampy na noční proud, Marcela Králová K nám láska
přilétá jak vážka váhavá a Michaela Linková opěvovala Ráno s tebou. Do kina se chodilo na Básníky, ale hlavně na Sagvana Tofiho
a Lukáše Vaculíka. V prosinci se pravidelně stály fronty na banány,
mandarinky, pomeranče a čočku, každý čtvrtek na nové knížky
a celoročně na cokoli jiného. Komu ale tehdy bylo -náct, ten si svá
osmdesátá nenechá vzít a rád na ně příležitostně zavzpomíná.
Proč tedy nevyrazit na ples kraje s partou kamarádů z mládí?

Tančete na Golden Big Band Prague
Po celý večer bude na plese kraje hrát Golden Big Band Prague
pod vedením zpívajícího kapelníka Petra Soviče. Předním českým
big bandům vždy ve světě patřilo velké uznání a Golden Big Band
Prague vznikl s cílem navázat na tuto tradici, a to v podobě moderní interpretace nejen swingové muziky, ale i ve spojení se jmény jako Jitka Zelenková, Karel Štědrý, Pavlína Filipovská, Peter Lipa
nebo Monika Absolonová.
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

13. reprezentační ples Plzeňského kraje

Historie Golden Big Bandu Prague se začala psát na jaře
roku 2011. První sezóna orchestru byla nad očekávání
úspěšná: odehrál více než 25 vystoupení a získal také
své první ostruhy v rozhlasové a televizní branži. V legendárním Studiu A v pražském Karlíně vystoupil v rámci pořadu Big Bandu Českého rozhlasu pod vedením
Václava Kozla a pro Českou televizi natočil přímý přenos
koncertu Viva Frank Sinatra, v němž doprovodil přední
české a zahraniční sólisty. Tím byla nastavena laťka pro
všechna další léta jeho fungování: zvučná jména, prestižní festivaly, atraktivní repertoár.

Zatracovaný i milovaný
Michal David
Osobnost Michala Davida veřejnost rozděluje na dva
nesmiřitelné tábory: milovníky a odpůrce. Jeho stopa
v české populární hudbě konce dvacátého století je
však neoddiskutovatelná. Čas jednoznačně prokázal, že
písničky, které psal, hrál a zpíval v osmdesátých letech,
mají své kvality, jež jim zaručují oprávněné místo na hudebním výsluní i dnes, jak se budou moci návštěvníci
plesu přesvědčit.
Michal David je skutečným symbolem osmdesátých let:
do showbusinessu vstoupil v roce 1980 s vlastní písní
Chtěl bych žít tak, jak se má, a o rok později vyhrál na hudebním festivalu Intertalent s hitem Nenapovídej. Třikrát
si během osmdesátých let došel pro Slavíka - dvakrát
byl stříbrný a jednou bronzový. Napsal hudbu k filmům
Láska z pasáže a Discopříběh. Jakkoli byla osmdesátá léta
doslova nabitá zářícími hvězdami a novými idoly, hvězda
Michala Davida září jednoznačně nejvíc.

Stále stejné Kamelie
Dvě křehké blondýnky, v Německu známé jako
Hana&Dana, v Československu jako Kamelie, spolu začaly zpívat v roce 1980. Dodnes vypadají skoro stejně

a rozhodně jim to zpívá pořád stejně dobře! Hana Buštíková a Dana Vlková jsou dlouholeté kamarádky, jak
samy říkají, na život a na smrt. Díky tomu tvoří pěvecké
duo dodnes. K tomu měly štěstí na hudební partnery,
muzikanty Petra a Pavla ORM a textaře Eduarda Krečmara. V tomto tvůrčím týmu dokonce vzniklo i nejnovější
album Kamelií, Trend, z listopadu loňského roku. Kamelie budou ozdobou krajského plesu a i jejich vystoupení
tu bude pro vzpomínání i k tanci.

Jezdec na deskách Martin Hrdinka
Dalším hostem plesového programu bude diskžokej
Martin Hrdinka – muž, který o české populární hudbě
dvacátého století ví snad úplně všechno.
Martin Hrdinka je rozhlasový moderátor a hudební redaktor. Od roku 1995 vysílal Noční proud na Radiožurnálu, poté na Regině a od listopadu 2015 na Dvojce.
V devadesátých letech byl scenáristou a moderátorem
populární Televizní hitparády nejprodávanějších alb,
tehdy jediného programu tohoto druhu na našich obrazovkách. Inicioval udílení výroční ceny Akademie české
populární hudby, tedy Anděla, a z jeho hlavy pochází
i anketa Hit století.
Co ale dělal Martin Hrdinka v letech osmdesátých? Byl
docela obyčejným puberťákem. Dospíval a hltal svět, který se kolem něj otevíral. Snil své sny o budoucnosti a přitom si látal díry v srdci, které tam zanechávaly první lásky.

Nestárnoucí
princ Jan Čenský
Tak jako byl legendárním
filmovým princem sedmdesátých let Pavel Trávníček,
byl jím v letech osmdesátých
Jan Čenský. Na počátku všeho byla televizní pohádka
z roku 1980 Princové jsou
na draka, z níž pochází i jeho
legendární písnička Dělání.
Následovala třeba Koloběžka
první nebo O nejchytřejší princezně. Filmografie Jana
Čenského však začíná mnohem dřív, první vystoupení
uvádí dokonce už s letopočtem 1972, kdy mu bylo jedenáct let. První výrazná postava pak přišla se seriálem
Zkoušky z dospělosti, kde hrál ne zrovna sympatického
prominentního premianta Petra Nápravníka.
K plesu Plzeňského kraje patří Jan Čenský už téměř
neodmyslitelně. I letos bude provázet celým večerem
se šarmem a noblesou sobě vlastní.

leden 2016 | www.zurnalmag.cz
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15/01
18:00

Sokolovna Bolevec

 les malých pivovarů –
P
kapela Ozvěny

Plesů malých pivovarů bude letos hned několik, z toho
v lednu dva. Na tom pátečním zahraje skupina Ozvěny. To
znamená, že vás čeká muzika z tradičních českých plesů
a zábav. A čepovat se bude 18 druhů piv z malých a středních pivovárků. Plesem bude provázet Ervín Schulz. V ceně
vstupenky za 250 Kč je opět třetinka či půllitr s logem KMP
a datem plesu. Informace a rezervace vstupenek na info@
klubmalychpivovaru.cz nebo tel.: 774 790 979.

16/01
18:00

 les malých pivovarů –
P
kapela The Shower

Peklo

22/01 / 20:00

Měšťanská beseda

12. reprezentační
ples města Plzně
Plzeň všemi smysly, tak zní motto 12. reprezentačního plesu města Plzně, jehož celovečerní program bude plný smyslových zážitků a překvapení. K tanci bude hrát skvělý Moondance Orchestra
Martina Kumžáka se sólisty Dashou, Naďou Wepperovou, Dušanem Kollárem a Michalem Cermanem. Výjimečným zážitkem budou taneční vstupy v choreografii Jiřího Pokorného a skupiny Storm Ballet. Slavnostní
atmosféru dotvoří audiovizuální show a další efekty,
v nichž si každý bude moci najít kousek své Plzně. Malý
sál bude patřit plzeňským rockovým legendám, skupinám Kečup a Odyssea. Doporučený dress code je Formal – tmavý oblek.

 les Salesiánského
P
střediska

Ani v letošním plesovém kalendáři neschází bál Salesiánského střediska mládeže. Uskuteční se už počtyřiadvacáté. A když se člověk podívá na fotografie z ročníků
uplynulých, vidí, že je tu vždycky skvělá zábava. Nechybí předtančení, bohatá soutěž o ceny a skvělá muzika
v podání kapely „The Brothers a sestra Klára“. Informace
o prodeji vstupenek najdete na www.sdbplzen.cz nebo
na recepci střediska, tel.: 377 266 953.

16/01 / 19:30

Sokol Skvrňany

Ples lidského
létání Blue Wings
Svůj čtvrtý ples připravila
sportovní cheerleadingová skupina Blue Wings. Těšit

8

se můžete na bohatou tombolu, osvědčenou kapelu
k poslechu a tanci, fotokoutek, půlnoční překvapení
a především na několik cheerleadingových vystoupení. K vidění budou úchvatné lidské zvedačky, výhozy
a pyramidy, tanec a akrobacie. Vystoupí všechny věkové
kategorie Blue Wings s novými choreografiemi. Ples se
koná v sále TJ Sokol Skvrňany, Emingerova 1. novinkou
je zrekonstruovaná hospoda. Vstupné je 200 Kč a vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

Sokolovna Bolevec

Na druhém Plese malých pivovarů zahraje rokenrolová
skupina The Shower. Večer tedy bude nabitý hity Elvise
Presleyho, Rolling Stones, Chucka Berryho a dalších rokenrolových legend, ale dojde i na vlastní tvorbu The
Shower. K tomu se bude čepovat 18 druhů piv z malých
a středních pivovárků. V ceně vstupenky za 250 Kč je
opět třetinka či půllitr s logem KMP a datem plesu. Informace a rezervace vstupenek na info@klubmalychpivovaru.cz nebo tel.: 774 790 979.

16/01
20:00

Plesová sezona v Plzni

12/02 / 20:00

Měšťanská beseda

Ples Nadace 700
let města Plzně

Patříte-li k příznivcům tance
a dobré zábavy, nenechte si ujít tradiční ples Nadace
700 let města Plzně, který je vždy ozdobou plesové
sezony. K tanci i poslechu zahraje orchestr Covergang.
Těšit se můžete na ukázku stepu v podání plzeňského
Step by step studia, vystoupení baletní školy DJKT nebo
Martina Maxu. Předprodej vstupenek v informačním
centru, v Měšťanské besedě a v kanceláři nadace v Kopeckého sadech 11.

26/02
20:00

Měšťanská beseda

15. divadelní ples

Tentokrát v italském duchu! K tanci i k poslechu zahraje
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

Plesová sezona v Plzni

Orchestr Miroslava Novotného a operní orchestr DJKT.
V rámci pestrého programu vystoupí umělci napříč soubory. Vstupenky lze zakoupit od 15. ledna v pokladně
předprodeje DJKT ve Smetanových sadech 16 a v Infocentru DJKT v Novém divadle.

26/02 / 20:00

Parkhotel

XIII. reprezentační
ples fotbalistů
Fotbalisté mají zimní přestávku, ale na pohyb nezanevřeli. Jen zase po roce vymění
kopačky za taneční střevíce a dresy za smokingy a vyrazí na parket. V programu jejich plesu vystoupí Kroky
Michala Davida, Katapult, Vašo Patejdl a na závěr DJ
Zajíček. Moderátorem akce je Zdeněk Hůrka. Vstupenky
v ceně 500 Kč jsou v prodeji na sekretariátu PKFS, tel.:
377 245 108 nebo 731 125 126.

27/02 / 20:00

Měšťanská beseda

VI. reprezentační
ples TOP 09
Plzeňského kraje
Podtitulek letošního plesu zní: Poplujte s námi na vlnách TOP 09… tentokrát v námořnickém stylu! Hosté
se mohou těšit na welcome drink, večer v doprovodu
muziky v podání Dance Bandu Plzeň, soutěž o skvělé ceny, barmanskou show, vystoupení taneční školy
Gregoriades, bubenickou show a půlnoční překvapení. Vstupné je 359 Kč, senioři platí 159 Kč a k dispozici
je i 40 lístků pro studenty zdarma. Předprodej probíhá
v Informačním centru města Plzně, Měšťanské besedě
a na www.plzenskavstupenka.cz.

04/03
20:00

Peklo

36. ročník festivalu

17. letecký ples

Už posedmnácté se uskuteční ples, jenž je určen všem
milovníkům starých dobrých leteckých časů. K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr Václava Žákovce
a chybět nebude ani tradiční kytička pro dámy, památeční sklenička s dobrým vínkem z Moravy u vstupu
nebo předtančení. Rezervace
vstupenek probíhá na tewww.smetanovskedny.cz
lefonu 604 231 406.
leden 2016 | www.zurnalmag.cz
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Vyhlášení Umělecké ceny města Plzně za rok 2015

01/01–31/03

Vyhlášení Umělecké ceny
města Plzně za rok 2015
Statutární město Plzeň prostřednictvím
Odboru kultury Magistrátu města Plzně vyhlašuje 4. ročník Umělecké ceny
města Plzně. Ta se uděluje za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily
kulturní dění a rozvoj města Plzně
a přispívají k posílení dobrého jména
statutárního města Plzně. Cena může
být udělena jednotlivci (i in memoriam) či kolektivu, fyzické i právnické
osobě, zejména v oblasti hudby, tance, výtvarného, dramatického a audiovizuálního umění, literární činnosti a designu.
Od 1. ledna do 31. března 2016 může
veřejnost navrhovat nominace
v následujících pěti kategoriích:
– Cena za mimořádný umělecký počin
pro umělce do 30 let
– Cena za mimořádný umělecký počin
pro umělce nad 30 let
– Cena za celoživotní dílo („síň slávy“)
– Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“ / „Mecenáš(ka) plzeňské kultury“
– Cena za významnou kulturní událost roku
Návrhy na udělení Umělecké ceny města
Plzně mohou předkládat fyzické i právnické osoby. Každá osoba může podat pouze
jeden návrh na ocenění v dané kategorii
a umělec nemůže nominovat sám sebe. Nominace na cenu musí být podána písemnou
formou s dostatečným zdůvodněním, proč
by měl navrhovaný kandidát ocenění získat.
Došlé nominace následně posoudí odborná komise složená z předních osobností
plzeňského kulturního života. Zvažuje uvedená zdůvodnění i umělecký přínos daného tělesa, akce či jednotlivce. Největší váhu
přitom mají aktivity vztahující se k roku,
za který je cena udělována, tedy v tomto
případě k roku 2015.
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Nominace se podávají osobně nebo poštou do 31. března 2016
na adresu: Odbor kultury MMP, Kopeckého sady 11, 306 32
Plzeň. Podrobné informace o vyhlášení ocenění jsou k dispozici na www.plzen.eu.
Za rok 2014 obdržel Cenu za mimořádný umělecký počin pro
umělce do 30 let Richard Ševčík, a to za vytvoření baletní inscenace Obraz Doriana Graye. Inscenace je završením ucelené etapy
jeho uměleckého vývoje. Cenné pro město Plzeň je, že od jeho
nástupu do angažmá Divadla J. K. Tyla v roce 2005 mělo publikum
možnost sledovat jeho umělecké zrání nejen jako špičkového interpreta, ale i jako velmi slibného choreografa.
Cenu za celoživotní dílo získal akademický sochař František Pelikán, který v roce 1996 začal spolupracovat s Fakultou elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni, kde přednášel průmyslový
design. V roce 2001 zahájil spolu s Josefem Mišterou budování
Ústavu umění a designu - dnešní Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. František Pelikán byl nominován za špičkové designérské dílo výjimečné rozsahem i mezinárodní úrovní a současně za dílo pedagogické, za desítky mladých
designérů, které vyučoval během svého působení na plzeňské
umělecké fakultě, kterou pomáhal založit.
Cenu nazvanou Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury získala v loňském roce firma Klotz a. s., a to
za záchranu budovy bývalého nádraží Plzeň - Jižní předměstí
a za ochotu spolupracovat při projektu i provozu s centrem pro
neziskovou uměleckou a vzdělávací činnost.
Cenu za významnou kulturní událost roku si převzala Plzeňská
filharmonie za provedení díla Rekviem Antonína Dvořáka. Cena
za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let za rok 2014
udělena nebyla.
leden 2016 | www.zurnalmag.cz
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23. dubna 2016
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

AKCE MĚSÍCE

Plzeňská filharmonie

šéfdirigenta Tomáše Braunera (foto č. 2) se odrazil i v navázání
spolupráce s předními domácími a zahraničními interprety.
Plzeňské publikum ocenilo výkony americké houslistky Tai
Murray, pianistky světového formátu Lilye Zilberstein či fenomenálního hráče na trubku a křídlovku Sergeie Nakariakova.
Domácí scénu reprezentovala skvěle hrající Janáčkova
filharmonie Ostrava pod vedením Heika Mathiase Förstera
s Ivo Kahánkem, Miroslav Vilímec a představitel nastupující
interpretační generace Marek Pavelec.
K mimořádným zážitkům minulého roku patřilo vystoupení Kyoto Symphony Orchestra se svým dirigentem Junichi
Hirokami. Neobvyklé hudební projekty jako Camera Machine,
Vodní hudba, Umělec a totalita vznikly jako součást programu
Plzeň-Evropské hlavní město kultury 2015, slavnostním zakončením se stal operní galakoncert se sólistou Adamem Plachetkou.
Řadu hudebních lahůdek nabídl i mezinárodní mezioborový festival Smetanovské dny, jehož pořádání
se Plzeňská filharmonie ujala před čtyřmi lety. V neposlední
řadě je třeba připomenout uvádění velkých vokálně instrumentálních děl ve špičkové kvalitě, za níž jsme dříve museli vážit cestu na koncerty a hudební festivaly mimo naše
město. Jen v předchozí sezóně jsme vyslechli Janáčkovu
kantátu Amarus, Orffovu Carminu Buranu, Beethovenovu
9. symfonii „S Ódou na radost“ či Rybovu Stabat Mater.

1.

2.
Rok 2015 přinesl v oblasti umění mnoho zajímavého a pozitivního. Prestižní titul Plzeň
– Evropské hlavní město kultury, jenž byl
našemu městu udělen, představoval impuls
k realizaci řady koncertů, divadelních představení, výstav i nápaditých a neobvyklých
akcí, jež oživily náš městský prostor. Výraznou měrou přispěla k jejich pestrosti a kvalitě Plzeňská filharmonie. V posledních sezónách můžeme sledovat nárůst kvality tohoto
orchestru, jenž díky nápadité dramaturgii
a rozšíření programové nabídky oslovuje
stále širší okruh publika.
Vedle dvou klasických abonentních linií se
na programu filharmonie zabydlely i pořady
napříč žánry. Na své si tak přišli milovníci
swingu, muzikálu, dechovky i šansonu. Mladšímu publiku byly určeny pořady Filharmoníčka a zhudebněné příběhy svérázného polárníka Jana Eskymo Welzla. Růst kvality
a uměleckého renomé tělesa pod vedením
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Za realizaci Dvořákova Rekviem v listopadu 2014 za účasti
předních sólistů a Českého filharmonického sboru Brno byla
Plzeňské filharmonii udělena Umělecká cena města Plzeň
v kategorii výjimečná kulturní událost. Působivost bezprostředního hudebního zážitku získali posluchači skvostného
provedení Mozartova Requiem 2. listopadu 2015 v katedrále
sv. Bartoloměje za spoluúčasti Pražského filharmonického sboru a významných sólistů. Již teď se můžeme těšit na Dvořákovo
Stabat Mater, jež v červnu 2016 slavnostně uzavře letošní koncertní sezónu. Co zajímavého nám ještě přinese?
Nahlédneme-li do nabídky klasických řad, vidíme zde opět
několik mimořádných jmen: sopranistku Juliane Banse, violoncellistu Petra Nouzovského, houslistu a violistu Bohuslava
Matouška a vítěze mezinárodní soutěže Pražské jaro 2014 v oboru hra na fagot Jana Hudečka. Řada C láká na Cimbálovou muziku Milana Broučka i originální multiinstrumentalistku Radůzu.
Úspěšná řada D věnovaná dětem přinese nový pořad „V šapitó,
v maringotce a pod všemi slunci světa“. Plzeňská filharmonie
bude i nadále pokračovat v zahraničních vystoupeních, na nichž
orchestr již mnoho let úspěšně prezentuje svou vysokou uměleckou úroveň. Jen na sezónu 2015/2016 je připraveno přes 30 koncertů v Mnichově, Regensburgu, Stuttgartu, Kolíně nad Rýnem,
Norimberku a jiných německých městech.
O přiblížení některých hudebních projektů jsme poprosili paní
Lenku Kavalovou (foto č. 1), jež stojí v čele Plzeňské filharmonie
od roku 2009 a za tuto dobu dokázala proměnit celkovou tvář
i směřování tělesa.
Paní Kavalová, jakých hudebních počinů si nejvíce ceníte?
Které koncerty považujete ze svého pohledu za nejzdařilejší?
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

Plzeňská filharmonie

Stále více se mi osvědčuje, že tvrdá práce se vyplácí.
Po téměř sedmi letech mé působnosti ve filharmonii
se podařilo navázat spolupráci s renomovanými světovými agenturami. Máme pevné postavení v Německu,
vědí o nás i v Americe. Dnes jednáme s velkým newyorským promotérem. Toto se skutečně podařilo a toho si
cením nejvíce.
A nejzdařilejší koncerty? Jistě Dvořákovo Rekviem, koncerty s Gautierem Capuçonem, Anne Queffélec, Lilyou
Zilberstein, Sergeiem Nakariakovem, Tai Murray, se
kterou jsme absolvovali velmi úspěšné koncertní turné
po Německu, ale také dětské pořady… Myslím, že se
nám všeobecně dařilo dobře.
Chtěla bych moc poděkovat celé filharmonii za enormní
nasazení v roce 2015 a skvělé výkony. Můj dík patří šéfdirigentovi Tomáši Braunerovi, jehož práce si nesmírně
vážím; totéž platí o Ronaldu Zollmanovi. Velké poděkování bezesporu patří celému managementu filharmonie, kteří jsou týmovými hráči a jsou nesmírně schopní;
pochopitelně děkuji rovněž všem, kteří s námi spolupracují externě.
Jak hodnotíte projekty Camera Machine, Vodní hudba či Umělec a totalita realizované ve spolupráci
s Plzeň 2015 o. p. s.?
Všechny tyto projekty byly součástí vítězné přihlášky,
na základě které Plzeň získala titul EHMK 2015. Jsem
ráda, že se je podařilo realizovat. Byly to multimediální
multioborové projekty, hodně založené na kreativitě,
současném umění, experimentu, ozvláštňující a rozeznívající netradiční prostory, jako je DEPO2015 nebo
Papírna Plzeň.
Projekt Umělec a totalita byl pro mne asi nejstěžejnější,
nejzdařilejší, nejvíce vypovídající a celkově velmi
emotivní. Neveřejná část se uskutečnila záměrně v den
17. listopadu dopoledne ve Věznici na Borech. České
noneto spolu s Alfrédem Strejčkem a Vladimírem
Šťovíčkem zjevně zanechalo nesmazatelnou stopu
nejen u odsouzených, ale i u pozvaných hostů, kterým
byl vstup do věznice umožněn. Hudba je doma všude.
Večer České noneto provedlo Nonet g moll Rudolfa
Karla a Plzeňská filharmonie pod taktovkou Tomáše
Braunera na FDULS ZČU Šostakovičovu 4. symfonii. Obě
kompozice byly proloženy vstupy několika disidentů
a historiků. Byl to komponovaný pořad zaměřující se
na 50. léta a velmi emotivní reakce vyvolával i pohled
na současné Rusko i na fakt, jak překroucená historie
ovlivňuje současnost.
Za spolupráci a vrcholnou profesionalitu děkuji Ústavu
pro studium totalitních režimů v Praze, Českému
nonetu, všem účinkujícím, Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara, Věznici Bory a Plzni 2015.
Text: Mgr. Lenka Bočanová, foto: Lukáš Potůček
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

Plzeňská
filharmonie
leden 2016 – březen 2016

B4 – NOVOROČNÍ GALA 2016
1/1/2016 | 17.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
SRN TURNÉ
3, 4, 15 a 16/1/2016 | Gasteig, München
C2 – CIMBÁLOVÁ MUZIKA MILANA
BROUČKA A PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
21/1/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
A4 – JAN HUDEČEK A PAVEL BALEFF
28/1/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
B5 – PETR NOUZOVSKÝ A PETR ALTRICHTER
11/2/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
A5 – JULIANE BANSE
18/2/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
SRN TURNÉ
2, 28/2 a 5, 8-9/3/2016 | Frankfurt am Main,
Stuttgart, München
SMETANOVSKÉ DNY 2016
2 – 24/3/2016 | Plzeň
A6 – B. MARTINŮ: ŠPALÍČEK
17/3/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
FINÁLE 32. MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÉ
KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE
19/3/2016 | 19.30 | Měšťanská beseda, Plzeň
SRN TURNÉ
27, 28, 31/3/2016 | Stuttgart, München
AKTUÁLNÍ KONKURZY NA
www.plzenskafilharmonie.cz
www.plzenskafilharmonie.cz
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TIPY NA KONCERTY

TIP NA BŘEZEN
22/03 / 19:30
Měšťanská beseda

Uriah Heep
Legendární britská skupina míří do Plzně, kde
své fanoušky potěší březnovým vystoupením v Měšťanské besedě! Uriah
Heep jsou považováni za zakladatele hardrocku
a společně s Led Zeppelin, Black Sabbath a Deep
Purple patří ke čtyřlístku kapel, jenž v sedmdesátých letech formoval nový hudební směr. Uriah
Heep se pohybují na hudební scéně již bezmála padesát let, jejich hity jako „Lady In Black“,
„Gypsy“, „Easy Livin´“ nebo „July Morning“ patří
ke stěžejním skladbám rockové historie a působivé koncerty kapele vysloužily přívlastek jedné
z nejlepších „live“ rockových kapel na světě. Koncert Uriah Heep se odehraje v Měšťanské besedě
na stání a do 16. ledna máte možnost pořídit vstupenky za zvýhodněnou cenu.

TIP NA BŘEZEN
23/03 / 19:00
Měšťanská beseda

Bettye LaVette
Nestává se, že by v Plzni
koncertovala zpěvačka
dvakrát nominovaná na nejprestižnější hudební
cenu Grammy, ovšem v druhé polovině března taková zpěvačka přijede a zbystřit by měli především
milovníci soulu, jazzu, popu nebo r&b. Zapomenutá a znovuobjevená soulová diva Bettye LaVette
je interpretkou nejvyšší kvality, a je jedno, zda se
pustí do skladby z oblasti country, rocku, popu,
jazzu nebo blues, vždy se dokáže dostat k jádru
písně, přetavit ji v čistokrevné rhythm & blues
a vyždímat z ní emoce do posledního písmenka.
Bettye LaVette svoji kariéru odstartovala jako šestnáctiletá v roce 1962, v České republice doposud
nevystupovala a kromě plzeňského koncertu to
nemá v plánu ani během aktuálního jarního evropského turné!
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Přehled koncertů

01/01 / 17:00

Měšťanská beseda
Novoroční gala 2016
Stalo se již tradicí, že Plzeňská
filharmonie vítá nový rok galakoncertem. Tentokrát šéfdirigent Tomáš Brauner přizval
dva vzácné hosty: vynikajícího mladého plzeňského
houslistu Marka Pavelce a anglickou sopranistku Christinu Johnston (foto). Ta se může pochlubit například
studiem mistrovských kurzů Kiri Te Kanawy, Renee Flemming nebo Emmy Kirby. V současnosti žije v Praze, kde
studuje u Jiřího Kotouče a spolupracuje s řadou předních českých dirigentů a muzikantů. Během večera zazní
skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Pabla de Sarasate,
Johannesa Brahmse, Antonína Dvořáka, Dmitrije Šostakoviče a dalších autorů.

14/01 / 20:00

Papírna

Ceschi, Andy
The Doorbum,
Aran Epochal
Jednu z nejvýraznějších desek uplynulého roku ve svém
žánru má na svědomí americký zpěvák Ceschi. Jmenuje se „Broken Bone Ballads“ a tento spoluzakladatel
respektovaného labelu Fake Four, kde vydávali nebo
vydávají Bleubird, Astronautalis nebo Sole, kteří už
v Papírně vystupovali, s ní přijede v lednu opět do Evropy. Společnost mu bude dělat pozoruhodný písničkář Andy The Doorbum a do třetice všeho dobrého se
k nim připojí navíc skupina Aran Epochal. Celou tuhle sestavu můžete vidět a hlavně slyšet pohromadě
14. ledna v plzeňské Papírně!

18/01 / 19:00

Peklo

SMS*
SMS* alias Special Music Style je
hudební projekt tří výrazných
osobností naší hudební scény: Jaroslava Svěceného,
Markéty Mátlové a Jiřího Škorpíka. Houslista, sopranistka
a skladatel, aranžér, zpěvák, klarinetista a hráč na zobcové
flétny v jedné osobě - nás zavedou do barevného, alchymisticky namíchaného světa hudby, kde si baroko podává
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

ruku s dneškem, klasicismus s předvčerejškem a romantismus s budoucností. Jiří Škorpík experimentuje, míchá
hudební ingredience a vytváří osvěžující lektvar pro
všechny generace posluchačů. Vstoupit do pozitivního
světa SMS* budete mít možnost toto pondělí v Pekle.

výběr z programu

21/01 / 19:00

Měšťanská beseda

 imbálová muzika
C
Milana Broučka
a Plzeňská
filharmonie
Jak jde dohromady cimbálovka a symfonický orchestr?
Báječně! Přesvědčte se na vlastní uši. Plzeňská filharmonie se spojila s Cimbálovou muzikou, a onou spojnicí
mezi nimi je osoba Milana Broučka – cimbálovku vede
a ve filharmonii hraje. Hudbu pro tento večer zaranžoval Tomáš Ille, za dirigentský pult se postaví šéfdirigent
Tomáš Brauner.

28/01
19:00

Měšťanská beseda

Jan Hudeček
a Pavel Baleff

Abonentní koncert Plzeňské filharmonie nabídne spojení s předním českým fagotistou Janem Hudečkem a šéfdirigentem filharmonie Baden Baden Pavlem Baleffem.
Společně nastudovali Masques et Bergamasques Gabriela Faurého, Koncert pro fagot a orchestr Jiřího Pauera
a Symfonii č. 1 c moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

31/01 / 19:00

Měšťanská beseda

4. 3. KOLEM SVĚTA
5. 3. Cestovatelský festival se spoustou hostů.
6. 3.

Koncert se symfonickým orchestrem;
hosté P. Cmorik a V. Noid Bárta

7. 3.

9. 3.

10. 3.

14. 3.

16. 3.

leden 2016 | www.zurnalmag.cz

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM

Světový divadelní hit s H. Vagnerovou,
S. Babčákovou, M. Danielem a dalšími.

BÁRA HRZÁNOVÁ & CONDURANGO

B. Hrzánová se tentokrát představí
jako zpěvačka.

LORDI

Kultovní komedie O. Wildea s „jemnými“
erotickými prvky

BLUE EFFECT: NOVÁ SYNTÉZA

Nadčasové nahrávky se po 40 letech vrací
na koncertní pódia!

SEX PRO POKROČILÉ

K. Roden a J. Krausová v brilantní komedii

WABI DANĚK Koncert oblíbeného barda
20. 3. PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR:
KONCERT FILMOVÉ HUDBY
17. 3.

Úžasné vystoupení jediného českého orchestru,
který se specialuzuje na filmovou hudbu.

21. 3.

JARNÍ KONCERT LENKY FILIPOVÉ
SE SMYČCI & HOSTÉ

Koncert napěchovaný Lenčinými hity
v jedinečném smyčcovém aranžmá.

The Backwards

Jeden z nejlepších revivalů legendárních The Beatles na světě, slovenská parta The Backwards, se vrací do Plzně!
Za dvacet let existence si The Backwards získali fanoušky po celé Evropě i Spojených státech, kde odehráli koncerty v největších městech dvaceti tří států a jsou také
dvojnásobnými vítězi Světového Beatlefestu v New Yorku. Tentokrát přijíždí s hudebně – vizuální show „Beatles Legends“, která mapuje celé období tvorby legendárních Beatles s čtyřmi kostýmovými převleky ve dvou
a půl hodinové show.

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
SYMPHONICUM TOUR 2016

22. 3.

URIAH HEEP

Hard rocková legenda se představí ve
výjimečném prostředí Měšťanské besedy.

www.mestanska-beseda.cz
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KLUBOVÁ SCÉNA

Kam a za čím do klubů

07/01 / 20:30

20/01 / 21:00

Zach´s Pub

Blanka Šrůmová
& Jan Sahara Hedl
První lednový čtvrtek se v Zach´s Pubu představí bývalá zpěvačka skupiny Tichá dohoda Blanka Šrůmová se zpěvákem, textařem, písničkářem a někdejším členem skupiny Precedens Janem
Saharou Hedlem, se kterým ji v současné době spojuje
nejen umělecký, ale i soukromý život. Výsledkem jejich
spolupráce od roku 2014 je množství odehraných koncertů, chystá se debutové album a od loňského září vystupují s kapelou či jako duo pod názvem Něžná noc.
Oba protagonisté již zanechali na české hudební scéně
nesmazatelnou stopu, a pokud patříte mezi fanoušky
jejich předchozí tvorby, rozhodně byste si jejich vystoupení neměli nechat ujít!

13/01 / 21:00

Anděl Music Bar

Z davu

Rakovnická alternativní rocková parta na tuzemské hudební
scéně působí již od roku 1994 a na svém kontě má osm
studiových nahrávek, poslední „My z mraků“ z roku
2014. Tvrzení kapely samotné „Máme desky, ale nejradši hrajeme písničky naživo“ je zde více než na místě
a vy si můžete přijít zaskotačit na jejich osobité skladby
již druhou lednovou středu do klubu Anděl, kde kluci
slibují představit skladby z připravované nové desky!

15/01
21:00

House of Blues

Palice

V polovině ledna můžete vyrazit do klubu House of
Blues na jednu z tamních tradičních a oblíbených akcí,
koncert plzeňské rockové skupiny Palice. Letos tomu
je již dvacet let, kdy skupinu založil baskytarista Jiří
Mikeš Milý, v době, kdy již bylo nad slunce jasné, že
svou dřívější kapelu Alici po šesti letech už nejde udržet při životě. Oproti tvorbě ambiciózně založené Alice je hudební směr Palice mnohem více „písničkový“,
koncerty kapely si shodně užívají jak muzikanti, tak
jejich fanoušci, a to platí i po dvaceti letech existence
skupiny. Přijďte se o tom sami přesvědčit 15. ledna do
House of Blues!
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Anděl Music Bar

Katarzia

Málokterému
interpretovi
na slovenské hudební scéně
stoupla popularita tak jako Kataríně Kubošiové, vystupující pod uměleckým jménem Katarzia. Tato mladá songwriterka začala v roce 2012 skládat intuitivně, bez znalostí akordů, folk rapové skladby postavené na silných
textech. Katarzia vystupuje sama s kytarou, atmosféra
její osobité tvorby je občas přirovnávána k tuzemským
Zrní a její největší síla je v živém vystupování. Přesvědčit
se o tom můžete 20. ledna v plzeňském Andělu.

21/01
20:30

Zach´s Pub

Neřež

Legendární skupina Neřež (dříve Nerez), se vrací do Plzně, kde na koncertě v Zach´s Pubu představí svým fanouškům zbrusu nové album „Jen blázni překročí svůj
stín“. Novinku na konci listopadu pokřtila ve vyprodané pražské Lucerně zpěvačka Marie Rottrová, kterou
skupina Neřež doprovází již 14 let, a obsahuje 16 písní,
z nichž některé budete znát i z populárního televizního
seriálu Vinaři. Na velmi pestrém albu uslyšíte i dosud
nevydanou píseň „Rozpravy“ s textem Zuzany Navarové, ve které zpívá historicky první slovenská Superstar
Katka Koščová, i skvělé hudebníky z cimbálky Musica
Folklorica, kytaristu skupiny Semtex Michala Röhricha,
dívčí smyčcový Eve Quartet nebo frontmana skupiny
Bran Vojtěcha Jindru.

22/01 / 21:00

Pantheon Music
Club

Wonderland –
Egyptian Night
Nejpopulárnější koncept tanečních klubových akcí
u nás, s názvem Wonderland Night, se vrací na scénu
s tematickou edicí, která nese podtitul „Egyptian Night“.
Headlinerem tohoto večera bude vycházející švédská
star AronChupa (foto), která se s hitem „I´m an Albatraoz“ dostala do Top 5 v hudebních žebříčcích padesáti
zemí a skladba byla nominována také na prestižní cenu
„Grammy Awards“. Neméně velkým tahákem bude jistě
vystoupení legendárního DJe Tomcrafta a nebude chyleden 2016 | www.zurnalmag.cz
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bět ani rezident Wonderlandu Michal Poliak či resident
pro Mácháč Club Tour 2015 Millan Weekender, které doplní známí plzeňští DJs! Můžete se těšit také na stylové
dekorace, projekce, tanečnice, speciální efekty a stovky
návštěvníků v tematických kostýmech!

27/01 / 21:00

Anděl Music Bar

Mr. Elastik
+ Homer Street
Spojení manouche jazzu a swingu dvacátých a třicátých let minulého století s moderní
elektronickou hudbou je to, co nejlépe charakterizuje
projekt Mr. Elastik. Sloučením těchto odlišných žánrů
vznikl hudebně pestrý a neokoukaný taneční mix, který
si pomalu, ale jistě nachází cestu i do české kotliny. V čele
skupiny najdete frontmana skupiny Děda Mládek Illegal
Band, Mercího, kterého doprovází půvabné sestry Lamošovy, známé ze skupiny Hot Sisters, kde s nimi účinkují špičkoví hudebníci z takových formací, jako je Originální Pražský Synkopický Orchestr nebo Melody Makers
Ondřeje Havelky. V Andělu se kromě Mr. Elastik představí
také plzeňská funky partička Homer Street.

28/01
21:00

Anděl Music Bar

Sebevrány

Plzeňská skupina Sebevrány se na tuzemské hudební
scéně pohybuje bezmála dvacet let, ale zejména v poslední době o sobě dává čím dál více vědět. V roce 2014,
po dlouhých šesti letech od CD „Sebevrány“, kapela
představila novou studiovou nahrávku „Stará vražda nerezaví“, na kterou by v letošním roce měla navázat zbrusu
novým CD. Kromě zásadních skladeb z předchozích nahrávek lze v Andělu tedy očekávat také nějaké novinky
z aktuální tvorby Sebevrán, a to si přece nenecháte ujít!

29/01 / 21:00

Divadlo pod lampou

Itchy Poopzkid,
Just For Beign

Jedna z nejvýraznějších německých punk rock kapel a posledního ročníku festivalu Mighty Sounds se poslední lednový pátek
poprvé představí v Plzni v rámci evropského turné k šestému albu „SIX“! Kluci začínali stejně jako každá školní
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v únoru zamíří
do Zach´s Pubu osobitý industriální
folkař Kittchen, převážně nevážné akusticko-punk-crossoverová dvojice Vasilův Rubáš, flamenco duo
Dos Vias a také se můžete těšit na plzeňské Annešanté, míchající šanson s jazzem, blues a dalšími vlivy.
… že 17. 2. vystoupí v Andělu plzeňská moustache
rock´n´rollová parta Kníry.
… že poslední únorový pátek proběhne v Pantheonu akce „JP Entertainment 1st Birthday“, na které
se představí DJs Brian & Sedliv se svým mash-up
projektem Audiorockers, tuzemská DJ star Richard
Reynolds, Plzeňáci Wavehookers, DJ Hex_o, speaker
Deadly Groove a další.
… že v Divadle pod lampou odehraje jeden z posledních koncertů táborská kapela C společně s MBTF,
na konci února zde proběhne plzeňský křest nového alba skupiny Trautenberk a můžete se také těšit
na Snyder, EFco., thrash metalovou akci v režii 1000
bombs nebo začátkem března na legendární Vanessu.
… že během února vystoupí v Měšťanské besedě
legendární Spirituál Kvintet, s „Posledním recitálem“
se zde představí Marta Kubišová za doprovodu hudební skupiny Petra Maláska, a s novým koncertním
programem Petr „Satch“ Beneš & Jeepers Creepers
v rámci pravidelných večerů „Jazz & Swing Night“.
… že Plzeňská filharmonie se během února představí
v Měšťanské besedě na koncertech B5 s Petrem Nouzovským a Petrem Altrichterem a A5 s Juilane Banse.
… že kromě tradiční akce „Po siréně swing!“, můžete
do Pekla během února vyrazit také na čtvrté pokračování večírku Electro Swing Plzeň, plzeňskou zastávku turné skupiny Škwor, nebo koncert domácích
Mandrage v rámci jejich koncertní šňůry „Všechny
kočky tour“.
kapela – cover verzemi, ale později si začali psát své songy, s pěti studiovými alby projeli kus Evropy a předskakovali kapelám jako Donots, Yellowcard či Sum 41. V Divadle pod lampou představí kromě svých největších
hitů skladby z nového šestého alba „SIX“ a pokud patříte
mezi příznivce našláplého melodického punk rocku, tak
byste si jejich vystoupení rozhodně neměli nechat ujít!
Jako support se navíc představí stylově spřízněná pražská parta Just For Beign.
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13/01 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Aida – Světoznámý
italský tenorista
opět v Plzni

23/01 / 19:00

Nová scéna DJKT

Čarostřelec
Operu Čarostřelec uvádí Divadlo J. K. Tyla potřetí
ve své historii. A tentokrát v pojetí, jaké nemá obdoby. Režisérem je mezinárodně uznávaný Švýcar
Dominik Neuner, jehož inscenace se často setkávají s velmi bouřlivými reakcemi publika. Někdy je to
potlesk, jindy létá na jeviště zelenina a několikrát
došlo v hledišti i k hádkám či rvačce. „Dobré divadlo má budit v divákovi emoce,“ říká k tomu režisér a profesor Neuner. Jak soubor opery DJKT pod
jeho vedením ztvárnil příběh, který se odehrává
na Domažlicku kolem roku 1650, mohou diváci
zhodnotit už 23. ledna.

„Žádná pohádka s dobrým koncem,
je to psycho-krimi.“
Hra vypráví příběh mladého myslivce, který se
zamiluje do dcery polesného. Musí ale obstát
ve střelecké zkoušce, až pak se s ní smí oženit.
Spojí se s ďáblem, aby si zajistil úspěch, v pekle ale
nakonec neskončí. O opeře se proto často mluví
jako o pohádce se šťastným koncem. Režisér Dominik Neuner to ale vidí jinak. „Tak to vůbec není,
tento kus je psycho-krimi,“ tvrdí. „Je to v podstatě
sestup do hlubin lidské duše. A nesmíme zapomínat na společenské pozadí hry. Právě skončila třicetiletá válka a přichází nastolení nového pořádku. V něm dominují muži traumatizovaní z bojů,
z nichž se stali v podstatě lovci. Je to militantní pořádek, který nepřipouští to nejpřirozenější – a sice
lásku…,“ vysvětluje. Obsáhlý rozhovor s Dominikem Neunerem najdete na www.djkt.eu.
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Diváci mají v lednu opět jedinečnou možnost vidět v operách Divadla J. K. Tyla světově uznávaného italského pěvce, tenoristu Paola Lardizzone. V opeře Aida se představí
jako Radames, 14. ledna ztvární hlavní roli v opeře Edgar
a 15. ledna vystoupí v jednoaktových operách Sedlák kavalír / Komedianti. Všechny tři opery se hrají od 19 hodin
ve Velkém divadle.

14/01
19:00

Měšťanská beseda

Milostný trojúhelník

Martin Zbrožek, Pavel Liška a Josef Polášek vstupují
na jeviště bez předem daného scénáře. Situace, postavy,
zápletky, charaktery, písničky i tance se rodí přímo před
diváky. Příběhy, které se takto vynoří z přítomnosti a atmosféry daného okamžiku, ožijí jen pro tento jediný večer
a už se nikdy nezopakují.

16/01 / 19:30

Divadlo Dialog

Vzpoura nevěst
Svatba není legrace. Divadelní
spolek Žumbera dokonce tvrdí, že
je pro ni třeba projít očistcem! Vítejte v agentuře Beremese.
cz – tradice, profesionalita, pozitivní reference! V jejím čele
stojí doktorka Zapletalová, která myslí na všechno. Navštivte její psychologický výcvik zaměřený na zvládání stresu,
osobnostní rozvoj a vztahové poradenství. Komediální
příběh v režii Kristiny Kohoutové vypráví o předsvatebním
hledání sebeúcty a je určený nejen ženám.

23/01 / 10:00

Moving Station

Co když mě nic
nenapadá
Moving
Station
zve
na workshop divadelní improvizace, který bude probíhat
od 10 do 18 hodin. Je určen všem, kdo by rádi improvizoleden 2016 | www.zurnalmag.cz
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vali, ale mají pocit, že je nic nenapadá. Workshop, který
je zaměřený na uvolnění těla, citlivost k sobě, roli i hereckému partnerovi a k otevření myšlenkového proudu nabízí cestu ke svobodnému projevu v improvizaci,
umělecké tvorbě i každodenním životě. Lektoruje Martina Šimánková, učitelka dramatické výchovy, lektorka
a koordinátorka Dramacentra Johan. Workshop je určený úplným začátečníkům i pokročilým od 15 let. Kurzovné 500 Kč (studenti SŠ 400 Kč). Přihlášky na martina.
simankova@johancentrum.cz.

24/01 / 15:00

Moving Station

Bílobílý svět

Nedělní pohádkový expres přiveze na Moving Station představení Bílobílý svět plzeňského dua Šafrán Střípek. Malí
i velcí diváci uvidí a uslyší hrátky s básněmi a krátkými
prózami Daniela Heviera. Představením bude provázet
malý kluk Adam a jeho každodenní trampoty doma
i ve škole. Po představení se mohou děti a rodiče těšit
na loutky a také na dramaticko-výtvarnou dílnu, kde se
bude tvořit a hrát si s básničkami a také trochu výtvarně kouzlit. Přihlášky předem na martina.simankova@
johancentrum.cz.

25/01 / 19:00

Divadlo Alfa

[PLAY]boyz:
SYNovial
Představení vítěze ze Star Dance Marka Zelinky a Martina Talagy využívá netradiční
formu interpretace. Ukazuje totiž pomocí tělesného
dialogu, jak muži vnímají sami sebe a své tělo. To hraje
v jejich životě zásadní roli už od nejútlejšího věku a způsob, jak jej vnímají a jaký k němu mají vztah, určuje jejich
fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emoce
a zdraví člověka vyjadřovány právě skrze tělo, které
slouží jako hlavní prostředek k sebevyjádření a interakci
s okolním světem.

07/02
19:00

Měšťanská beseda

Rande s duchem

Kdysi slavná spisovatelka Rose se po smrti svého přítele
Walshe stáhla do soukromí. Přestala psát i přednášet,
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 6. února má premiéru
dramatizace románu Klause
Manna Mefisto. V režii Natálie
Deákové ji uvede Velké divadlo DJKT.
… že Malá scéna DJKT chystá na únor světovou premiéru dětské opery Kocour v botách v režii Lilky Ročákové.
… že Měšťanská beseda uvede v únoru komedii Rande
s duchem s Evou Holubovou a Oldřichem Víznerem.
… že Divadlo Alfa zve v únoru na sobotní odpolední
pohádky Kosmo 1, Kolíbá se velryba, Kvak a žbluňk
a Pohádky ovčí babičky.
… že 26. února zve Beseda na Travesti Show Kočky.
… že do Alfy opět po čase míří Dejvické divadlo. Tentokrát s inscenací Dealer´s Choice.
… že Měšťanská beseda uvede Cenu za něžnost s Janou
Janěkovou, Jitkou Čvančarovou a Alexejem Pyškem.
… že Divadlo Alfa uvede 11. února večer pohádku Až
opadá listí z dubu v podání Naivního divadla Liberec.
… že Peklo uvede v únoru komedii Úča musí pryč
s Davidem Prachařem, Igorem Chmelou a Lindou
Rybovou.
a peníze docházejí. Jedinou její aktivitou je komunikace
s Walshovým duchem. Walsh ji přemlouvá, aby začala
znovu psát, Rose se tomu brání a hlavně dělá všechno
pro to, aby si Walshe zachovala nablízku. To se jí nakonec překvapivým způsobem podaří. V komedii Neila
Simona hrají Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová
a Vojtěch Záveský.

09/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Gogol na stojáka
aneb Ženitba

Velmi neotřelá adaptace ruského klasika rozhodně uchvátí jak znalce jeho díla, tak
i neznalce z řad fanoušků stand-up comedy. V hlavních
rolích Lukáš Pavlásek a Ester Kočičková, jimž zdatně
sekundují Lenka Vychodilová, Jana Tučková, Lumír
Tuček, Karel Hynek, Petr Vydra a Richard Němec.
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GALERIE
do
10/01

Přehled výstav

Západočeské muzeum

 lzeň – Limoges:
P
Porcelán z Limoges

Expozice přináší možnost seznámení s historickým
i současným porcelánem z jednoho ze světově proslulých středisek jeho výroby, z francouzského Limoges.
Exkluzivně, jen na jeden měsíc, míří do Plzně jedinečné
ukázky luxusních historických stolních souprav i dekorativních předmětů ze třinácti limogeských porcelánek,
stejně jako současná avantgardní designerská tvorba
umělců ze sdružení Esprit Porcelaine.

do 07/02

Západočeská
galerie

Hanuš Zápal
(1885–1964).
Architekt Plzeňska
Hanuš Zápal je nejvýznamnějším architektem Plzně
20. století, přesto na něj byla zatím zaměřena jen velmi
malá pozornost. Od roku 1910, kdy se stal zaměstnancem města Plzně, projektoval celou řadu významných
veřejných budov, škol, sociálních ústavů, ale i staveb
technického zaměření. Současně se soukromě zabýval
návrhy rodinných domů a záchranou památek. Výstava
podává první ucelený pohled na jeho práci.

do 12/02

Západočeské
muzeum

 eská krajinoČ
malba ze sbírky
Kooperativy
Výstava obrazů představuje reprezentativní výběr těch
nejkrásnějších krajinomaleb od našich nejlepších krajinářů z období preromantismu, přes vrcholný romantismus, realismus, impresionismus, symbolismus, secesi,
expresionismus, kubismus, novoklasicismus až po tvorbu krajinářů minulého století. Kurátorem a autorem výstavy je akademický malíř Ivan Exner, předseda Spolku
výtvarných umělců Mánes. Výstava je koncipována jako
putovní a Západočeské muzeum v Plzni je jejím druhým
zastavením.
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do 20/03

Masné krámy

Vznešenost &
zbožnost. Barokní
umění na Plzeňsku a v západních
Čechách
Výstava mapuje výtvarnou produkci na území dnešního Plzeňského kraje od počátku 17. do druhé poloviny
18. století. Specifická pozice regionu v rámci Čech vedla
k výraznému uplatnění předních uměleckých osobností
z Prahy i sousedního Bavorska. Opomenout ovšem nelze ani místní tvůrce, kteří se vyrovnávali s příklady velkých současníků a jimž byly také svěřovány významné
realizace. Na výstavě jsou zastoupeny všechny výtvarné
obory a zohledněny různé typy uměleckých zakázek pro kláštery, šlechtu a královská města.

07–30/01

Galerie Ladislava
Sutnara

Hele, kniha…

Rok 2016 zahajuje Galerie Ladislava Sutnara výstavou, kterou v uplynulém roce viděli
návštěvníci Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
a galerie Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Představuje
knižní tvorbu jako svébytné umění, kdy pod rukama
studentů vznikají unikátní kousky, a to doslova od prvního písmene po poslední nitku ve vazbě. Jedinečná putovní výstava je složená z nejlepších prací studentů ateliérů Kniha a tvarování papíru, Mediální a didaktická
ilustrace, Grafika, Komiks a ilustrace pro děti, Grafický
design, Vizuální komunikace. Vernisáž výstavy proběhne 6. ledna v 18 hod.

07/01– Galerie Evropského domu SVK PK
05/02 Karel Votlučka

– grafická tvorba

Výstava představí grafickou tvorbu akademického malíře a grafika Karla Votlučky (1896-1963), který pracoval
v Praze, v Plzni a v mnoha dalších českých městech.
Z jeho bohaté grafické tvorby budou vystaveny grafické listy se zobrazením plzeňských architektonických
leden 2016 | www.zurnalmag.cz
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památek, linorytové portréty francouzských literátů,
exlibris a drobná grafika.

Dozvěděli
jsme se…

13/01–08/02

Studijní a vědecká
knihovna

Dokonalost
detailu,
harmonie celku

Lehce zadumané černobílé fotografie Jaroslava Slavíka,
jemné až tajemně intimní akty Veroniky Fenclové a hřejivými odstíny prozářené přírodní motivy Marty Černické doplňují jedinečné tapisérie Zdeňky Králové a Evy
Králové. Dohromady pak představují lednovou výstavu
ve vědecké knihovně. Spojujícím prvkem výtvarníků je
jejich společná práce na poetickém CD skupiny Second
Band Acoustic, která zahraje na vernisáži 12. ledna.

14/01– Studijní a vědecká knihovna
08/02 Kouzlo české krajiny
Kresby a akvarely Blaženy Maxové provedou návštěvníky známými i neznámými místy naší vlasti. Blažena Maxová vystudovala pedagogickou fakultu, obor český jazyk-výtvarná kultura. Dlouhá léta působila jako učitelka
na okrese Plzeň-sever, v Nýřanech na LŠU založila a vyučovala obor výtvarná výchova. Z malířských technik
nejčastěji používá olej, temperu, akvarel, z grafických
technik litografii a linoryt. Vernisáž proběhne 13. ledna
v 17 hodin, za hudebního doprovodu souboru NoiTre.

15/01 / 18:00

Galerie Evropského
domu SVK PK

Na vikinské vlně

Beseda se spisovateli Tore Kvævenem a Martinem Jensenem pozve publikum doslova
na stránky historických románů, dobrodružných příběhů a thrillerů s detektivní zápletkou. S románem Drsný
je zákonem mé země od norského spisovatele Toreho
Kvævena vypluje na lodi zvané Rosomák na dobrodružnou výpravu do nitra Afriky, kde obstojí jen hrstka
nemilosrdných válečníků. S detektivkami Královi psi,
Křivopřísežník a Sedlákův soud od dánského spisovatele Martina Jensena se zase vydá do Anglie, kde se vlády
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… … že Západočeské muzeum chystá výstavu Nelítostný
pravěk. Unikátní zkameněliny a vědecky přesné modely tu budou
k vidění od konce února.
… že letošní Smetanovské dny budou mít podtitul
Plzeň pohromami stíhaná a muzeum při této příležitosti ukáže požáry, povodně, krachy a další katastrofy.
… že Galerie města Plzně pozve v únoru a březnu
na výstavu s názvem Čas.
… že Západočeská galerie připravuje na únor tři
přednášky k výstavě Vznešenost a zbožnost. Jedna
bude věnovaná Lazaru Widemannovi, druhá Janu
Blažeji Santinimu a třetí plaskému klášteru.
… že Studijní a vědecká knihovna připravuje
na únor výstavu velkoplošných batik plzeňské výtvarnice Marie Vechové.
… že galerie Azyl zve v lednu na výstavu obrazů a grafik západočeských výtvarníků nazvanou
Ze šuplíku.
… že v Galerii Paletka se v únoru představí základní
umělecká škola Miloslava Stibora z Olomouce.
… že v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech je
do konce ledna k vidění výstava k devadesátinám
Dalibora Chatrného nazvaná Prostorem, gestem,
energií, jejíž doprovodný program nabídne každý
pátek zajímavou besedu.
ujal mladý vikinský král Knut. Autoři na besedě popovídají nejen o svých knihách, ale také o době, do které své
knihy zasadili. Norsky a dánsky, tlumočeno do češtiny.
Vstup volný.

od
22/01

Národopisné muzeum

Zkamenělý svět u Nýřan

Výstava přenese návštěvníky tři sta milionů let zpátky:
představí živočichy a rostliny, kteří žili u Nýřan v období karbonu. Jejich pozůstatky se zachovaly do současnosti v podobě zkamenělin. Zkamenělé krytolebce,
žraloky, členovce, stromové plavuně, kapradiny a přesličky doprovázejí v expozici mikrofotografie jejich buněčných struktur.
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od 04/01

Výtvarno

Nový semestr
kurzů malování
Jste amatéři, pokročilí nebo
profesionálové? Ve Výtvarnu najdete výtvarné kurzy
pro děti, studenty a širokou veřejnost, pro každý věk
a jakékoliv vzdělání. Začít můžete v jakémkoliv věku.
V nabídce jsou kurzy semestrální, víkendové nebo letní příměstské tábory. Stačí si vybrat. Pro nerozhodné je
nultá – zkušební hodina zdarma! To vše pod vedením
profesionálů. Více informací na www.vytvarnoplzen.cz.

08/01– Výtvarno
08/04 Příprava na talentové

zkoušky

od 01/01

Centrum robotiky
Bývalé depo Dopravních podniků se od ledna promění na Centrum robotiky a stane se rájem pro
kluky i tatínky nebo pro šikovná děvčata. Dům digitálních dovedností otevře v bývalé vozovně v Cukrovarské ulici centrum, v němž budou rodiče moci
vybírat pro své děti z mnoha atraktivních kroužků
zaměřených na moderní technologie. Přesunou se
sem některé stávající kroužky z Domu digitálních
dovedností v Dominikánské ulici a navíc k nim
přibydou kroužky nové: Elektronické vychytávky, Kreslení elektrických obvodů nebo průřezový
kroužek Elektronika pro robotiku, kde se účastníci
seznámí se základy elektroniky, elektrickými obvody a jejich propojováním a kurz zakončí jejich
pájením a využitím v robotice. Na své si zde ovšem
přijdou také malí i velcí kutilové.
Centrum robotiky bude vybaveno dílnou, ve které
bude pod dohledem lektora probíhat například
výroba mechanických hraček, 3D tisk či laserové
gravírování. Nevíte, který kroužek si vybrat? Přijďte se podívat 16. ledna od 10 hodin na ukázky
a workshopy z jednotlivých kroužků. Seznámíte
se s jejich náplní a děti si vyberou, co by je doopravdy zajímalo. Z důvodu omezené kapacity
je nutná registrace prostřednictvím objednávkového formuláře. Doprovodný program je možné
navštívit bez předchozí rezervace. Více informací
na www.dddplzen.eu, tel.: 378 035 534 nebo
e-mailu ddd@plzen.eu.
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Výtvarno opět otevírá individuální přípravu na talentové
zkoušky. Každý pátek od 8. ledna do 8. dubna od 17.–19.
hodiny zde bude probíhat intenzivní příprava zaměřená
přímo na školu a obor, kam se účastník hlásí. V nabídce
je figurální kresba, malba a kresba zátiší, portrétní tvorba, kompozice, perspektiva, grafické vyjádření motivu,
prostorové vyjádření, teorie zlatého řezu. Cena kurzu je
4 800 Kč. Více informací na www.vytvarnoplzen.cz.

03/01
14:00

U Ježíška

Tříkrálový průvod

Tradiční průvod s Kašparem, Melicharem, Baltazarem,
koledníky Tříkrálové sbírky a muzikou vyrazí ve dvě
hodiny odpoledne od katedrály, aby nakonec jako vždy
došel k Ježíškovi. Zopakujte si koledy, teple se oblečte
a pojďte se projít také! Na konci cesty vás U Ježíška čeká
živý betlém v podání členů dětské lidové muziky Vozembach, jejich rodičů a přátel.

06/01 / 10:00

Tříkrálová sbírka
s historickou
tramvají
Na
Tři
krále
bude
od 10 do 18 hodin po trase dvojky a čtyřky jezdit historická tramvaj, která zpropaguje Tříkrálovou sbírku. Lidé se jí
budou moci svézt zdarma a dobrovolně tu přispět koledleden 2016 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

níkům. Během jízdy se v tramvaji budou střídat pěvecké
sbory, muzikanti a kapely, které podpoří dobrou náladu.
Zapojit se bude moci i kdokoliv z cestujících. Výnos z Tříkrálové sbírky každoročně podporuje sociální charitní
služby, např. domovy pro seniory, služby pro handicapované apod. Podrobný jízdní řád tramvaje a další akce
najdete na webu a facebooku Diecézní charity Plzeň.

16/01 / 15:00

D klub

Zimní příhody
včelích medvídků
Čmeldové jsou zase tady. Léto
končí, přichází podzim a po něm zima… Na oslavu posledního sluníčkového dne přicházejí sousedé – pan Babočka, paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček,
babička Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška. Všichni
mají nějaký dárek, aby se Čmeláčkům v zimě dobře spalo.
Jenže Zima Zimice je tak krutá, že se Čmeldové probouzejí uprostřed zimy, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahánějí strach. Kdo jim to chodí kolem čmeláčí chaloupky?

21/01 / 10:00–18:00

Peklo

Veletrh práce
a vzdělávání – Klíč
k příležitostem
Hledáte lepší práci nebo brigádu? Chcete se něco nového naučit nebo jen chcete ověřit svou cenu na trhu
práce či poradit se, jakým směrem se v kariéře vydat
a nechat zkontrolovat životopis? Přijďte na veletrh, kde
najdete stovky pracovních míst od vysoce kvalifikovaných po jednoduché brigády nebo nabídku vzdělávacích kurzů. Kromě toho je připraven celodenní maraton přednášek, poradenství (pracovněprávní, kariérní,
image, pro start podnikání, grafologická) a testování
(jazykové a personální). Novinka: Přijďte si zdarma změřit zrak a přineste své staré brýle do sbírky pro potřebné!
Vstup zdarma, více informací na: http://praci.najdisi.cz.
Přijít se vyplatí, i když práci nehledáte!

28/01

Techmania Science Center

Polaris

Znáte tu hádanku, jak se tučňáci brání útokům ledních
medvědů? Přece nijak: tučňáci žijí na jižní polokouli, lední
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 10. 2. se budou v Polanově
síni opět předávat Ceny Plže.
… že v ZOO budou opět v únoru vyhánět zimu z plzeňského dolíku a chybět
nebude pochopitelně ani masopustní průvod.
… že D klub chystá na únor karneval pro děti a pohádku Šípková Růženka.
medvědi na severní. V novém filmu, který bude mít ve 3D
Planetáriu premiéru, si ale jeden uvědomělý tučňák udělá výlet k severnímu pólu a tam potká zručného ledního
medvěda. Společně se pokusí rozlousknout hádanku, proč
mají doma za polárním kruhem půl roku polární noc a půl
roku polární den. Hlavním postavám animovaného 3D filmu propůjčili svůj hlas Richard Genzer a Michal Suchánek.

01–
05/02

Techmania Science Center

Výživný tábor

Techmania Science Center dává vašim dětem opět možnost zúčastnit se jarního příměstského tábora. Tábor
nazvaný Výživný jim jako obvykle přichystal spoustu dovednostních, vytrvalostních i vědomostních soutěží. Podívají se ale také na film v planetáriu, využijí připravený
program na Science On a Sphere a jako správní vědci nevynechají ani laboratoře a dílny. Více informací na e-mailu ilona.gonova@techmania.cz nebo na tel.: 604 224 655.

01–07/02

Výtvarno

Příměstský tábor
o jarních prázdninách
Tématem příměstského tábora
je malování, tvořivost, kreslení, poznávání, učení se pomocí hry a rozvoj fantazie. Tábor je určen dětem od 6 do 15
let. V pondělí jsou na programu grafity, v úterý linoryt,
ve středu animace, ve čtvrtek automatická kresba a v pátek dojde na slavné obrazy jinak. Program bude probíhat
od 8 do 16 hodin a zahrnuje i oběd a dvě svačiny. Cena
za celý tábor je 2 200 Kč nebo 450 Kč za jednotlivý den.
Cena zahrnuje oběd, svačinu a pití si děti nosí vlastní. Více
informací na tel.: 773 947 484 nebo vytvarno@seznam.cz.
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Kino Beseda | Filmové premiéry

V lednu v Kině Beseda odstartuje zbrusu nový cyklus Italské
umění na plátně, který vás provede po památkách Florencie,
jedním z nejslavnějších operních domů La Scalou, papežskými
bazilikami i výstavou věnovanou Leonardovi da Vinci.
Těšit se ale můžete i na světové novinky. Nejnovější film Quentina Tarantina – western Osm hrozných – promítáme hned
dvakrát, a to 14. a 22. ledna. Na novinku Revenant Zmrtvých-

„Leden ve znamení novinek:
Nový Tarantino, Iñárritu i Lída Baarová!“
vstání od Alejandra Gonzáleze Iñárrita s Leonardem DiCapriem
v hlavní roli si do Kina Beseda můžete zajít 20. a 29. ledna. Hitem ledna
bezesporu bude i dlouho očekávaný snímek Filipa Renče o osudech
Lídy Baarové. Stejnojmenný film promítáme 21. a 27. ledna. Další českou novinkou je režisérská prvotina Vojty Kotka Padesátka. Horská
komedie vás v Kině Beseda pobaví 4. a 8. ledna. A do třetice česká novinka – závěrečnou část Gangster Ka:
Afričan promítáme 14. ledna.
Skutečnou lahůdku jsme si pro všechny filmové i hudební fanoušky připravili na 25. ledna – od 18:30 si v sále
Kina Beseda můžete vychutnat 90minutový „dokument z koncertu“ John Williams – Filmová hudba. Ale zajít
si do kina můžete třeba i na Steva Jobse (6. 1.), adrenalinový Everest (13. 1.), islandskou černou komedii Berani
(7. 1.) či nejlepší evropský film roku 2015 Mládí (15. 1.) od oscarového režiséra Paola Sorrentina.

31/12

CineStar

Perfektní den / drama

Každý si svůj perfektní den představuje jinak a hrdinové španělského dramatu samozřejmě nejsou výjimkou. Spojuje je fakt, že všichni pracují pro humanitární organizaci působící uprostřed válečné zóny, každý z nich má ale jiné
sny a jiné ambice. Mambrú už tu je možná déle, než by se mu líbilo a ví, jak to v terénu chodí, takže ztratil dost ze
svojí původní naivity. To není případ Sophie, která sem přijela nedávno, a hodlá tu zachránit všechno a všechny. Pak
je tu Káťa, která kdysi milovala Mambrúa, ale úplně to nevyšlo a Damir jednoduše chce, aby celé to peklo skončilo.
A co chce B? To sám ani netuší. Každopádně jeden den v životě téhle party bude plný napětí, lásky, naděje, humoru
i tvrdé reality. Hvězdnému obsazení vévodí oscarový Benicio Del Toro, vedle něhož se objeví Tim Robbins, Mélanie
Laurent nebo Olga Kurylenko.

31/12

CineStar, Cinema City

Bod zlomu / akční / thriller
Bod zlomu je kultovní akční film, v němž si Keanu Reeves zahrál agenta FBI,
jehož úkolem bylo dopadnout partu milovníků extrémních sportů, kteří
si na svůj koníček vydělávali tak, že vykrádali banky v maskách amerických
prezidentů. A největší problémy mu dělal šéf party Patrick Swayze. Film se
teď dočká předělávky, která by podle tvůrců měla mít podobný příběh, ale
mnohem víc bude šlapat na plyn. Agent Johnny Utah se vydá do světa hledat partu zlodějů, kteří dovedou za letu
vykrást letadlo nebo vyrabovat důl na diamanty. A pak zmizet takovým způsobem, že by se z toho většině lidí zamotala hlava. Šéf celé bandy Bodhi ho přijme za nového člena a Johnny najednou zjišťuje, že tenhle způsob života, kdy
člověku teče adrenalin ušima, mu docela vyhovuje. A bude si muset vybrat, na čí stranu se přidá. Mladého agenta si
zahrál talentovaný Luke Bracey, jeho protivníka charismatický Édgar Ramírez.
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CineStar, Cinema City

07/01

Joy / komedie / drama
Jennifer Lawrence je pětadvacet, vyhrála Oscara, má hlavní roli v megahitu
Hunger Games a jednu z hlavních rolí v sérii X-Men a v loňském roce se stala
nejlépe vydělávající herečkou světa. To je slušná kariéra. Lawrence je ale i věrná režisérům, kteří jí k úspěchu pomohli a jedním z nich je i David O. Russell,
s nímž natočila svéráznou romanci Terapie láskou a retro krimi Špinavý trik.
Teď spojili síly potřetí a natočili komediální drama podle skutečné události Joy. Jeho hrdinkou je mladá žena, na kterou je toho v životě prostě trošku moc. Žije ve společné domácnosti s několika příbuznými a začíná jí z toho pomalu
hrabat. Joy je ale paličatá a ambiciózní, a když se jí povede vymyslet mop, který by se mohl dobře prodávat, rozhodne se začít podnikat. A brzy se kolem ní točí miliony. Mladá žena bez obchodního vzdělání spoléhá spíš na instinkt
a vychází jí to, ale čím víc se jí daří a čím víc se stává hlavou své rozvětvené rodiny a obchodního impéria, tím víc lidí
jí jde po krku. A často to jsou ti, od kterých by to nečekala. Rodina je rodina, ale když jde o prachy, jde pokrevní pouto
stranou. Joy má ale pro strach uděláno a je připravená bojovat, aby zachránila svůj sen, na který se tolik nadřela.
Vedle Lawrence se objeví i hvězdy jako Bradley Cooper nebo Robert De Niro.

07/01

CineStar, Cinema City

Osm hrozných / western
Quentin Tarantino je jeden z nejvýraznějších a nejlepších filmařů současnosti.
Má doma dva Oscary za scénáře ke gangsterské klasice Pulp Fiction: Historky
z podsvětí a westernu Nespoutaný Django, a pověst člověka, který píše nejlepší
a nejchytřejší dialogy v Hollywoodu. Po Djangovi se opět vrací k westernu, tentokrát nás ale čeká podle všeho něco trošku jiného než drsný příběh o bývalém
otrokovi, který se snaží zachránit svou manželku. Děj se odehrává těsně po občanské válce kdesi ve Wyomingu. Blíží
se sněhová bouře a zdá se, že bude pěkně dlouhá a pěkně drsná, a kdo zůstane venku, riskuje ne nachlazení, ale rovnou smrt. Uprostřed divočiny se však nachází obchodní stanice, kde se rozhodnou přečkat nečas všichni hrdinové. Je
mezi nimi drsný lovec odměn, bývalý generál, mladý šerif, tajemný Mexičan nebo lovec lidí, který veze na popravu
svéráznou ženu. Jeden druhého neznají a ani po tom netouží, chtějí prostě jen počkat, až se přežene bouřka, a pak si
jít po svém. Brzy se ale ukáže, že to nebude tak jednoduché. Ne každý je totiž tím, za koho se vydává a všem pomalu
dochází, že ve vypjaté atmosféře dojde dřív nebo později na střílení. Uprostřed nehostinné divočiny vypukne peklo.
Ambiciózní westernovou pecku s oscarovými ambicemi obsadil Tarantino vyloženě lahůdkově. Objeví se tu jeho stálý
spolupracovník Samuel L. Jackson, veteráni Tim Roth a Michael Madsen, které můžete znát z jeho starších filmů, a k velké roli se nechal po letech přemluvit i Kurt Russell. Bude na co koukat.

CineStar, Cinema City

07/01

Sázka na nejistotu / drama
Ve světě velkých peněz se nikdy nehraje podle pravidel, v sázce ale můžou být
i osudy lidí, kteří s tímhle světem nemají vůbec nic společného. Nedávná ekonomická krize to ukázala celkem jasným a drsným způsobem. V dramatu Sázka na nejistotu ale uvidíte, že se na tom dalo i pěkně zbohatnout. Film se točí
okolo čtyř bankéřů, kteří svou práci dělají trošku jinak než konkurence a v roce
2005 jim došlo, že trh s hypotékami se dřív nebo později zhroutí, banky totiž nedělaly svou práci dobře. Společně se
tedy rozhodli zariskovat, vsadili všechno na jednu kartu, a když došlo na průšvih, řádně se na tom napakovali. A ještě
hnali všechny nezodpovědné bankéře ke zodpovědnosti. Co se ale stane, když čtyři hrdinové naštvou nejmocnější
finanční domy světa? To zjistíte ve filmu Adama McKaye, specialista na komedie a režisér filmů jako Zprávař nebo
Benga v záloze poprvé zkouší drama a před kameru si pozval superhvězdy jako Brada Pitta, Christiana Balea, Ryana
Goslinga a Steva Carella.
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

25

KINO

Filmové premiéry

07/01

CineStar

Les sebevrahů / horor
V Japonsku, kousek od hory Fuji, se nachází les Aokigahara, místo, kam chodí lidé zemřít. Místo, kde se odehraje víc sebevražd než jinde na světě. Místo,
kde to pro živé není úplně bezpečné, nebo se to alespoň říká. Teď sem přichází
Sara, mladá Američanka, která pátrá po své sestře-dvojčeti. Ta beze stopy zmizela a zdá se, že její poslední kroky vedly právě sem. Místní jí nechtějí pomáhat
a o tajemném lese i dost neradi mluví, naštěstí tu ale narazí na partu amerických vědců, kteří se rozhodnou přijmout ji
mezi sebe a společně s ní vyrazí hledat její sestru. Na duchy nikdo z nich nevěří, během putování po tajemném lese ale
všem dojde, že na historkách plných duchů, smrti a nadpřirozena možná něco opravdu je. A že les Aokigahara není pro
živé ani trochu bezpečný. Povede se Saře najít její sestru, nebo už nikdy nevyjde ven? V hlavní roli duchařského hororu
uvidíte sexy Natalii Dormer, kterou můžete znát ze seriálové Hry o trůny, vedle ní se objeví Taylor Kinney.

CineStar, Cinema City

14/01

Revenant Zmrtvýchvstání / drama / western
Leonardo DiCaprio toho Oscara ne a ne dostat. Jeho fandové si z toho už dělají
srandu, ale je možné, že smích je brzy přejde. Drsné drama Revenant Zmrtvýchvstání by totiž pro DiCapria tuhle cenu konečně mohlo vybojovat. Příběh
se odehrává v roce 1823 v Jižní Dakotě, která ještě není pořádně zmapovaná
a jde víceméně o území, kde může člověka zabít úplně všechno. Právě sem
vyráží skupina dobrodruhů a lovců kožešin, kteří tu chtějí vydělat nějaké peníze. Střety s indiány přežijí, nezmary přírody taky, ale nakonec narazí na medvěda a zkušený Hugh Glass střet s ním úplně nezvládne. Leží na zemi, pomalu
umírá a zachránit ho nejde. Vůdce výpravy tedy rozhodne, že ostatní budou pokračovat dál a s Hughem zůstanou
dva muži, kteří počkají, až vypustí duši, a pak ho pohřbí. Jim se ale čekat nechce, a tak se rozhodnou zahrabat ho
do země, když ještě dýchá, a nechat ho jeho osudu. Hugh však přežije. A hodlá si oba pány najít a vyříkat si to s nimi.
Naturalistickou a hodně drsnou podívanou točil Alejandro González Iñárritu, který vloni dostal Oscara za drama
Birdman, a vedle DiCapria se tu objeví i hvězdný Tom Hardy z nového Šíleného Maxe.

14/01

CineStar

Ledová sezóna / animovaný
Norm je lední medvěd, ale trochu divný. Tuleně nežere, místo toho je s nimi
kámoš, a je s ním obecně větší sranda než s ostatními. Má ale rád svůj klid
a rozhodně není fanda turistů, kteří mu lezou skoro až domů. Teď se pro něj
však všechno mění, přímo na dvorku mu má vyrůst obrovský obchoďák, a to
by znamenalo konec klidu a blbnutí, Norm se tedy rozhodne bojovat. Spolu
s trojicí lumíků vyráží do New Yorku a tady se z nich stanou hvězdy. Začnou pracovat pro obrovskou nadnárodní společnost, jsou z nich celebrity a užívají si života ještě víc než předtím, dokud Norm nezjistí, že pracuje pro nepřítele.
Jeho noví zaměstnavatelé mají totiž v rukách osud jeho domova. Bláznivá komedie se sympatickým medvědem by
měla být pohodovou podívanou nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.

CineStar, Cinema City

21/01

Lída Baarová / drama / romantický
Režisér Filip Renč hodlá na filmovém plátně vyprávět příběh Lídy Baarové,
ženy, která byla milovaná i nenáviděná celým národem. Herecká hvězda, které
patřil svět, se totiž stala milenkou Josefa Goebbelse, říšského ministra propagandy a muže, jenž měl na rukou krev milionů. Ještě před tím ji ale milovali
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diváci v celé Evropě a byla považována za jednu z nejkrásnějších žen na světě. Spolu s hereckým kolegou a životním
partnerem si zkrátka žili jako v pohádce. Pak se ale do její práce zamilovali lidé, kvůli nimž vypukla druhá světová válka, a sama Lída Baarová se jim octla blíž, než by jí bylo milé. Slabost pro ni měl i samotný Adolf Hitler a bylo jasné, že
někdo jako ona bude v očích lidí za zrádce. A po konci války ji čekalo peklo. Příběh kontroverzní umělkyně spoléhá
na herecký výkon Táňi Pauhofové, Pavla Kříže, ale i rakouských a německých hereckých hvězd.

CineStar, Cinema City

21/01

Tajemství jejich očí / mysteriózní / thriller
Julia Roberts a Nicole Kidman už mají období své největší slávy za sebou,
pořád ale v Hollywoodu kopou první ligu a jejich spolupráce slibuje hodně
zajímavé věci. Zvlášť, když je Tajemství jejich očí předělávkou argentinského
filmu, který získal Oscara. Děj se točí okolo Raye a Jess, dvojice vyšetřovatelů,
kteří spolu se svou nadřízenou Claire tvoří tým, jenž je v terénu k nezastavení.
Do jejich života však vstoupí tragédie, když je brutálně zavražděna dcera Jess. Její matka se zhroutí. Po třinácti letech
to ale vypadá, že policie konečně odhalila identitu vraha. Zatímco Claire s Rayem chtějí zabijáka dostat za mříže, Jess
touží po jiné formě spravedlnosti. A to ani jeden z nich netuší, že situace se ještě zkomplikuje a objeví se souvislosti,
které starou vraždu staví do úplně nového světla. Napínavý psychologický thriller natočil Billy Ray, scenárista filmů
jako Hunger Games nebo Kapitán Phillips.

21/01

CineStar

Vlna / akční / thriller
Katastrofické filmy nejsou jen doménou Hollywoodu, pořádnou katastrofu
zvládnou i ve Skandinávii. Zatím tedy mluvíme jen o filmařích, ale v budoucnu
by to mohla být i krutá realita. Hlavní hrdina Kristian je zkušený geolog, který
zkoumá fjord Geiranger v Norsku. Zrovna se sice chystá odjet spolu s rodinou pryč, ale příroda má jiné plány. Senzory umístěné v horách okolo města
zaznamenají podezřelá data, a to, co bylo donedávna teorií, je náhle realitou. Blíží se sesuv půdy, který vyvolá obří
tsunami a voda z fjordu se vylije do okolí. Kristian i ostatní mají deset minut na evakuaci, pak je i všechno okolo
smete gigantická vlna. Začíná boj o život, ve kterém si lidé opět uvědomí, jak malí a bezvýznamní jsou, když se chtějí
postavit přírodě. Zápletka filmu vychází z teorie, že se skutečně může utrhnout kus skalního masivu a vyvolat vlnu
vysokou i několik desítek metrů, která by smetla okolní města a vesnice. Napínavou podívanou natočil zkušený Roar
Uthaug, který je podepsaný i pod hororem Ledová smrt a historickým thrillerem Útěk. A momentálně v Hollywoodu
kutí adaptaci počítačové hry Tomb Raider.

Cinema City

28/01

Poldův švagr / akční / komedie
Akční komedie Jízda švárů se v českých kinech neobjevila, za mořem se z ní
ale stal hit. Teď se dočká pokračování, a to uvidíme i u nás pod názvem Poldův
švagr. Hlavními hrdiny budou opět Jamyes Payton a Ben Barber. Zatímco ten
první je drsný policajt, který nejde pro ránu daleko a minimálně dvakrát týdně se zúčastní nějaké přestřelky, druhý je velkohubý posera s talentem končit
v průšvihu. Teď jsou z nich však příbuzní a musí spolu nějak vycházet. James se jednoho dne rozhodne udělat z Bena
pořádného chlapa a vezme ho s sebou do Miami. Tady má totiž vypátrat nebezpečného narkobarona a zlikvidovat
jeho gang, zkrátka jde o ideální situaci, kde by měl Ben ukázat, že se o sebe dovede postarat a že umí být i drsňák.
Celá situace se ale oběma pánům rychle vymkne z rukou a za chvilku jim kolem hlavy začínají létat kulky. V hlavních
rolích se opět sešli drsňák Ice Cube a komediální hvězda Kevin Hart.
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Názor Keitha McMullana | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Keitha McMullana
Do Plzně jsem přišel z Irska, z Belfastu, a musím říct, že první setkání s českou kuchyní mě zaskočilo. Chutnalo mi,
to ano, ale jídlo na mne bylo velmi těžké a obsahovalo hrozně moc masa. Vysloveným šokem pak pro mne byla
míchaná vajíčka. Děláte je úplně jinak než my, takže jsou ve výsledku naprosto vysušená. Naše míchaná vajíčka
jsou krémovitá. Smažíme je totiž na smetaně nebo na mléce. Ale já jídlo miluji, takže jsem si na ledacos brzy
zvykl. Mým nejoblíbenějším českým jídlem je guláš. Umím ho i uvařit. Já vůbec velmi rád vařím – buď vařím to,
co umím, nebo se naučím to, na co mám chuť.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Nejvýše na žebříčku mých oblíbených jídel stojí cokoli s kari. Kari a kari a kari. A je úplně jedno, jestli si ho
uvařím doma nebo na něj jdu do indické restaurace v Plzni, která je mimochodem skvělá. Co naopak vůbec
do pusy nedostanu, je mléková polévka. Myslím, že v tom mi spousta lidí rozumí.
Jako každý Ir miluji hospody. Ty české a plzeňské z toho nevyjímám. Mám řadu oblíbených, kam rád chodím.
Ale oproti Irsku je tu jeden podstatný rozdíl v muzice a ruchu, zkrátka v atmosféře. V Čechách je v hospodách
v porovnání s Irskem klid. A taky nemám rád lidi, kteří se se mnou večer v hospodě kamarádí a druhý den mi
na ulici neodpoví na pozdrav. Naštěstí jich ale zase tolik není.
Keith McMullan, lektor angličtiny

31/12
19:00

Na Spilce

Silvestr 2015

Silvestr v největší plzeňské restauraci je vždycky ve velkém stylu. I letos se tu můžete těšit na živou hudbu
ve dvou sálech. Hrát se bude muzika pro všechny generace, a to v podání skupin ToJA a X Cover. Připraveno je
samozřejmě slavnostní silvestrovské menu, novoroční
šunka a tombola. Cena vstupenek je 799 Kč. Předprodej
a rezervace na telefonu 377 062 755 nebo e-mailu naspilce@naspilce.com.

od 01/01

U nás Plzeň chutná
nově O2 TV
Hned v šesti plzeňských restauracích sítě U nás Plzeň
chutná si můžete užít sportovní nabídku, kterou vám
vaše televize doma nenabízí: sportovní přenosy O2 TV.
Přijďte a vychutnejte si Plzeň u nejlepších sportovních
utkání a ve společnosti stejně naladěných hostů. Stačí
si vybrat, zda zajdete do restaurace Na Spilce, Šenku
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Na Parkánu, restaurace U Salzmannů, Pivnice Sladovnická, Pivnice Slavia nebo do hostince U Nádraží. Více
informací o novinkách ve všech provozovnách najdete
na www.unasplzenchutna.cz.

od
01/01

Restaurace 12°

Italská vína
z kraje Piemont

Restaurace 12° je vyhlášená dobře ošetřeným pivem
a hezkou lokalitou, ale na své si tu přijdou i vyznavači dobrého vína. Novoroční novinkou tu jsou kvalitní
italská vína z vinařské oblasti Piemont. Pozvěte přátele
a užijte si povídání a ochutnávání dobrého vína s pomocí obsluhy, která vám ráda poradí s výběrem jídla.

09–
10/01

Na Parkánu

Speciality české kuchyně

V novém roce se v Šenku Na Parkánu můžete opět těšit
na skvěle ošetřený nefiltrovaný Pilsner Urquell a samozřejmě i na speciality české kuchyně. Ty ovšem v běžném jídelním lístku nenajdete. Tým zdejších kuchařů je
bude připravovat jenom druhý víkend v měsíci. V lednu
leden 2016 | www.zurnalmag.cz
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to bude například přes noc pečená vepřová krkovička
marinovaná v černém pivě a domácí jablečný dort.

14/01 / 18:30

U Pramenů

Snoubení vín
a pokrmů
Vinotéka U Pramenů zahajuje
další sezonu degustačních večerů s moravskými vinaři. Tradičně se začne Králem vín, kterým se již popáté
stalo Vinařství Volařík. Večerem bude provázet nejlepší
enolog roku 2014, excentrický sklepmistr Filip Mlýnek.
V následujících večerech tu pak přivítají známé vinaře
z jižní Moravy: Vinařství Hort, Kadrnka, Beneš, Šamšula
a další. Program degustací naleznete na www.upramenu.cz. Rezervace vstupenek na tel.: 377 522 255, e-mail
info@upramenu.cz. Cena vstupenky 200 Kč.

14–17/01

Slunečnice

Zvěřinové hody
Restaurace Slunečnice zve
všechny milovníky skvělé gastronomie na zvěřinové hody v moderní úpravě. Nejprve
ochutnají krémovou zvěřinovou polévku s bylinkovými
knedlíčky, pak pečené prsíčko z divoké kachny s marinovaným žlutým melounem a liškovým rizotem nebo
grilovaný hřbet divočáka servírovaný s čočkovým ragú
a karamelizovaným pomerančem. A jako sladkou tečku si
dají pošírovanou hrušku v kořeněném víně s malinovým
želé a borůvkovou pěnou. Rezervace na tel.: 377 270 194.

16/01 / 19:00

Nevinný bar

Řízená
degustace vín
Na třetí lednovou sobotu přichystal Nevinný bar další z oblíbených degustací vín.
Tentokrát ve sklepních prostorách ochutnáte produkci
rakouského vinařství Humer: skvělá vína typická pro Rakousko, s charakteristickou mineralitou, která si samozřejmě budete moci na závěr i koupit za výhodné ceny.
Kapacita je omezená, rezervace jsou možné osobně
na baru nebo na tel.: 774 002 005.
leden 2016 | www.zurnalmag.cz

angelo Hotel Pilsen
Restaurace sunlight
U Prazdroje 6, 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.
Nechte se zlákat jídelním lístkem, který nabízí delikatesy mezinárodní i tradiční české
kuchyně. Ochutnat můžete např. jehněčí kotletky v pistáciové krustě podávané s glazírovanou šalotkou nebo poctivý
hovězí hamburger. V pracovním týdnu si dopřejte výborné
polední menu, které vám obsluha přinese během chvilky.
Těšíme se na vás v Restauraci sunlight, která vás okouzlí
svým jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar,
přívětivým personálem a výbornou kuchyní. Pro hosty restaurace parkování zdarma. Přesvědčte se sami!

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

Šenk Na Parkánu
Veleslavínova 4, Tel.: 377 324 485
www.naparkanu.com
Otevírací doba: po–čt 11–23,
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 přímo propojen s Pivovarským muzeem, a tak i skvělý výčep poctivě ošetřeného tradičního ležáckého i zcela ojedinělého nefiltrovaného Pilsner Urquell,
je svým způsobem jedním z exponátů. Samozřejmostí je
široký výběr kulinářských specialit tradiční české kuchyně,
jídel z grilu a lokálních specialit k pivu. Bohaté pohoštění
zajistíme pro soukromé a firemní oslavy, v nabídce máme
i atraktivní skupinová menu. Celoročně je v provozu chráněná a vytápěná veranda, která s kapacitou 40 míst nabízí
útulné sezení i při velmi mrazivém počasí.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

2. 1. 19:00
3. 1. 14:00
5. 1. 19:00
6. 1. 19:00
7. 1. 19:00
8. 1. 19:00
9. 1. 19:00
10. 1. 10:30
		14:00
12. 1. 19:00
13. 1. 19:00
14. 1. 19:00
15. 1. 19:00
17. 1. 14:00
19. 1. 19:00
20. 1. 19:00
21. 1. 19:00
22. 1. 19:00
23. 1. 19:00
26. 1. 19:00
27. 1. 19:00
28. 1. 19:00
29. 1. 19:00
30. 1. 19:00
31. 1. 10:30
		16:00

Čardášová princezna – opereta
Lov začíná – činohra
Spartakus – balet
Úklady a láska – činohra
Edgar – opera/-TITRomeo a Julie – balet
Mozart a smrt – opera/-TIT-, derniéra
Koncertní matiné
Lov začíná – činohra
Popelka – balet
Aida – opera/-TITEdgar – opera/-TITSedlák kavalír, Komedianti – opera/-TITHello, Dolly! – muzikál
Edgar – opera/-TITRomeo a Julie – balet
Úklady a láska – činohra
Caligula – činohra
Šípková Růženka – balet
Hello, Dolly! – muzikál
Úklady a láska – činohra
Prodaná nevěsta – opera
Aida – opera/-TITČardášová princezna – opereta
Koncertní matiné
Hello, Dolly! – muzikál

S9
O1
V2
V11
V4
S8
foyer
O2
S4
V3
S6
D
V5
V10
V7
pro seniory
V9
V6
S2
foyer
Z

Nová scéna DJKT

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

2. 1. 19:00
3. 1. 14:00
		19:00
5. 1. 19:00
6. 1. 19:00
7. 1. 19:00
8. 1. 19:00
12. 1. 19:00
13. 1. 19:00
14. 1. 19:00
15. 1. 19:00
16. 1. 19:00
17. 1. 19:00
19. 1. 19:00
20. 1. 19:00
21. 1. 19:00
22. 1. 19:00
23. 1. 19:00
24. 1. 19:00
26. 1. 19:00

30

Jednotka intenzivní lásky – činohra
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Vojcek – činohra
N13
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidím – muzikál
N10
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
KMD10
Flamendr – činohra
S2
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidím – muzikál
N5
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
N2
Vojcek – činohra
N7
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
N4
Sboristé – činohra
pro seniory
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Škoda! – činohra
S3
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Freddie – The King of Queen – balet
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidim – muzikál
N12
Čarostřelec – opera, premiéra
A
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
N17
Čarostřelec – opera
KMD14

27. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

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

Čarostřelec – opera
Edith – vrabčák z předměstí – balet
Vojcek – činohra
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra

N6
N8

Malá scéna DJKT

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

9. 1.
12. 1.
16. 1.
17. 1.
19. 1.
20. 1.
23. 1.
24. 1.
27. 1.
29. 1.

17:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00

Chrtí packa zasahuje – činohra
Enigmatické variace – činohra
Svěcení jara – balet, premiéra
Žvanivý Slimejš – opera
Kill de Bill – balet
Plzeň 1953 – činohra
Probuzení jara / Spring Awakening – muzikál
Svěcení jara – balet
Kill de Bill – balet
Obraz Doriana Graye – balet

J

MS

Divadlo Alfa

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

4. 1. 09:00 S padla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
		19:00 Hrdý Budžes – hraje Divadlo A. Dvořáka Příbram
5. 1. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také 6. 1.)
7. 1. 09:00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny (také od 10:30 hod.)
8. 1. 09:00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny (také od 10:30 hod.)
9. 1. 15:00 O zvědavém slůněti – hraje Studio Dell´Arte
13. 1. 09:00 CHA CHA CHA aneb CHarlie CHaplin a jiná CHáska (také 14. 1.)
		09:00 Kolíbá se velryba, klub (také 14. 1.)
15. 1. 09:00 Otesánek
16. 1. 15:00 Otesánek
18. 1. 09:00 Tři mušketýři (také 19. 1.)
20. 1. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také 21. a 22. 1.)
23. 1. 15:00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
25. 1. 09:00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
		19:00 SYNovial – hraje [PLAY]boyz
26. 1. 09:30 Tři mušketýři
27. 1. 09:00 Tři mušketýři
28. 1. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
30. 1. 15:00 Zimní příběhy včelích medvídků – hraje divadlo Krapet

Divadlo Dialog

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

5. 1.
6. 1.
8. 1.
9. 1.

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

Pan Kačaba zasahuje – retro komedie, hraje Orákulum
Zdravotní vycházka – komedie, hraje Amceth
Podařený večírek – komedie, hraje Maebh, I. premiéra
Bylo nebylo z plzeňských pověstí – veselé povídání a hraní,
hraje Divadlo Propadlo
10. 1. 19:00 Tři ženy navíc – akční komedie, hraje Chlupatej kaktus
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11. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
20. 1.
21. 1.

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

22. 1. 19:00
23. 1. 19:00
24. 1. 20:00
25. 1. 19:00
27. 1. 19:00
30. 1. 19:00

Sborovna – komedie, hraje DS Žumbera
Podařený večírek – komedie, hraje Maebh, II. premiéra
Náměstí svatého Marka – smutná komedie, hraje Amceth
Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza
Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
Věc Makropulos – krutá komedie, hraje Spodina
Šťovík, pečené brambory – komedie, hraje Divadlo
JakoHost
Nach-či – situační komedie, hraje Divadlo Maebh
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Neidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata
lásky – drama, hraje Divadlo JakoHost
Emoce – vystoupení kroužku Dance&Drama School
Hodina historie – komedie, hraje Spodina, derniéra
Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina, premiéra

Západočeská galerie v Plzni

13. 1.–8. 2. Dokonalost detailu, harmonie celku – výstava obrazů
13. 1. 17:00 Kouzlo české krajiny – vernisáž výstavy
14. 1.–8. 2. Kouzlo české krajiny – kresby a akvarely Blaženy Maxové
Galerie Evropského domu SVK PK
7. 1.–5. 2.
Karel Votlučka – grafická tvorba
7. 1. 17:00 Karel Votlučka – vernisáž výstavy
15. 1. 18:00 Na vikinské vlně – beseda se spisovateli: Tore Kvæven
a Martin Jensen

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

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

4.–7. 1.		
Přijímací zkoušky (FDULS)
7.–30. 1.
Hele, kniha… – výstava knižní tvorby (GLS)
6. 1. 18:00 Hele, kniha… – vernisáž výstavy (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

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

Masné krámy
do 20. 3.	Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku
a v západních Čechách – výstava
Kulturní program během výstavy:
9. 1. 15:00 Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách – komentovaná prohlídka, provází Andrea
Steckerová
13. 1. 17:00 Sv. Václav v nebeské slávě a v plné kráse – dílo Jana Kryštofa Lišky z farního kostela v Plasích, přednáší Štěpán Vácha
16. 1. 15:00 Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách – kom. prohlídka, provází Štěpán Vácha
27. 1. 17:00 Barokní umělecké řemeslo v západních Čechách – přednáší
Jan Mergl
28. 1. 17:00 Barokní poezie a hudba – literárně hudební pořad
Výstavní síň „13“
do 7. 2.		
Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska – výstava
Kulturní program během výstavy:
6. 1. 17:00 Model sokolského pavilonu v Plzni od Hanuše Zápala –
Jedno dílo / jeden svět – přednáška, dílo představí Petr
Domanický
14. 1. 17:00 Bohumil Jirásek jubilant – beseda, uvádí Ivo Fencl a Jiří Hlobil
19. 1. 17:00 Ohlas písní francouzských: Česká píseň v silovém poli
francouzského šansonu – účinkují Přemysl Rut a Markéta
Potužáková
26. 1. 17:00 Laudatio pro Plzeň – komponovaný pořad
29. 1. 17:00 Humoresky z dob první republiky – literárně dramatický
pořad, hraje Poetické divadlo a hosté

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených
mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice
Archeologie a Historie
Výstavy:
do 10. 1.	Plzeň – Limoges: Porcelán z Limoges – historická produkce
a současný design
do 12. 2.
Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy – výstava obrazů
Doprovodné pořady:
14. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Svatojakubská poutní cesta pěšky
18. 1. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
21. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Skotsko
25. 1. 18:00 Koncert vítězů školního kola soutěže ZUŠ v komorní hře
28. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Nejkrásnější řeky a kaňony světa

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
12. 1. 17:00 Dokonalost detailu, harmonie celku – vernisáž výstavy, v rámci vernisáže koncert, křest CD skupiny Second Band Acoustic
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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
Výstavy:
do 3. 1.		
100 let Národopisného muzea Plzeňska
22. 1.–21. 3. Zkamenělý svět u Nýřan

Muzeum loutek

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

Expozice: P říběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň

16. 1. 20:00 Ples Salesiánského střediska
18. 1. 19:00 S MS* – koncert Jaroslava Svěceného, Markéty Mátlové
a Jiřího Škorpíka
21. 1. 10:00 Veletrh práce a vzdělávání – Klíč k příležitostem
10. 2. 18:30 Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
		20:00 Pilsner Jazz Band & BrassBand.cz
4. 3. 20:00 17. letecký ples
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Nová Akropolis

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

18. 1. 18:00 E tapy a cykly v lidském životě – přednáška, vstupné 90 Kč,
studenti a důchodci 70 Kč
20. 1.		
Kurz Řeč těla – 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení, vždy
ve středu od 20:00 hod., cena kurzu: 1 900 Kč, studenti
a důchodci 1 500 Kč, nutná předchozí rezervace a platba
26. 1. 20:00 Kurz filozofie a psychologie východu a západu – zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat vždy v úterý
od 20:00 hod., cena kurzu: 1 540 Kč (studenti a důchodci
1 100 Kč)
30.–31.1. 10:00	Bachovy květové esence pro život, jaký je – základní seminář, cena semináře: 2 700 Kč, studenti a důchodci 2 500 Kč.
Nutná předchozí rezervace a platba (do 17:30 hod.)

D klub

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

14. 1. 15:00
16. 1. 09:00
		15:00
25. 1. 18:00
28. 1. 15:00

Koncert sólistů opery DJKT v Plzni – pořad pro seniory
Kurz: Ozdoby a šperky z organzy
Zimní příběhy včelích medvídků – pohádka pro děti
Kineziologie: One brain – přednáška
Eva a Jana Hruškovy: Život je jen náhoda – pořad pro seniory

Knihovna města Plzně

Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, L-klub (LK) – Studentská 22, M-Klub (MK) –
Macháčkova 28, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz

5. 1. 17:00
		18:30
18. 1. 18:00
19. 1. 17:00
20. 1. 18:00

Záhady a záhadologové (8): Petr Janeček (PS)
Černé čínské čaje z archivu (MK)
Vědomí předků v zakázané archeologii: Martin Pávek (MK)
Publicisté.cs – aktuálně (30): Václav Cílek a Marek Pečenka (PS)
Extravagance šumavské krajiny – pořad fotografa Jana
Kavaleho (LK)
21. 1. 18:00 Homo Cosmicus: Stanislav Šteif – klávesový koncert (LK)
25. 1. 18:00 Sýrie ve zpětném zrcátku: Antonín Kolář (MK)
27. 1. 18:00 Plzeňský kraj opředený kouzlem baroka – projekce ZČU (PS)

JOHAN z.s. – Moving Station

Moving Station, Most Ivana Magora Jirouse 1, Plzeň, info@johancentrum.cz,
www.johancentrum.cz

10. 1. 20:00 S tudenej krocan – autorská absurdně studenokrevná
pohádka
23. 1. 10:00 Co když mě nic nenapadá – workshop divadelní improvizace (do 18:00 hod.)
24. 1. 15:00 Bílobílý svět – pohádka pro děti s dílnou
27. 1. 20:00 Improshow – improligové kategorie, témata od vás, diváků
a Improstor – improvizační tým z Moving Station

Veletrh práce a vzdělávání – Klíč k příležitostem

Peklo, Pobřežní 10, Plzeň, http://praci.najdisi.cz

21. 1. 10:00 V eletrh práce a vzdělávání – celodenní doprovodný
program: přednášky, poradny, testování, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
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Měšťanská beseda Vás zve
Měšťanská beseda – koncerty

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

1. 1. 17:00 Plzeňská ﬁlharmonie: Novoroční gala 2016 – ab. koncert B4
21. 1. 19:00 P lzeňská filharmonie: Cimbálovka
a Plzeňská filharmonie – ab. koncert C2
28. 1. 19:00 Plzeňská filharmonie: Jan Hudeček a Pavel Baleff
– ab. koncert A4
31. 1. 19:00 The Backwards – Beatles Revival (SK)
– hudebně–vizuální show BEATLES LEGENDS

Měšťanská beseda – divadlo

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

11. 1. 19:00 Caveman – one-man show (také 12. 1.)
14. 1. 19:00 M
 ilostný trojúhelník – komedie, hrají: Martin Zbrožek,
Pavel Liška, Josef Polášek
		19:30 Kdo se bojí postele? – komedie, Divadlo Artur
24. 1. 19:00 Vztahy na úrovni – komedie, Divadelní společnost Háta

Měšťanská beseda – akce pro děti

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

10. 1. 14:30 P ohádky pana Pohádky – hraje Agentura KK
(také od 16:00 hod.)
17. 1. 14:30 O Popelce – hraje Divadlo Dráček (také od 16:00 hod.)
23. 1. 16:00 Zpíváme a tančíme s Míšou: Minidiskotéka v džungli
24. 1. 14:30 Voděnka a Ohniváček – hraje Divadlo Meluzína
(také od 16:00 hod.)

Měšťanská beseda – ostatní žánry

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

8. 1. 18:00 Taneční večer – hraje Duo Evergreen Klasik
21. 1. 19:00 D ominika na cestě se žlutými trabanty – přednáší
Dominika Gawliczková
26. 1. 19:30 Borneo očima fotografa přírody – přednáší Petr Bambousek

Kino Beseda

Kopeckého sady 13, Plzeň, předprodej vstupenek: nám. Republiky, tel.: 378 035 415,
po–pá 9–18 hod., so 9–12, ne zavřeno

4. 1. 18:30
6. 1. 18:30
7. 1. 18:30
11. 1. 18:30
13. 1. 18:30
14. 1. 16:00
		18:30
15. 1. 18:30
20. 1. 18:30
21. 1. 18:30
25. 1. 18:30
28. 1. 16:00
		18:30

Padesátka (také 8. 1.)
Steve Jobs
Berani
Sázka na nejistotu
Everest
Gangster Ka: Afričan – projekce pro seniory
Osm hrozných (také 22. 1.)
Mládí
Revenant Zmrtvýchvstání (také 29. 1.)
Lída Baarová (také 27. 1.)
John Williams – filmová hudba
Ztraceni v Mnichově – projekce pro seniory
Most špionů
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Kino a divadlo Káčko

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

7. 1. 20:00
8. 1. 20:00
9. 1. 17:00
		20:00
10. 1. 15:00
		18:00
14. 1. 20:00
15. 1. 17:00
		20:00
16. 1. 17:00
		20:00
17. 1. 15:00
		18:00
21. 1. 20:00
22. 1. 20:00
23. 1. 17:00
		20:00
24. 1. 15:00
		18:00
28. 1. 20:00
29. 1. 20:00
30. 1. 17:00
		20:00
31. 1. 15:00
		18:00

Zkáza krásou
Osm hrozných
Králové hor
Osm hrozných
Králové hor
V srdci moře
Revenant Zmrtvýchvstání
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Revenant Zmrtvýchvstání
Ledová sezóna
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Ledová sezóna
Padesátka
Zbrusu Nový zákon
Lída Baarová
Žabák Ribit
Lída Baarová
Žabák Ribit
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Room
Tajemství jejich očí
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Tajemství jejich očí
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Lída Baarová

CineStar

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

31. 12.–7. 1. Bod zlomu (2D i 3D), Perfektní den
7.–14. 1.
Joy, Les sebevrahů, Osm hrozných, Sázka na nejistotu
14.–21. 1.
Ledová sezóna, Revenant Zmrtvýchvstání
21.–28. 1.
Lída Baarová, Tajemství jejich očí, Vlna
28. 1.–4. 2.	Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda, Do posledního dechu,
Padesát odstínů černé
Dále hrajeme: Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (2D i 3D), Gangster Ka:
Afričan, Hodný dinosaurus (2D i 3D), Hotel Transylvánie 2, Hunger Games:
Síla vzdoru 2. část , Krampus: Táhni k čertu, Malý princ, Most špiónů, Sněhová
královna (2D i 3D), Star Wars: Síla se probouzí (2D i 3D), Trable o Vánocích,
V srdci moře, Vánoční Kameňák

Dále hrajeme: Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (2D i 3D), Fakjů pane učiteli
2, Gangster Ka: Afričan, Hodný dinosaurus (2D i 3D), Hotel Transylvánie
2, Hunger Games: Síla vzdoru 2. část, Husí kůže, Králové hor, Krampus:
Táhni k čertu, Malý princ, Most špiónů, Padesátka, Sněhová královna (2D
i 3D), Snoopy a Charlie Brown: Peanuts ve filmu, Spectre, Star Wars: Síla se
probouzí (2D i 3D), Trable o Vánocích, V srdci moře, Vánoční Kameňák,
Viktor Frankenstein, Zbrusu Nový zákon 2D, Žabák Ribit

Plzeňská ﬁlharmonie

Měšťanská beseda, Plzeň, www.plzenskafilharmonie.cz

1. 1. 17:00 Novoroční gala 2016 – ab. koncert B4, Měšťanská beseda
21. 1. 19:00 C imbálovka a Plzeňská filharmonie – ab. koncert C2,
Měšťanská beseda
28. 1. 19:00 Jan Hudeček a Pavel Baleff – ab. koncert A4,
Měšťanská beseda

Papírna

Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz

8. 1. 20:00 Old Boy (CAN) + Unkilled Worker
14. 1. 20:00 Ceschi, Andy The Doorbum, Aran Epochal

Společenský sál Alfa

Americká 17, Plzeň, www.alfa-plzen.cz

23. 3. 20:00 HOP TROP – koncert k vydání DVD kapely

Anděl Music Bar

Bezručova 5, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz

8. 1. 22:00 DJ (také 9. 1.)
12. 1. 21:00 Ozvěny Mental Power Film Festival
13. 1. 21:00 Z davu – alternative-rock

Diana,Edita,
Zora
Alice,Milena,
lednu
Tyto všechny

mají svátek v

Cinema City

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

31. 12.–7. 1. Bod zlomu (2D i 3D), Už teď mi chybíš
7.–14. 1.
Joy, Osm hrozných, Sázka na nejistotu
14.–21. 1.
Muzikál aneb Cesty ke štěstí, Revenant Zmrtvýchvstání
21.–28. 1.
Lída Baarová, Tajemství jejich očí
28. 1.–4. 2.	Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda, Do posledního dechu,
Poldův švagr
leden 2016 | www.zurnalmag.cz
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14. 1. 21:00 B enefiční koncert pro Tříkrálovou sbírku v Plzni –
vystoupí MeloDive
15. 1. 22:00 DJ (také 16. 1.)
20. 1. 21:00 Katarzia – alternative-rock
21. 1. 21:00 Elis + Pavel Callta – pop-modern folk
22. 1. 22:00 DJ (také 23. 1.)
26. 1. 21:00 Slam Poetry
27. 1. 21:00 Mr. Elastik – electronica-pop + Homer Street –
funk-rock'n'roll
28. 1. 21:00 Sebevrány – progressive alternative + hosté
29. 1. 22:00 DJ (také 30. 1.)

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

8. 1.
9. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
29. 1.
30. 1.

21:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
21:00
21:00

Fast Food Orchestra – stálice české ska&reggae scény!
Positive Mind, Cox&Vox, Anthems, Object – hc/metal
Travelling – Expedice Namáslu 2015 (Manáslu 8163 m)
Ad Nauseam (IT), Hateful, Heaving Earth – death metal
Ellende, Sól, Self-hatred, Armillaria – black metal
Už Jsme Doma – legenda po roce opět Pod lampou!
Travelling – Beton Ski Team
Love Earth – alternative–dubstep/Plzeň
Amores Perros – 10 let kapely!, host: Cumbal
Itchy Poopzkid (D) – premium punk rock from Germany!
Disharmonici – punk rock/Plzeň + host

Pantheon Music Club

Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz,
www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let

15. 1. 21:00 O riginal RODEO víkend 1. část – DJ Deadly Groove,
oldies: DJ Sobol
16. 1. 21:00 Original RODEO víkend 2. část – DJ Deadly Groove,
oldies: DJ Moon
22. 1. 21:00 Wonderland: Egyptian Night – AronChupa, Tom Craft,
Michal Poliak a další, oldies: DJ Ladin
23. 1. 21:00 Wonder Afterparty s vodkou Finlandia – Wavehookers,
oldies: DJ Run
29. 1. 21:00 Taneční speciál: Rádiové hity od roku 2000 – DJ Ladin,
oldies: DJ Moon
30. 1. 21:00 DJ Brian, support DJ Cuco Van Dee, oldies: DJ Carlos

Kluby

23. 1.
27. 1.
29. 1.
30. 1.

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

Rise Up – DJ Peeter M. & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
CASE – DJs Luppi Clarke & Petr Süss
Master Mix – DJs B-London & Andreas C.

Zach´s Pub

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

2. 1.
5. 1.
7. 1.
12. 1.
13. 1.

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

14. 1. 20:00
19. 1. 18:00
		19:30
21. 1. 20:30
23. 1. 20:00
26. 1. 19:30
27. 1. 20:00
28. 1. 20:00

MaMa AFR!KA on Tour
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Blanka Šrůmová & Jan Sahara Hedl – ex. Tichá Dohoda
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Zkáza krásou – projekce dokumentu H. Třeštíkové
o Lídě Baarové
Pláče kočka – folk acoustic
Jste v Kollárovce rádi? – sousedské setkání
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Neřež – ex. Nerez turné k životnímu jubileu Zdeňka Vřešťála
21. narozeniny klubu – hudební produkce DJ Mára
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Takovej barevnej vocas letící komety –
dokument o Filipu Topolovi
St. JOHNNY – jump blues, natáčení klipu

Hifi klub

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

5. 1.
6. 1.
14. 1.
19. 1.
21. 1.
27. 1.
28. 1.

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

Perníková zpívaná
K. B. Akustik Band: Tříkrálový koncert
Acoustix – acoustic
Perníková zpívaná
Graetest Hits Acoustics – acoustic-rock
Jampet – folk-country
Znouzectnost – rock-punk + Déma sólo, Cain sólo

House of Blues

Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz,
kompletní program na leden najdete na www.houseofblues.cz

15. 1. 21:00 Palice – rock

PH+

Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 777 760 169, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz

2. 1.
6. 1.
8. 1.
9. 1.
13. 1.
15. 1.
16. 1.
20. 1.
22. 1.
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21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Disco 2016 – DJs Dragon & George da House aka FunkyBangers
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ PEETER M.
Come-Back – DJs O Jey Bee & Techas
Pure House – DJ Attila Csonka & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Hanny
Fiesta – DJs Jeyp & Ennie
Superstars – DJs Baker & Peter Piece
Club Mix – taneční klubová muzika, Michael L.
TINT – DJs Tom Kay & Berry Bee

leden 2016 | www.zurnalmag.cz

ZIMNÍ VÝPRODEJE
NESCHOVÁVEJ SE DO SNEHU

www.oc-plzen.cz

Rokycanská 1424/128, Plzeň

