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Centrum robotiky

Ceny Žebřík

Plzeň má Centrum robotiky

Slavnostní vyhlášení 24. ročníku tradiční ankety Žebřík pro-

V depu vzniklo Centrum robotiky, kde si lidé mohou zkusit

běhne v prostoru nového kulturního centra DEPO2015.

vyrobit třeba dron nebo ponorku.

11/02 / 19:00

Malá scéna DJKT

06/02 / 16:00

U Branky

Festival Songfest oslaví Čínský nový rok

Masopust, jen mne holka nevopusť

Plzeň bude jedním z deseti českých měst, která budou hostit

Letošní plzeňský masopust v režii Plzeňského lidového

pestrý program festivalu Songfest.

souboru MLADINA vyráží od Branky a projde jako vždy
centrem města.
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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

zima si s měsíčním zpožděním vzpomněla na slušné
vychování a zasypala krajinu jiskřivě bílou peřinou.
Já sedím u počítače a píšu únorový Žurnál, kde nechybí ani tradiční Masopust s topením Morany či
Bakchuse a Vyhánění zimy z plzeňské kotliny.
Svět je zkrátka rychlý a někdy ještě rychlejší.
Do toho se objevila zpráva, že sluneční soustava
přece jen asi má devět planet, ačkoli Pluto bylo před časem z téhle exkluzivní rodiny vyloučeno a stalo se králem trpaslíků. A Stephen Hawking
ve své přednášce řekl, že lidstvo bude muset hledat nové planety, kam se jednou
bude nuceno odstěhovat.
Možná by ona devátá planeta mohla být řešením. Třeba bychom na ní dokázali
vybudovat svět přesně podle našich představ. Kupříkladu se spoustou zajímavé
kultury a společenských akcí. Jak by takový ideální svět podle vás osobně vypadal? Zkusili jste si ho někdy představit? Panovalo by tu pořád jen léto, nebo by se
střídala čtyři roční období? Vánoce se sněhem, nebo bez něj? Každý den zajímavé
divadelní představení, koncert či jiný program? Prostor pro vaši kreativitu? Fantazii se v tomhle ohledu vůbec meze nekladou.
Je více než pravděpodobné, že se na žádnou jinou planetu ve svém životě ani
nepodíváme, natož že bychom se tam odstěhovali. Ale snít o jejím společenském
i jiném zřízení můžeme bez omezení. Můžeme si představovat skvěle natočené
filmy, bezvadně zahrané symfonie, dokonale udržovanou zeleň i stále vítězící fotbalová mužstva. Ačkoli to poslední je vlastně nesmysl. Protože kdyby měli „naši“
stále vítězit, museli by „ti druzí“ pořád prohrávat. A kdo by byli „ti druzí“? Neměli
by také nějaké fanoušky, kteří by pochopitelně byli nespokojení? A nenašel by se
v našem světě divadel, filmů a symfonií najednou někdo, kdo by zatoužil po tichu
a klidu či naopak po bigbítu, adrenalinových sportech nebo sekání trávy?
V tu chvíli by se naše vysněná planeta znovu stala tou naší dobře známou Zemí,
kde pořád někdo dělá něco, co nám osobně není zrovna po chuti. Asi bude nejlepší se po žádné jiné kolonizovatelné planetě neohlížet a spokojit se s tím, co máme.
S tou roztomilou modře žíhanou kuličkou, od Slunce třetí, která si pluje temnotou
kosmu a tančí jako Popelka na bále. Vždyť to na ní není zas tak špatné. Prolistujte
následující stránky a určitě si vyberete i vy.
Na únorové kulturní hostině se servíruje mimo jiné Rande s duchem, Podivný případ se psem, slavný plakát Alfonse Muchy, trocha plzeňských katastrof, Šibřinky na Roudné, kriminálka v Techmanii, Pechakucha Night a Valentýnská menu
v mnoha restauracích. No není tohle to nejlepší místo k životu?
Báječný únor vám přeje
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Ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni si Vás dovoluje pozvat na

DivaDelní ples
26. února 2016 od 20:00 hod.
Měšťanská beseda,
Kopeckého sady 13, Plzeň
K tanci a poslechu hraje orchestr DJKT
a Taneční orchestr Miroslava Novotného,
v bohatém programu vystoupí sólisté
a členové DJKT.
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AKCE MĚSÍCE

Plzeň má Centrum robotiky

od ledna 2016

Plzeň má Centrum robotiky
Jedna z hal někdejšího depa Dopravních podniků se proměnila v Centrum robotiky. To dětem nabídne volnočasové aktivity z oblasti robotiky, kybernetiky a přírodních
věd. Připraveny jsou kroužky, kurzy i příměstské tábory.
Jeho činnost startuje právě teď, v únoru. Město se novým projektem snaží podpořit vzdělávání, chce zvýšit
atraktivitu pro investory, má ambice provázat s centrem
své technicky zaměřené základní školy, a tím přivést děti
a mladé lidi ke studiu kybernetiky. Centrum robotiky
navazuje svým zaměřením na velmi úspěšný Dům Digitálních Dovedností. Ten je ovšem zaměřen všeobecně
na IT/technické vzdělávání, v Centru robotiky se půjde
víc směrem ke kybernetice.
„Chtěli bychom, aby dnešní děti jednou začaly právě
v kybernetice podnikat a vytvářely atraktivní pracovní
místa. Znalostní ekonomika nabízí obrovský potenciál,
kybernetika je v ní klíčovým oborem, na který je navázán
současný trend digitalizace i například vznik takzvaných
„chytrých továren“ využívajících kyberneticko-fyzikální
systémy,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

„V depu vzniklo Centrum robotiky,
kde si lidé mohou zkusit vyrobit
třeba dron nebo ponorku.“
Děti tu mají mimo jiné k dispozici několik robotů. Například francouzský humanoidní robot Nao umí rozpoznávat řeč, mluví česky, chodí a může držet předměty. Děti si
mohou vyzkoušet, jak se tento robot programuje pomocí grafického programu.
Nabídka Centra robotiky bude provázána se vzděláváním
na plzeňských základních školách zřizovaných městem.
V letošním školním roce se například na Masarykově ZŠ
začne učit kybernetika, a to jako povinný předmět. Časem
by pak měla přibýt v osnovách ještě dvou dalších škol.
„Nechceme ale končit v rámci procesu vzdělávání v devátých třídách, nýbrž pokračovat dál, centrum proto
bude připravovat projekty a soutěže pro středoškoláky, ale i vysokoškoláky,“ doplnil Luděk Šantora. Zmínil
chystanou soutěž v tvorbě aplikací pro drony, kdy SITmP
poskytne potřebné vybavení pro programování a testování, jako jsou vývojářské platformy Matrice 100, Guidance, Manifold. „Jejich pořízení je nákladné, pro mladé lidi
nedostupné, bez pomoci města by tak nezačali programovat,“ doplnil Luděk Šantora. Na úrovni vysokých škol,
bude Centrum robotiky spolupracovat s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
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Plzeň má Centrum robotiky

 ro potřeby Centra robotiky byla přebudována jedna ze
P
starých hal depa. Vznikly tu v přízemí dvě dílny pro práci
se dřevem, pájení, gravírování a podobně, v podzemí
učebna pro výuku elektrických a magnetických obvodů
a základů robotiky a v prvním patře učebna vybavená
simulátory létání pro kroužky a kurzy dronů a učebna
pro pokročilé kurzy robotiky a přírodovědných experimentů. Stavební práce stály 5,6 milionu korun, za další
milion pak bylo pořízeno vybavení. Jedna z přízemních
šachet byla zatopena vodou, čímž vznikl „bazén“ pro
práci s roboty pohybujícími se ve vodě.

Elektronické vychytávky / věk: 9+

novinka

Little Bits je snadná možnost pro realizaci elektrických
obvodů. Fantazie zde nemá hranice a je možné jednotlivé moduly propojovat velice jednoduše a vytvářet tak
vlastní projekty a vynálezy.

Elektronika pro robotiku / věk: 10+

novinka

Elektronika pro robotiku představuje seznámení se základy elektroniky pomocí nejvyspělejších technologií.
Kroužek proběhne jako průřez od nejjednodušší formy
elektroniky ke komplexnější. Děti nejprve začnou kreslit elektrické obvody pomocí speciálního pera, poté
přejdou na propojování elektrických obvodů pomocí
magnetů a seznámí se s využitím těchto základů v robotice, kurz bude zakončen jejich pájením a realizací
pomocí Arduina.

Robotika pro nejmenší / věk: 5+

novinka

Kurz je zaměřen na děti mladšího věku, formou hry se
v něm naučí, co to vlastně robot je a jak funguje. Naučí
se ovládat robůtky Dash & Dot (Dášenka a Dortík) pomocí tabletu. Postupně se seznámí se základy programování a možnostmi reakce robotů (jízda, zvuky, světla…) na své okolí (tleskání, hlas, překážka…). Práce bude
probíhat ve 2členných skupinách.
Centrum robotiky nabídne až dvě desítky kroužků. Například v tom, jenž bude zaměřen na drony, si děti vytvoří návrhy konstrukce jednotlivých dílů dronu, které
si poté vytisknou na 3D tiskárně, drony osadí elektronikou, dozví se, jak fungují motory, stroj naprogramují
a nakonec se s dronem naučí i létat. Právě z dětí, které
se budou zajímat o kybernetiku a příbuzné technické
obory mohou vyrůst budoucí studenti nejstarších plzeňských fakult.

Kroužek přírodovědných experimentů
věk: 10+ a 13+		

populární

Přehled některých nových kroužků

Cílem kroužku je objevovat a měřit svět kolem nás
díky technice, kterou máme v naší speciální PASCO
laboratoři. Děti budou s touto technikou řešit fiktivní
případy, díky kterým se na chvíli stanou zarputilým
vynálezcem, co rozpohyboval celý svět, houževnatým
cestovatelem, který zdolává horské vrcholy i podmořské hlubiny, geniálním konstruktérem, který hledá
nejlepší řešení, lékařem, který zkoumá limity lidského
těla, ekologem, který zachraňuje svět, nebo mazaným
detektivem, co hledá vraha.

Arduino / věk: 10+

CAD pro děti / věk: 11+		

Přehled kroužků je na www.dddplzen.eu/centrumrobotiky, kroužek vyjde do tisícikoruny za pololetí.

pokročilý

Arduino je OPEN-SOURCE elektronická platforma založená na flexibilitě a jejím snadno použitelném hardwaru a softwaru. Je určena pro rozvíjení schopností
a logického myšlení zájemců o vytváření interaktivních
objektů a prostředí.

Kreslení elektrických obvodů / věk: 9+  novinka
Circuit Scribe je kuličkové pero, jehož tuha je netoxický
vodivý inkoust. Díky němu je možné tvořit elektrické
obvody snadno a intuitivně. Děti se naučí základy elektrických obvodů a jednotlivých součástek.
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

novinka

Obsah kurzu pokrývá nejdůležitější znalosti v oblasti 2D a 3D modelování od kreslení jednoduchých čar,
po tvoření těles v CAD programech či Google SketchUp.
Principy jsou vysvětlovány na jednoduchých stavařských a strojařských příkladech, lze je však s jednoduchostí aplikovat i v dalších oborech. V průběhu kurzu
jsou lekce doplněné o praktická cvičení, kde budou
účastníci kurzů jednotlivé výstupy programu aplikovat
v dílně a reálných předmětech (laserové vyřezávání,
3D tisk, modelování). Software: TinkerCAD, AutoCAD
(alt. FelixCAD LT, AllyCAD), SketchUp.
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Na začátku února startuje v Kině Beseda oblíbená přehlídka Best of, tentokrát zaměřená na nejlepší snímky roku 2015. Cyklus začíná 8. února
snímkem Marťan s Mattem Damonem v hlavní roli a se 7 nominacemi
na Oscara. V únoru vás ještě čeká Muž na laně (11. 2.), snímek z prostředí
Wall Street a žhavý favorit Oscarů (5 nominací) Sázka na nejistotu (22.
2.) či romantické drama Brooklyn (29. 2.) o irské imigrantce, která v New
Yorku začíná nový život.

„Únor v Kině Beseda: Nejlepší filmy roku 2015,
Lída Baarová i nový Tarantino.“
Únor nabídne i novinky – z těch českých to bude film Filipa Renče o osudech Lídy Baarové. Stejnojmenný film promítáme 1., 5. a 12. února. Této herečce se věnuje i nový dokument Heleny Třeštíkové nazvaný Zkáza krásou
(3., 24. a 26. 2.). Další českou novinkou je režisérská prvotina Vojty Kotka Padesátka (11. 2.). Ze zahraničních novinek si do Kina Beseda můžete zajít na western
podle gusta Quentina Tarantina Osm hrozných (4. 2.).
Pokračovat bude cyklus Italské umění na plátně. Tentokrát prostřednictvím plátna Kina Beseda můžete nahlédnout do jednoho z nejslavnějších operních domů světa – La Scaly (15. 2.). A dočkají se i milovníci baletu – v rámci
cyklu věnovanému baletu moskevského Velkého divadla máme v únoru na programu Dámu s kaméliemi (7. 2.).
Do Kina Beseda si v únoru můžete zajít i na hudební dokument Amy (17. 2.), akční thriller Do posledního dechu
(18. 2.) či na nejlepší evropský film roku 2015 Mládí (19. 2.) od oscarového režiséra Paola Sorrentina. A pro hudební fanoušky máme skutečnou lahůdku – v sobotu 13. února promítáme film o lídrovi britské heavymetalové
skupiny Motörhead Lemmym Kilmisterovi.

Zahraniční
hvězdy míří
do Besedy
Konec března bude
doslova požehnáním
pro všechny hudební fanoušky – dva
dny po sobě totiž v Měšťanské besedě vystoupí skutečné
zahraniční hvězdy! Nejprve v úterý 22. března Besedou
zaduní hity hard rockové legendy Uriah Heep! Jejich hity
jako Lady In Black, Gypsy, Easy Livin´ nebo July Morning se
dodnes řadí do klenotnice světové rockové hudby a vy nyní
máte jedinečnou možnost si je poslechnout živě.
Hned druhý den, 23. března, si Velký sál Měšťanské besedy
svým hlasem podmaní znovuobjevená soulová superdiva
Bettye LaVette. Tato zpěvačka s nadáním přímo od boha
prožívá od roku 2003 svůj velký návrat na koncertní pódia.
O jejích kvalitách svědčí nejen to, že zpívala na inauguraci
prezidenta Baracka Obamy, ale také že získala dvě nominace na cenu Grammy a cenu W. C. Handyho. Přijďte si užít
první a jediný koncert Bettye LaVette v ČR!
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16/02
19:00

Ohlédnutí s Nezmary

26/02
19:00

Luxusní show
s Kočkami

Tahle pohodová partička se 16. února
v Měšťanské besedě ohlédne za 20 lety na profesionální scéně. Sami Nezmaři slibují, že na koncertě zazní všehochuť jejich repertoáru. Zahrají vše
od nejstarších písniček až po ty nejnovější z posledního období a desky Stopy bláznů.

Třpytivé kostýmy, bohaté paruky, výrazné líčení a zbrusu nová travesti show – to vše vás čeká
26. února na Travesti Show Kočky. Nová Fantasy
show je kouzelná a efektní pro oko diváka – začátek se odehrává v komiksovém městě a obsahuje
tvrdší dramatičtější čísla, druhá část pak publikum
přenese do vysněného světa fantazie s jemnějšími
písničkami, péřovými kostýmy a třpytivou scénou.
Těšit se můžete například na Tinu Turner, Madonnu, Lady Gaga, Kylie Minogue, a z domácích třeba
na Lucii Bílou, Ilonu Csákovou či Hanu Zagorovou.
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

14/03 / 19:00

Nová syntéza
po 40 letech!
Po více než 40 letech máte jedinečnou možnost poslechnout si
živě skladby z legendární desky Nová syntéza od skupiny
Blue Effect! Album Nová syntéza nahráli „Blue Effecti“ s jazzovým orchestrem hned dvakrát. Poprvé v roce 1971, kdy
šlo pouze o instrumentální nahrávku, a podruhé v roce 1974,
kdy už hudbu doplnily i texty Pavla Vrby a Eduarda Pergnera. Rockovou partu Blue Effectu doplní vynikající hudebníci
Kyx Orchestra.

výběr z programu
29. 3.

31. 3.

3. 4.

03–05/03

S Besedou kolem
světa
Cestovatelé a fotografové na dvoudenním festivalu představí své nejzajímavější zážitky ze svých expedic formou komentovaných
projekcí a přednášek. Například Jan Březina vás vezme do Namibie, Pavel Svoboda do Peru a s Karlem Wolfem můžete vyrazit
do Norska až za polární kruh. Nedílnou součástí festivalu opět
bude doprovodný program v předsálí, kde se bude podávat
tradiční jídlo a nápoje.

21/03 / 19:00

10. 4.

11. 4.
5. 5.

10/03 / 19:00

Lordi Oscara Wildea
Přítmí, salonní atmosféra a neuvěřitelné kecy tří lordů – to vše je
komedie Oscara Wildea a Robbieho
Rosse s „jemnými“ erotickými prvky. Představení Lordi rozhodně není určeno pro dětské uši
do 15 let. Přijďte do Měšťanské besedy zjistit, za co si tři lordové přidělují červené a černé body…
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

HANA ZAGOROVÁ

Jednu z neoblíbenějších zpěvaček doprovodí
Boom!BAND J. Dvořáka; host P. Rezek.

BRATŘI EBENOVÉ

Večer plný známých písní
a inteligentního humoru

HVĚZDNÉ MANÝRY

Zbrusu nová komedie s L. Vaculíkem,
M. Zounarem či M. Bočanovou

KAREL PLÍHAL: KONCERT

Mládeži do 12 let nepřístupné

JAN VANČURA & PLAVCI & HOST
IRENA BUDWEISEROVÁ

Speciální koncert tří ikon

9. 5.

19. 5.

Lenka Filipová a hosté
Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová dosud vydala více než 20 alb
různých stylových žánrů, přičemž
většina z nich byla oceněna jako zlatá nebo platinová. 21. března zavítá na Jarní koncert do Měšťanské besedy a nepřijede sama – s ní dorazí i smyčce a hosté.

KLÍČ

Renesančně-folkový hudební kvartet
po letech opět v Plzni

22. 5.

SZIDI TOBIAS & BAND

Szidi zazpívá oblíbené skladby ze všech svých
šesti dosud vydaných CD.

PACIFIK

Stálice folkové a trampské hudby slaví
45 let na scéně!

STARÁ DOBRÁ KAPELA

Premiéra s V. Postráneckým,
N. Konvalinkovou, S. Skopalem atd.

TÁTA Zábavná one man show s R. Pomajbem
26. 5. ČECHOMOR HRAJE PRO POMOCNÉ TLAPKY

23. 5.

Přijďte si poslechnout oblíbenou kapelu
a přispějte na dobrou věc.

30. 5.

MICHAL HORÁČEK A PŘÁTELÉ

Na cestě 2016 aneb Hapka žije!

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
07/02 / 19:00

Velké divadlo DJKT
Canticorum uvádí…
Pocta tvůrcům II
Plzeňský smíšený pěvecký sbor
Canticorum představí první únorovou neděli v Divadle
Josefa Kajetána Tyla pokračování úspěšného programu
„Pocta tvůrcům“, ve kterém zazní skladby Zdeňka Lukáše
a blok populární hudby v úpravě sbormistryně Anastázie
Šolcové. Sbor Canticorum je pověstný svým inovativním
přístupem ke sborovému zpěvu a mimo skladeb klasického hudebního žánru slaví úspěchy právě s osobitými
úpravami popových písní. Celým večerem bude provázet Vladimír Šťovíček, o klavírní a houslový doprovod se
postará Ema Vimrová s Martinem Kosem a jako speciální
host se navíc představí smíšený sbor Nová Česká píseň
pod vedením sbormistra Zdeňka Vimra.

10/02
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& BrassBand.cz

První letošní akce oblíbené série „Po siréně swing!“ se
uskuteční v únoru, a to výjimečně až druhou středu
v měsíci, z důvodu jarních prázdnin. Jinak vše proběhne
tradičně ve znamení jazzu, zábavy, tance a skvělé show.
Kromě pořádajícího Pilsner Jazz Bandu se můžete těšit
na skvělou dixielandovou kapelu BrassBand.cz z Rakovníka, která sklízí úspěchy doma i v zahraničí. Tato parta
je tradičním účastníkem únorových „Sirén“, na kterých
měla vždy vyprodáno a tentokrát zde představí nový
repertoár z čerstvého CD „Solární baron“. Pro všechny
tanečníky je opět připravena i lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod.

11/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Petr Nouzovský
a Petr Altrichter

Abonentní koncert Plzeňské
filharmonie řady B přichystal violoncellovou lahůdku:
jako sólista se představí držitel ocenění New Master on
Tour 2007 a Europäische Förderpreis für Musik 2007, laureát Val Tidone Competition 2011 a Johannes Brahms
Competition 2013 Petr Nouzovský (foto). Filharmonie
pod vedením Petra Altrichtera zahraje Noc na Lysé hoře
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Přehled koncertů

Modesta Petroviče Musorgského, Koncert pro violoncello a orchestr Bohuslava Martinů a Symfonii č. 1 f moll
Dmitrije Šostakoviče.

15/02 / 19:00

Kinosál
Horšovský Týn

Ondřej Ruml a Matěj Benko kvintet
S programem „Legendární písně Voskovce, Wericha
a Ježka“ vystoupí v polovině února v Horšovském Týně
všestranný muzikant a zpěvák Ondřej Ruml za doprovodu předního tělesa současné jazzové scény, Matěj
Benko kvintetu. Ondřej se do širšího povědomí dostal úspěšnou účastí v pěvecké soutěži X-Factor, kde
ohromil veřejnost svým talentem a skončil na druhém
místě. V roce 2010 vydal autorskou desku „Proměna“,
na kterou o čtyři roky později navázal úspěšným albem
„Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha“. Kromě
vlastních koncertů jste ho mohli spatřit například také
v řadě muzikálů nebo divadle a ceněná je především
jeho spolupráce s Michalem Horáčkem na lyrikálu „Kudykam“ nebo projektu „Český kalendář“, ze kterého
vzniklo i Andělem ověnčené studiové album.

18/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Juliane Banse
poprvé v Plzni

Sopranistka Juliane Banse dobyla přední světové operní scény, včetně MET, ale především tisíce srdcí milovníků opery. Nyní si její zpěv
mohou vychutnat i posluchači v Plzni, a to v doprovodu
Plzeňské filharmonie pod vedením Tomáše Braunera.
Program večera tvoří Adagietto ze Symfonie č. 5 cis moll
Gustava Mahlera, Čtyři poslední písně Richarda Strausse
a Pohádka Josefa Suka.

19/02 / 20:00

Peklo

Škwor
Za bezmála dvacet let existence si skupina Škwor, původně
Skwar, vydobyla neotřesitelnou pozici na tuzemské
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

hudební scéně a na nedostatek fanoušků si na rozdíl
od mnoha jiných rozhodně nemůže stěžovat! V únoru
přijíždí do plzeňského Pekla, kde svým fanouškům představí již osmou studiovou nahrávku s názvem „Hledání
IDentity“. Již pilotní singl „Kolikrát…“ naznačoval, že se
ani na novém albu žádné žánrové změny konat nebudou, což lze v případě Škworu jednoznačně brát jako
pozitivní zprávu. Kromě nových skladeb se můžete těšit
na největší pecky z předchozích alb a také na spřízněné
Wait a Dana Kroba s kapelou! Vstupenky zakoupíte na
www.plzenskavstupenka.cz.

21/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Spirituál kvintet

V koncertní sezoně 2015–2016
si legendární Spirituál kvintet
připomíná již úctyhodných 55 let od svého založení
a plzeňští fanoušci mohou toto výročí s kapelou oslavit
na únorovém koncertě v Měšťanské besedě. Výjimečná
událost si žádá také výjimečný koncertní playlist, který
bude obsahovat průřez celou historií skupiny s významným zastoupením písní, které patří nejen v rámci domácí folkové hudby k nejznámějším a nezřídka již doslova
zlidovělým. Kromě evergreenů jako „Žízeň“, „Zelené
pláně“, „Batalion“, „Krutá válka“, „Širý proud“, „Mlýny“,
„Pocestný“ nebo „Růžička“, dojde i na několik písní z aktuální tvorby Spiritiál kvintetu.

02/03 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band
& Pilsner Little
Big Band
Další díl oblíbené koncertně-taneční série s názvem
„Po siréně swing!“ proběhne kompletně v režii plzeňských interpretů. Úvod večera bude jako již tradičně
patřit pořádajícímu Pilsner Jazz Bandu, který pro tento
večer vybral převážně dixielandový repertoár a po něm
se na pódiu představí velké swingové těleso Pilsner
Little Big Band. Ten si navzdory tomu, že podobná tělesa v dnešní době spíše zanikají, dokázal najít mnoho příznivců pro svůj osvědčený repertoár slavných skladeb
ještě slavnějších jmen jako Duke Ellington, Count Basie,
Glenn Miller či Woody Herman, a nesmrtelných hitů „In
The Mood“ či „Jumpin' At The Woodside“. V Pekle zazní
i melodie fenomenálního trumpetisty Harryho Jamese,
který by letos oslavil sté narozeniny, a jako obvykle je
pro tanečníky připravena od 18:30 i lekce swingového
tančení s Lenkou Sekaninovou.

TIP NA BŘEZEN
11/03 / 19:00
DEPO2015

29/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Poslední recitál
Marty Kubišové

Umění odejít je disciplína, kterou zvládá málokdo. Marta Kubišová má však v tomto
ohledu jasno. Legendární zpěvačka se rozhodla, že
v roce 2017 ve svých pětasedmdesáti ukončí pěveckou
kariéru a na koncertech v rámci svého „Posledního recitálu“ se naposledy podělí sama o sebe s diváky tím,
co umí nejlépe: písněmi. V Plzni Martu Kubišovou doprovodí hudební skupina Petra Maláska, celým večerem bude provázet ředitel divadla Ungelt Milan Hein
a podle očekávání se můžete těšit na to nejlepší z celé
kariéry jedné z dlouhodobě nejvýraznějších osobností
(nejen) tuzemské hudební scény. Nenechte si ujít nezapomenutelný večer plný zralého muzikantství a oduševnělého lidství.
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

Ceny Žebřík
Naším tipem na příští měsíc je slavnostní vyhlášení
již 24. ročníku tradiční ankety Žebřík, které stejně
jako loni proběhne v prostoru nového kulturního
centra DEPO2015. Zde budou odtajněny výsledky
hlasování, které probíhá celý leden a únor na oficiálním webu www.anketazebrik.cz a kromě
osvědčené moderátorské dvojice Tomáš Hanák
& Barbora Poláková nebude tradičně chybět ani
celá řada výrazných interpretů české i slovenské
hudební scény. Během šestihodinové show se
můžete těšit na vystoupení skupin Tata Bojs, Jelen, No Name, Barbora Poláková & band, Mydy
Rabycad, Marpo & Trouble Gang nebo Kateřina
Marie Tichá & band. Taneční Red Bull stage bude
v režii ostřílených jmen jako DJ Friky + Mark Fleetchy, DJ Robot + Radimo nebo DJ Rockstar. Více
na www.anketazebrik.cz.
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KLUBOVÁ SCÉNA
10/02
21:00

Anděl Music Bar

Naked Illusion, What´s
Your Favorite Number?

Přesně po pěti měsících si plzeňské party Naked Illusion
a What´s Your Favorite Number? střihnou repete povedené společné akce v Andělu. Návštěvníky akce tentokrát čeká navíc bonus v podobě představení debutového alba Naked Illusion, které zde tahle sympatická parta
kolem zpěvačky Karolíny pokřtí. Kolegové z What´s Your
Favorite Number? mají album už nějaký ten pátek venku, díky svým energickým koncertům se jim výrazně
rozšiřuje fanouškovská základna i mimo plzeňský kraj
a dokazují, že patří k tomu nejzajímavějšímu, co může
současná plzeňská klubová scéna nabídnout!

12/02 / 21:00

Pantheon Music Club

B.A.N.G!

Spojením
respektovaných
DJs Cuco Van Dee (Pantheon)
a DJane Mejsi (Retro Music Hall) vznikla nová rezidentní noc v prostorách music klubu Pantheon pod
názvem B.A.N.G!, která si v loňském listopadu odbyla
úspěšnou premiéru a po třech měsících zde proběhne
její druhé vydání! Kromě hlavních interpretů se můžete těšit také na krásné tanečnice, Mc-ho Deadly Groove
a Oldies Stage v režii DJ Moona… a samozřejmě také
na pořádnou jízdu!

17/02 / 21:00

Anděl Music Bar

Kníry

Plzeňská moustache rock´n´rollová parta Kníry se po roce vrací do Anděla, kde představí skladby z připravovaného
druhého alba, kterým by letos měla navázat na debut
„Knír v duši“ z konce roku 2013. V sestavě plzeňské skupiny Kníry najdete muzikanty, kteří prošli celou řadou
kapel jako Tleskač, Požár Mlýna, m.y. music, Sebevrány, Madebythefire, Ausgerechnet, wYF#? nebo Kráva
a prostřednictvím našláplého rock´n´rollu s tříčlennou
dechovou sekcí a přesahy do nejrůznějších hudebních
stylů, si za necelé tři roky rychle a jistě rozšířili řady
svých fanoušků po celé republice. Koncertně prověřené
novinky jako „Ségra“, „Toulavá“ nebo „Šukaj“ napovídají, že nové album bude velmi žánrově pestré.
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Kam a za čím do klubů

18/02
20:30

Zach´s Pub

Vasilův Rubáš

Drsná kapela jemných mužů nebo jemná kapela drsných mužů? Toť otázka, na kterou si můžete sami odpovědět tento čtvrtek na koncertě skupiny Vasilův Rubáš v Zach´s Pubu. Osobité duo, které tvoří Vasilděda
a Ruby, vzniklo v roce 2003 a na debutové album „Konec
světa“ si jeho fanoušci museli počkat dlouhých devět
let. Ovšem stálo to za to! Nápadité, trefné a vtipné texty, neotřelé a přitom chytlavé melodie, k tomu střídmá
instrumentace, zároveň však zajímavé aranže – to vše
je Vasilův Rubáš. Stylovou nezařaditelností a zároveň
otevřeností a dravostí dokáže Vasilův Rubáš zaujmout
jak folkové publikum (1. cena v rámci Mezinárodní Porty
2012), tak i festivalové diváky na punkovém festivalu.

18/02
21:00

Anděl Music Bar

ATMO music

Jedni z nejvýraznějších představitelů pověstné liberecké
líhně míří do Plzně, kde vystoupí tento čtvrtek v Anděl
Music Baru. ATMO music si za několik let existence vybudovali neotřesitelnou pozici na tuzemské hudební scéně,
kde patří mezi nejhranější interprety a jejich videoklipy
pravidelně dosahují na YouTube milionových zhlédnutí.
V čele kapely najdete zakládající duo, které tvoří raper
Beef a producent ODD, které doplňuje stálý host Jakub
Děkan a mezi řadou spolupracujících muzikantů najdete například známého rapera Lipa. ATMO music vychází
především z kořenů ovlivněných hip hopem a popem,
ale díky společnému vkusu a nalazení obou hlavních interpretů se otevírá více žánrovým přesahům.

19/02 / 21:00

Divadlo pod lampou

Vladimir 518
& DJ Mike Trafik
vs Rocket Dogz

Netradiční spojení hip hopu a rockabilly míří poprvé
do Plzně! Rapová legenda Vladimir 518 za mikrofonem, kterému tradičně jistí záda brilantní Mike Trafik
a k tomu s nástroji známá pražská psychobilly smečka
The Rocket Dogz. Ano, vážně, tento pátek v Divadle pod
lampou uslyšíte klasické pecky jako „Planeta Praha“, „Já
to říkal“, „Nemám zájem“ nebo „Smíchov Újezd“ podpořené klokotáním psycho-rock´n´rollového kontrabasu, Woodyho říznou kytarou a tepajícími bicími! Kromě
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

společného vystoupení se můžete těšit také na samostatné sety V518 i Rocket Dogz a speciálního hosta!

19/02
21:00

House of Blues

Extra Band Revival
+ Radek Zíka

Největší hity z repertoáru skupin Extra Band a Gepard,
skladby od rockových legend Whitesnake nebo Gotthard,
ale také několik novinek, najdete v koncertním playlistu
nejpopulárnější západočeské bigbítové kapely Extraband revival! Ta se tento pátek představí v klubu House
of Blues a kromě kapely v čele s frontmanem Jaroslavem
Soukupem se můžete tentokrát těšit navíc na bonus v podobě hostujícího zpěváka Radka Zíky, který se skupinou
vystupuje jen několikrát za rok, tak to nepropásněte!

25/02 / 20:30

Zach´s Pub

Kittchen

Jeden z nejvýraznějších hudebních projektů na tuzemské
klubové scéně za posledních pět let nese jméno Kittchen a pod jeho maskou najdete bývalého frontmana
skupiny Obří broskev, blogera, autora komiksů a písničkáře Jakuba Königa. Osobitá tvorba maskovaného
kuchaře nadchla posluchače i hudební kritiky již na debutu „Menu“, nahraném převážně na kuchyňské nástroje. Na následujícím albu „Radio“ se Kittchen posunul
od „industriálního folku“ k „laptop popu“ a kromě celé
řady nominací a cen album získalo Anděla v kategorii
„alternativní scéna“. Nyní Kittchen přijíždí se zbrusu novou deskou „Kontakt“, na které tradičně spolupracoval
s Dušanem Neuwirthem, také do plzeňského Zach´s
Pubu a vy byste si ho rozhodně neměli nechat ujít!

25/02
21:00

Anděl Music Bar

 rague Conspiracy
P
& Zoči Voči

Pražská rocková parta Prague Conspiracy vyráží na společné turné se spřízněnou slovenskou pop punkovou kapelou Zoči Voči, které nemine ani Plzeň, kde se představí
poslední únorový čtvrtek v Andělu. Zoči Voči na koncertech představí kromě zásadních hitů především skladby
z loňského alba „Audioherion“, ke kterému kapela absolvovala kompletně vyprodané slovenské turné. Ještě
čerstvější novinky můžete čekat od Prague Conspiracy,
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že klubový koncept
Mácháč club Tour bude mít svou
plzeňskou zastávku 25. března v klubu Pantheon.
… že v Zach´s Pubu chystají na březen koncerty známých hudebníků Ivana Hlase, Jana Spáleného nebo
Václava Koubka a zahraje zde také plzeňská skupina
Poitín nebo Jan Zakl alias Ladič pian.
kteří dokončují práci na druhém studiovém albu „Inner
Game“ s vyhlášeným producentem Yardou Helešicem
a jehož vydání předznamená v polovině února videoklip k prvnímu singlu s názvem „Times Like These“.

26/02
20:00

Café Papírna

LQVEMAK1NG

Pokud jste se zúčastnili afterparty Pilsner Festu v plzeňské
Papírně, nemohl vám uniknout nadupaný set DJe Toma
Holiče, kterým tento talent houseové scény nadchnul
do posledního místa zaplněný klub. Tom je označován
za předního českého elektro improvizátora a tuto pozici
utvrdil mimo jiné také svým vystoupením na posledním
ročníku festivalu Colours of Ostrava. Nyní se vrací na místo činu do Papírny, kde představí svoji první kurátorskou
noc s názvem LQVEMAK1NG, kde se kromě něj představí
skvělí DJs Space love, Eva Porating a PSJ.

26/02 / 20:00

Papírna, horní patro

Dobré Nitro

Tradiční psytrancová akce Dobré Nitro se tentokrát uskuteční
v jedinečných industriálních prostorech Papírny Plzeň,
kde se můžete těšit na to nejlepší z české psytrancové
scény. Největším tahákem nebude nikdo menší než vynikající DJ Ejczka z legendární skupiny Ufo Bufo team, ale
také další jména stojí za vaši pozornost. Během večera se
v Papírně představí například DJ Tercius ze stáje Independent Theory nebo mladý a talentovaný DJ Reborn ze Synaptic Dreams. Na místě bude připravena také nekuřácká
chill-out zóna s čajovnou, a o stylové dekorace a vizuální
požitek se postará Elien a Sašeta. Takže nezapomeňte,
poslední únorový pátek v Papírně, bude to stát za to!
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DIVADLO

Akce měsíce | Divadelní tipy

07/02
19:00

Měšťanská beseda

Rande s duchem

Spisovatelka Rose se po smrti svého přítele Walshe stáhla
do soukromí, docházejí jí peníze, nic ji nezajímá. Z letargie
a nečinnosti ji dokáže vytrhnout pouze Walsh, navzdory
tomu, že už je pár let na onom světě. Rose s jeho duchem
dokáže komunikovat a jako jediná ho vidí. Walsh ji přemlouvá, aby začala znovu psát, ale Rose se tomu brání. V komedii
Neila Simona excelují Eva Holubová a Oldřich Vízner.

11/02 / 19:00

06/02 / 19:00

Malá scéna DJKT
Festival Songfest
oslaví Čínský nový rok

Velké divadlo DJKT

V dnešní politice se pohybují
lidé, proti nimž je Mefisto
jen malý čertíček
Jana Holíka znají příznivci divadla především díky
slavné one man show Caveman. Stálým členem
činoherního souboru DJKT je od minulého roku
a nyní se představí v hlavní roli inscenace Mefisto.
Činohru na motivy nejslavnějšího románu Klause
Manna uvede Divadlo J. K. Tyla v české premiéře
nové dramatizace 6. února od 19 hodin ve Velkém divadle.
Inscenaci Caveman hrajete už roky, stále vás
baví? A co na ní baví diváky?
Baví mě to moc. Caveman je pro mě neuvěřitelná
kapitola, která už míří k 1000. repríze v mém podání
a stále to chtějí lidé vidět znovu a znovu. Co na tom
baví diváky? Je to prostě sranda a je to o nás.
Mefisto je ale jiný šálek kávy. Zpracovává téma
fašismu, myslíte si, že je i dnes aktuální?
Já si myslím, že román Mefisto zpracovává především téma kariéristy, který je okolnostmi a právě fašismem podroben těžké zkoušce charakteru. Kariérismus je aktuální v každé době. Stačí se dnes podívat
do světové i domácí politiky. Tam se pohybují lidé,
proti kterým je tenhle „Mefisto“ jen malý čertíček.
Hrajete roli herce, jenž pro slávu zaprodá duši
zlu. Dovedete si představit sám sebe v podobné situaci?
Nejsem kariérista. Dělám naštěstí práci, která mě
baví, to je pro mě důležité. Sláva a moc mě příliš nezajímají. Navíc jsem obecně rád svobodný.
Takže představit si totalitní moc, která mě svazuje
a diktuje si podmínky, mi jde velmi těžko. To by
asi nefungovalo.
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Plzeň bude jedním z deseti českých měst, která budou hostit pestrý program festivalu
Songfest, který se letos koná již po patnácté na oslavu
čínského nového roku. Letos mu bude vévodit autentická
ukázka tradiční pekingské opery Opičí král v podání členů Čínské divadelní akademie v Pekingu. Hostem večera je
také americký avantgardní perkusista Michael Delia, který
představí svoji autorskou scénickou hudbu. Doprovodný
program začíná už v 16 hodin ve foyer Malé scény. Nabídne
tvůrčí dílny pro děti a dospělé, workshop Autoterapie hlasem a dechem a prezentaci autobiografické knihy čínské
zpěvačky a zakladatelky festivalu Feng-yűn Song.

11/02 / 19:00

Divadlo Alfa

Až opadá listí z dubu
Naivní divadlo Liberec přiváží pohádku Jana Wericha z jeho knížky
Fimfárum. Příběh o sedláku Čuperovi, který propil téměř
vše, co měl, až zadlužil statek. Kdoví, jak by to dopadlo,
kdyby se na jeho zanedbaném poli zčista jasna neobjevil
čert. Ten mu slíbil, že se o jeho pole postará, pokud mu
Čupera dá to, co má doma a právě o tom neví. Asi už tušíte, co se semele…

16/02
19:00

Velké divadlo DJKT

 perní gala mladých
O
kanadských sólistů

Árie z oper Verdiho, Pucciniho, Dvořáka, Smetany a dalších v podání mladých kanadských pěvců zazní během
únor 2016 | www.zurnalmag.cz
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galakoncertu ve Velkém divadle. DJKT pořádá pod záštitou Kanadské ambasády koncert mladých talentů
operního studia při Vancouverské Universitě Britské
Kolumbie (UBC) a Plzeň se tak stane jednou ze zastávek
na jejich celosvětovém turné. Vystoupí například tenorista Philippe Castagner, jenž zvítězil v roce 2002 v soutěži Metropolitní opery v New Yorku nazvané National
Council. Zazní známé skladby například z oper La traviata, Rusalka, Rigoletto, Prodaná nevěsta.

24/02 / 19:00

Divadlo Dialog

Výchova slečny Rity
Chybí vám na jevišti Divadla
J. K. Tyla Bronislav Kotiš? Zajděte na něj do Dialogu! S Olgou Ženíškovou se představuje
v komorní romantické komedii Willyho Russella, která vypráví pygmalionovský příběh mladé a nevzdělané kadeřnice, která by se ráda naučila něco o anglické literatuře a jejím profesorovi, kterého živelná a upřímná Rita pro změnu
naučí něco o životě a vlastně i literatuře, protože její vidění
světa je příjemně neotřelé a originální. V Británii byla v roce
1980 vyhlášena nejlepší komedií roku, tři roky poté ji režisér Lewis Gilbert zfilmoval s Michaelem Cainem a Julií Waltersovou. Pro Divadlo Dialog ji režíruje Jakub Zindulka.

27–28/02

Moving Station

Workshop
Storytellingu:
Vyprávěj pohádku
Pohádka je klenot, pečlivě vyvedený a staletími prověřený šperk mezi příběhy. Z ní vyrůstají a denně jsou v našem jednání vidět skutečné hodnoty, modely vztahů
k druhým, k sobě i ke světu. Stojí za to o pohádku pečovat
a udržovat její obrazy živé. Nejen předčítáním autorských
textů jiných, ale hlavně naším živým vyprávěním. Zkuste to. Jako rodiče, učitelé, divadelníci. Lektorem je Martin Hak, vypravěč příběhů. Workshop probíhá v sobotu
od 10 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Zájemci,
pište do 20. 2. na martina.simankova@johancentrum.cz.

28/02
15:00

Moving Station

O Nirdhanatovi

Nedělní pohádkový expres přiveze loutkové předstaúnor 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že na repertoár plzeňského
divadla se po třiceti letech vrací muzikál Zvonokosy! Eulálie
Čubíková, baronka z Kratihájů, Judita Čuprová a další
postavy se na scéně Velkého divadla DJKT poprvé objeví 5. března.
… že 19. března má na Nové scéně DJKT premiéru
baletní zpracování Carmen v choreografii Mária Radačovského.
… že divadlo Alfa chystá na 7. března představení Divadla Na Zábradlí Požitkáři.
… že Měšťanská beseda uvede 16. 3. komedii s Karlem
Rodenem a Janou Krausovou Sex pro pokročilé.
… že 19. března přijede do Plzně Žena za pultem 2
v podání Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera, v režii Davida Drábka.
… že březnové LiStOVáNí uvede Marii Doležalovou
a její blog Kafe a cigárko, respektive jeho knižní podobu Historky z hereckého podsvětí.
vení na motivy indických lidových pohádek, na nějž naváže oblíbená dílna. Nejdřív se před očima diváků bude
odvíjet příběh o chudém Nirdhanatovi, který se vydal
na cestu k bohům, aby se jich zeptal, proč má tak velikou bídu. Po představení se děti a rodiče mohou těšit
na loutky a také na dramatickou a výtvarnou dílnu s názvem Loutky, které hrají.

07/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Podivný případ
se psem

Mladý Christopher je sice matematický génius, ale také autista, který příliš nerozumí
okolnímu světu. Nerad opouští svůj byt a nesnáší, když se
ho někdo dotýká. Během zdánlivě nevinného vyšetřování detektivního případu ze sousedství ovšem rozkryje záhadu, která mu zásadně promluví do života. Českou verzi
hry režíroval tandem SKUTR, hlavní role se stala hereckou
výzvou pro Jana Cinu. Dále hrají Simona Babčáková, Eliška Křenková, Marek Daniel, Zuzana Stavná a Petr Vančura.
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GALERIE

Přehled výstav

03/02 / 17:00

Západočeská galerie

Alfons Mucha:

Návrh na plakát
vlastní výstavy
v Salon des Cent 1897
Přednáška z cyklu Jedno dílo/ jeden svět zavede posluchače do Muchova období převratného pařížského
úspěchu. Tehdy se sblížil se skupinou umělců kolem
symbolistního časopisu La Plume, který mu uspořádal
soubornou výstavu ve svém Salon des Cent. Pro plakát této výstavy – první velké prezentace svého díla
v Paříži – zvolil Mucha zamyšlenou dívku v moravském
čepci s typickými dekorativně rozevlátými vlasy nesoucí autorovo osobní poselství v podobě symbolů srdce
a tří prostupujících se kruhů. Kresbu, která patří k velmi
žádaným exponátům ze sbírek ZČG a v rámci muchovských výstav navštívila už mnoho zahraničních zemí,
představí kurátorka Ivana Jonáková.

04–27/02

Galerie Ladislava
Sutnara

Bilance

Výstava s podtitulem Sutnarka
v Evropském hlavním městě kultury 2015 se ohlíží za děním v loňském roce, kdy se fakulta významně zapojila
do kulturního života ve městě. Návštěvníci se ve fotoreportáži studentů fakulty přenesou o pár měsíců zpátky
a připomenou si významné okamžiky: zahájení roku
kultury, slavnostní průvod, výstavy z cyklu Návrat Ladislava Sutnara, nebo DesignMeeting.

04/02–03/04

Galerie města Plzně

Předtím, teď,
potom

Výstava Předtím, teď, potom
reflektuje čas jako kulturně-společenský jev. Zaměřuje
se na postihnutí času z hlediska osobní historie, z hlediska existenciálního prožívání, z hlediska biologické
a genderové determinace, z hlediska historie rodu nebo
rodiny. Představuje čas jako abstraktní fyzikální jednot-
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ku. Dvě desítky českých i zahraničních výtvarníků zkoumají vztah člověka a času jako jevu, jenž určuje plynutí,
historii, vznik i zánik. Něco bylo předtím, něco je teď
a něco bude potom.

09–25/02

Galerie Evropského
domu SVK PK
Výstava studentských
prací: Plzeň – Cham

Gymnázium Luďka Pika Plzeň a Gymnázium von Fraunhofera Cham oslaví v letošním roce 25 let vzájemné
spolupráce. V Galerii Evropského domu proto společně
představí výtvarné práce studentů obou škol. Nebudou
chybět ani fotografie a jiné materiály ze společně prožitých akcí.

26/02–22/05

Západočeská galerie

Živly v nás.

Katastrofa a její obraz
v kultuře 19. století
Výstavní síň „13“ nabízí v rámci Smetanovských dnů
tradiční tematickou výstavu. Tentokrát se zaměřuje
na člověka a společnost tváří v tvář katastrofě. V dílech
Mikoláše Alše, Julia Mařáka, Antonína Mánesa, Josefa
Navrátila, Jaroslava Panušky a v řadě vizuálně působivých dobových dokumentů, fotografiích, grafikách
či filmové projekci, ukáže způsoby, jakými se umělec
i společnost potýkali s nečekaně nabourávanou lidskou
potřebou bezpečí a jistoty.

26/02–19/06
Západočeské muzeum

Nelítostný pravěk
Myslíte si, že o prvohorách víte
už všechno? Výstava Nelítostný
pravěk vás přesvědčí o opaku. Kromě nejnovějších paleontologických poznatků z oblasti plzeňské a radnické
pánve a Barrandienu čeká návštěvníky úžasná podívaná
v podobě vědecky přesných 3D modelů prehistorických
živočichů a tehdejších ekosystémů. Chybět nebude ani
přehlídka těch nejbizarnějších dravců nebo interaktivní
koutek pro nejmenší návštěvníky.
únor 2016 | www.zurnalmag.cz
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36. ročník festivalu

2. – 24. března 2016
Plzeň
www.smetanovskedny.cz

2. – 24. března 2016
Plzeň

Zahajovací koncert festivalu

19:00

2. března
19:00

Měšťanská beseda

MDR Sinfonieorchester Leipzig & Kristjan Järvi
Richard Strauss: Aus Italien, op. 16
Hector Berlioz:
Římský karneval, op. 9
Ottorino Respighi: Římské pinie

3. března
17:00

OFF PROGRAM

Dům hudby

Dvořákovo trio
Haydn - Piazzolla - Dvořák
Joseph Haydn:
Ástor Piazzolla:
Antonín Dvořák:

Klavírní trio č. 44 E dur,
Hob. XV: 28
Čtvero ročních dob v Buenos
Aires v úpravě pro trio
Klavírní trio č. 4 “Dumky”, op. 90

Ivo Kahánek (klavír), Jan Fišer (housle), Tomáš Jamník
(violoncello)

Restaurace-galerie Artamo

Eugen Brikcius
autorské čtení

10. března

Eugen Brikcius, Lucie Rozsnyó (zpěv), Miloslav Študent
(arciloutna, barokní kytara)

18:00

Dům hudby

Jana Vonášková - Petr Novák
Katastrofa - Smrt
komentované matiné

KD Peklo

Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany
19:00

6. března
10:30

8. března

Nová scéna DJKT

Bedřich Smetana: Libuše
slavnostní opera o třech dějstvích
11. března
20:00

OFF PROGRAM
Moving Station

Bedřich Smetana: Z domoviny, dvě skladby
pro housle a klavír
Antonín Dvořák: Sonáta pro housle a klavír
F dur, op. 57
Leoš Janáček:
Sonáta 1. X. 1905 pro klavír
“Z ulice”; Předtucha - Smrt
Bohuslav Martinů: Sonáta č. 3 pro housle a klavír,
H. 303

Slam Poetry Show
Bedřich Smetana / Katastrofy v české kultuře
19. století

Jana Vonášková (housle), Petr Novák (klavír),
Lenka Bočanová (průvodní slovo)

12. března

14:00

Nová scéna DJKT

Josef Kajetán Tyl: Flamendr
činohra

Slameři:
Metoděj Constantine (mistr ČR 2013), Bio Masha
(Vítězka Tilos Slam Budapešť), Lojza Kvádr (vítěz řady
exhibic), Anatol Svahilec (vítěz ČR 2014)

19:00

Návštěvnické centrum
Plzeňského Prazdroje

Czech Brass
Charpentier, Bach, Bizet a to nejlepší z filmové
hudby
Marek Zvolánek (trubka), Karel Kučera (bastrombón),
Lukáš Moťka (trombón), Stanislav Penk (trombón),
Karel Malimánek (tuba), Jiří Houdek (trubka), Marek
Vajo (trubka)

Program hudební
části festivalu
13. března
10:30

19. března
Český rozhlas Plzeň

Per aspera ad astra
komponované matiné Konzervatoře Plzeň
Lenka Bočanová (průvodní slovo), Blanka Hejtmánková
(recitace), Věra Müllerová (klavír)

19:00

Malá scéna DJKT

Igor Stravinskij: Svěcení jara
balet
14. března
19:00

Český rozhlas Plzeň

Napříč generacemi
Západočeské hudební centrum
Zuzana Zatloukalová (průvodní slovo)

15. března
10:00

KD Peklo

Dětská opera Praha:
Jiří Uhlíř a Zdeněk Svěrák – Miniopery
Neveřejné představení pro základní školy

19:00

Katedrála sv. Bartoloměje

Marek Eben & Irena Chřibková
Labyrint světa a ráj srdce
P. Eben, J. A. Komenský
Marek Eben (přednes), Irena Chřibková (varhany)

Měšťanská beseda

Martinů – Špalíček
Bohuslav Martinů: Špalíček - balet se zpěvem
o 3 dějstvích, H. 214 II
Pavla Vykopalová (soprán), Tomáš Kořínek (tenor),
Jiří Sulženko (bas),
Kühnův dětský sbor – Petr Louženský (sbormistr)
Plzeňská filharmonie – Ronald Zollman (dirigent)

Malá scéna DJKT

Jiří Teml: Kocour v botách
pohádková opera
19:00

Měšťanská beseda

Finále 32. ročníku Mezinárodní
smetanovské klavírní soutěže
Pořadatel – Konzervatoř Plzeň
Finalisté soutěže
Plzeňská filharmonie – Tomáš Brauner (dirigent)

22. března
19:00

Betlémská kaple

Panochovo kvarteto
Ryba - Smetana - Dvořák
Jakub Jan Ryba: Smyčcový kvartet d moll
Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll
„Z mého života“
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 F dur
„Americký“
Jiří Panocha (1. housle), Pavel Zejfart (2. housle),
Miroslav Sehnoutka (viola), Jaroslav Kulhan
(violoncello)

ZÁvĚreČnÝ koncert festivalu
24. března
19:00

17. března
19:00

14:00

Měšťanská beseda

Český filharmonický sbor Brno,
Severočeská filharmonie Teplice
& Charles Olivieri-Munroe
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Lobgesang, op. 52
Jeannette Wernecke (soprán), další sólisté v j.,
Český filharmonický sbor Brno – Petr Fiala (sbormistr)
Severočeská filharmonie Teplice –
Charles Olivieri-Munroe (dirigent)

Předprodej vstupenek:
–
–
–

www.smetanovskedny.cz
Předprodej vstupenek vedle Informačního
centra města Plzně, nám. Republiky 41
koncerty Plzeňské filharmonie

Festivalové slevy:
50%
50%
30%
30%
30%

držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
děti do 15 let
senioři 65+
studenti 16 – 26 let
abonenti Plzeňské filharmonie

Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, o. p. s.

www.smetanovskedny.cz
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do 29/02

Pěstuj prostor

Čtvrtý ročník
Otevřené výzvy
Chcete vylepšit nějaké vaše oblíbené místo v Plzni? Otevřená výzva Pěstuj prostor vám
pomůže! Do konce února probíhá čtvrtý ročník Otevřené výzvy, v rámci níž mohou lidé přidávat další podněty
na drobné změny ve veřejném prostoru. Na realizaci
vybraných projektů bude rozděleno 300 000 Kč z městského rozpočtu a podporu přislíbily i některé městské
obvody. Výzva je určena všem – od dětí po seniory.
Podněty lze přidat prostřednictvím formuláře na internetové stránce pestujprostor.plzne.cz (do 29. února) či
zaslat poštou na adresu Pěstuj prostor, z. s., Táborská 10,
326 00 Plzeň (do 22. února). Bližší informace na vyzva@
pestujprostor.cz nebo na 776 806 005 (Silvie Hašlová).

Techmania
do
března Filmohraní odjíždí
Stát se režisérem či filmovou hvězdou, natočit trailer
ke sci-fi filmu a projít se po červeném koberci za cvakání
spouští fotoaparátů – to všechno mohou prožít návštěvníci Techmanie v expozici Filmohraní. Pokud jste si ji
ještě nevyzkoušeli, máte nejvyšší čas! Filmohraní je totiž
v expoziční hale už jen pár týdnů. V březnu je čeká balení
a daleká cesta do jednoho ze science center ve Finsku.

od
30/01

Techmania

Kriminálka TSC se vrací!

Přáli jste si je, tak jsou zpátky! Kdo? Co? Programy v laboratořích fyziky, chemie i biologie zaměřené na forenzní
vědu. Staňte se členy týmu kriminalistů vyšetřujícího
závažný zločin. Vyzkoušejte si sbírání stop na místě
činu, snímání otisků prstů či DNA, balistiku, trasologii,
chemické rozbory a další činnosti známé z televizních
seriálů. Na koho ukážete a řeknete VINEN?

od
února

Výtvarno

Vše o technice
akrylu a pastelu

Sobotní celodenní kurz výtvarné techniky PASTEL proběhne 13. února, o týden později se pak koná kurz zaměřený na AKRYL. Oba jsou určeny všem, začátečníkům
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

i pokročilým, kdo se chtějí v téhle technice posunout dál
a naučit se něco nového. Lektor je uvede do problematiky malování, naučí je stínování, prozradí víc o druzích
podkladu či nanášení barev i o tvorbě kompozice obrazu. Kurz se koná od 10 do 17 hodin, cena kurzu PASTEL je
990 Kč, AKRYL stojí 1 290 Kč. Lektorem kurzů je Petr Bauer.

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
e-mailu vytvarno@seznam.cz.

01–
05/02

Techmania
Jarní prázdniny v Techmanii

Jarní prázdniny se dají trávit všelijak. Třeba hrou, poznáváním, experimentováním a zábavou, při které se člověk
ledacos naučí. Právě takové vyžití nabízí Techmania Science Center v míře vrchovaté. Láká třeba na nový film
v planetáriu pro nejmenší diváky, Polaris, nové expozice
Budoucnost na talíři, Vzhůru dolů a Chemistři, navrátivší
se programy v laboratořích Kriminálka TSC a spoustu
dalších zajímavostí.

06/02 / 16:00

U Branky

Masopust, jen mne
holka nevopusť
Letošní plzeňský masopust
v režii Plzeňského lidového souboru MLADINA vyráží
od Branky a projde jako vždy centrem města. Před radnicí poděkuje primátorovi za povolení masopust konat
a z mostu U Jána svrhne do řeky zapáleného Bakchuse, čímž bude symbolicky zúčtováno se všemi nešvary
a příkořími minulého roku. Bude následovat Dětské
maškarní radování a rejdování Na Spilce a po něm večer-
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ní tancovačka. Do průvodu a na Spilku zveme všechny
děti v maskách, bude veselo, jako každý rok!

18/02 / 18:00

D klub

13/02 / 11:00

Sebevědomí:

kreslení pravou mozkovou hemisférou

SOU elektrotechnické

Cestovatelský festival LETEM SVĚTEM
Už jste nalétali mnoho kilometrů po světě? Ať už ano, nebo ne, přijďte na cestovatelský
festival LETEM SVĚTEM v SOU elektrotechnickém, Vejprnická 56, Plzeň-Skvrňany. Čeká vás pestrá nabídka cestopisných fotoprojekcí v podání zkušených cestovatelů,
hudební i taneční exhibice, zajímavosti, výstavy, exotické
pokrmy, artefakty i tradiční setkávání s přáteli. Letos přijali pozvání do Plzně i zahraniční hosté a připraveny jsou
i workshopy pro celou rodinu. A do kterých zemí festival
LETEM SVĚTEM zaletí? Například do Číny, Ugandy, Peru,
Indonésie, Brazílie, Nepálu, Japonska, Indie, Izraele, Kyrgyzstánu, Súdánu a Jižní Afriky. Více na www.svetem.net.

17/02
17:00

Studijní a vědecká knihovna PK

Literární čaj o páté:
René Nekuda

Autorské čtení z nově vyšlé knihy Máváme labutím je určeno čtenářům, kteří mají rádi nejen českou literaturu,
ale i česká města. Máváme labutím je totiž pestrobarevná sbírka povídek o úniku, uvíznutí, městech a místech,
která zanechávají dojem. Do Plzně přijede v rámci Literárních čajů o páté číst jeden z autorů, René Nekuda.

18/02–24/04

DEPO2015, Presslova 14
TRIK: Digitální hřiště pro zvídavé děti
Rozeznít podlahu, probudit
sopku, pohybem vybarvit zeď, zkusit si černé divadlo,
ovládat planety ve vesmíru, stavět koleje a silnice – to
vše si budou moci vyzkoušet děti v digitálním hřišti
TRIK. Umělci a programátoři z Česka a Polska připravili
unikátní kolekci interaktivních a převážně digitálních
herních prvků, které je nechají vstoupit do světa fantazie. Instalace v DEPO2015 vybízí děti k pohybu, přemýšlení a spolupráci. A navíc – kdo zvládne všechny TRIKy,
odnese si malý dárek. Vstupné: 50 Kč děti / 80 Kč dospělí.
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Pokud se člověk chce v životě posunout dál, musí nejprve začít věřit sám sobě. Jedna z možností, jak překonat
sám sebe a začít si věřit, je naučit se kreslit během jediného víkendu. Vše o metodě kreslení pravou mozkovou
hemisférou, včetně praktických ukázek, přiblíží lektorka
Klára Šubrtová. Vstupné 30 Kč. Po přednášce budou mít
posluchači možnost přihlásit se na víkendový kurz.

19/02 / 20:20

Pechakucha Night
vol. 16
V novém roce vás přivítá Pechakucha Night Plzeň s číslem 16.
Po jubilejních oslavách připravuje tým komornější atmosféru s omezeným počtem míst. Tento jedinečný večer vám otevře další neobvyklé místo v Plzni a představí
10 zajímavých hostů z různých oblastí společenského
a kulturního života (např. umění, designu, fotografie…).
Těšit se také můžete na afterparty konající se po skončení
akce. Informace budou odtajňovány postupně na facebooku Pechakucha Night Plzeň a na www.pknp.cz.

20/02, 26/03
a 23/04

Výtvarný ateliér
Workshopy s malířem
Lukášem Haškem

Výtvarný ateliér Plzeň připravil na začátek roku hned tři
oblíbené jednodenní workshopy pod vedením malíře
MgA. et Mgr. Lukáše Haška. Na 20. února Kurz figurální
kresby, 26. března vás čeká Kurz olejomalby a Základy
portrétu proběhnou 23. dubna, všechny jsou určené
úplným začátečníkům i pokročilejším tvůrcům. Veškeré
potřebné pomůcky jsou zahrnuty v ceně kurzů. Bližší
informace na www.atelierplzen.cz, přihlášky na e-mailu
info@atelierplzen.cz či na telefonu 608 179 535.

20/02 DEPO2015, Presslova 14
od 10:00 DEPO Street Food Market
Oblíbený festival pouličního jídla láká nabídkou lahůdek bister a food trucků z celého světa: prodávat se tu
únor 2016 | www.zurnalmag.cz
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budou hamburgery, hotdogy, palačinky, francouzské
sýry a paštiky, zabijačkové hody, ale i vegetariánské,
bezlepkové, bio a raw pochutiny. Vedle jídla potěší chuťové buňky také moravská vína, perlivá vína Bohemia
Sekt či lahodná káva. Akce nabídne i pestrý doprovodný
program v čele s novou interaktivní výstavou na motivy trikových filmů nejen pro děti. Odpoledne rodinám
zpříjemní vystoupení dětské kapely, večer čeká návštěvníky DJ a párty až do půlnoci. Vstupné zdarma!

21/02 / 20:00

Moving Station

S/He is Nancy Joe
Narodil jsem se jako holka. Ale
jistě vím, že jde o omyl. Transgender, odcizení v těle i odcizené tělo, osamocení
ve společnosti vinou odlišnosti, touha po štěstí a svobodě, to vše vypráví docu-drama, jež vzniklo na pomezí
žánrů a unikátního hybridního stylu street-ballet. V působivé taneční a vizuální performanci Miřenka Čechová.

od
22/02

Výtvarno

Kurzy ve druhém pololetí

Žádné přání nemusí být bláznivé a nesplnitelné
a na žádnou touhu není člověk příliš starý. Třeba pro to,
aby se naučil kreslit a malovat. Proto tu jsou kurzy pro
širokou veřejnost, začátečníky, pokročilé a děti. Seznámíte se s tužkou, rudkou, uhlem, pastelem, temperou,
akrylem a olejem. Od jednodušších po propracovanější
témata. Vyberte si, který den v týdnu a v jakou hodinu
chcete kurz navštěvovat vy nebo vaše děti. Druhé pololetí začíná v týdnu od 22. února.

26/02 / 19:00

Saloon Roudná

Šibřinky

Únor patří maškarám, maskám
a maškarním plesům. Naši
předkové jim říkali šibřinky a na Roudné tuhle tradici
s úspěchem obnovili. Přijměte pozvání a přidejte se
k tradičnímu veselí. Pátý ročník Šibřinek hudbou doplní
skupina W band, připravena je i barmanská show Viktora Gleicha, taneční vystoupení nebo nezbytné vyhlášení
nejlepší masky. Vstupné je 150 Kč a předprodej vstupenek na baru restaurace Saloon Roudná, Na Roudné 17.
Rezervace možné na tel.: 377 510 109.
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

28/02
14:00

Vinice

Vyhánění zimy
z plzeňské kotliny

Stalo se již dobrou tradicí, že se Plzeňané loučí se zimou
už poslední únorovou neděli. I letošní rozpustilé Vyhánění zimy začne před 7. základní školou na Vinicích.
Odtud půjde maškarní průvod přes statek Lüftnerka
v ZOO, Kilometrovkou a kolem Kalikovského mlýna, kde
bude utopena Morana, až před radnici. První zastávkou
maškarního průvodu bude cca ve 14:30 hod. statek
Lüftnerka a bude připomenutím starých masopustních
tradic. U Kalikovského mlýna pronese kolem 15:30 hod.
Jaromil VI. svoji hlavní řeč a odmění nejvtipnější masky.
Velké veselí pak určitě vypukne po 16. hod. před radnicí,
kde bude zima spoutána, uložena do rakve a odnesena
do městské šatlavy. Odpoledne uzavře soutěž v pojídání masopustních koblih nazvaná Plzeňský koblížek.

05/03
19:00

Kozolupy
Ples Centra pečovatelských
služeb Město Touškov

Výtěžek plesu Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb putuje vždy na dobrý účel: na provoz
centra, které pomáhá těm, kdo pomoc potřebují. Loni
se takto povedlo vybrat 19 756 Kč, které byly použity
na nákup technického vybavení. Na plese vystoupí plzeňský pěvecký sbor Andílci a o půlnoci čeká návštěvníky překvapení. Večerem provází Petr Handl. Vstupné
je 150 Kč a lístky je možné rezervovat na telefonech
774 483 701 a 774 483 740.

08/03 / 19:00

Moving Station

MÓDNÍ ŽENDEN
Oděvní galerie Adelaida Aleny
Čížkové vás ve spolupráci s Johan z.ú. zve na přehlídku autorských modelů. K vidění
budou nejen kousky z její vlastní kolekce značky Amélie,
ale i modely Ivy Šimandlové, Kateřiny Rabasové, Ateliéru Donát, Šarman, Aivelli a řady dalších návrhářů. Adelaida klade důraz na zachování originálního českého
puncu a podporu zanikajícího českého oděvnictví. Přehlídku, která slouží hlavně k představě o pohybu modelů, vrstvení a možných kombinacích doprovodí hudební
uskupení Burlesque. Předprodej vstupenek probíhá na:
Adelaida, Purkyňova 35, Plzeň.
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25/02

CineStar, Cinema City

Bohové Egypta / dobrodružný
Režisér Alex Proyas má za sebou filmy jako Já, robot nebo Vrána a už pár let se řadí mezi filmaře, které stojí za to sledovat.
Podle jména byste to možná nehádali, ale původem je Proyas
z Egypta a teď se rozhodl, že se ke svým kořenům vrátí a natočil epickou fantasy Bohové Egypta. Ta se odehrává v době, kdy
mezi lidmi Egypta chodili bohové a všem spravedlivě vládl Ra.
Po jeho smrti ale usedl na trůn Set, bůh temnoty a začalo to
být zlé. Kvůli jeho vládě se celá říše octla ve válce, po pouštích se pohybují monstra a lidé žijí ve strachu.
Jen pár povstalců je ochotných se Setovi postavit, ale proti jeho moci a armádě zrůd nemají šanci. Pak se ale objeví
podivná dvojice, která by to mohla změnit. Zlomený bůh
Horus a mladý zlodějíček Bek rozhodně nevypadají jako klasičtí hrdinové, ale i tak se vydají na cestu, která je zavede do obřích měst, vyprahlých pouští,
ale i do podsvětí a do samotných nebes. A Set je ochotný udělat cokoliv, aby je zastavil. Výpravná akční jízda
spoléhá nejen na hromadu triků a epický příběh, ale i na herecké hvězdy. Záporáka Seta si zahrál Gerard
Butler, kterého si určitě pamatujete z 300: Bitva u Thermopyl, a proti němu se jako Horus postaví Nikolaj
Coster-Waldau, hvězda seriálové Hry o trůny.

28/01

CineStar, Cinema City

Do posledního dechu / drama / thriller
Chris Pine je specialistou na kapitány. Šéfuje legendární lodi Enterprise
ve Star Treku a teď dostane na starost další loď. Nebude sice vesmírná, ale
obyčejná a taky podstatně menší. Ale za jejím kormidlem bude taky o zábavu postaráno. Thriller podle skutečné události Do posledního dechu se
odehrává v roce 1952, kdy u Nové Anglie zuřila strašlivá bouře. Právě v ní se
octl tanker SS Pendleton, který se pomalu potápí a jeho posádka ho nemůže opustit. V sázce jsou životy třicítky
lidí a jediný, kdo jim může pomoci, je Bernie Webber, mladý kapitán pobřežní stráže, který dostal za úkol se svou
nezkušenou posádkou doplout k tankeru a dostat námořníky do bezpečí. Uprostřed vln ale budou mít záchranáři
dost práce sami se sebou. A není vůbec jisté, jestli jsou na podobnou akci připraveni. Krom Chrise Pinea se na plátně objeví hvězdy jako Eric Bana nebo Casey Affleck.

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.

24

únor 2016 | www.zurnalmag.cz

Filmové premiéry

CineStar, Cinema City

28/01

Padesát odstínů černé / komedie
Padesát odstínů šedi je literární a teď už i filmový fenomén. Takový, že si svou
parodii rozhodně zaslouží a Marlon Wayans se jí rád ujal. Komik, který se specializuje na hodně drsný humor, je podepsaný pod scénářem, hlavně si ale
zahraje roli tajemného miliardáře, do kterého se zamiluje obyčejná a trošku
stydlivá holka. A když odhalí jeho tajemství a sklon k neortodoxním erotickým
hrátkám, otevře se před ní úplně nový svět. Spíš než erotické dusno a napětí ale čekejte humor, který bude chvílemi
hodně drsný, Wayans je konec konců zodpovědný i za sérii Scary Movie a tady se hodlá vyblbnout minimálně stejně.

28/01

CineStar, Cinema City

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda / komedie
O sérii Alvin a Chipmunkové si můžete myslet cokoliv. Třeba že je pitomá,
upištěná a otravná. Ale vydělává, a to je v Hollywoodu nejdůležitější, takže
tu máme čtvrtý díl. V něm se trio pištících zvířátek, která uspěla jako popové
hvězdy, vydá na cestu do Miami. Právě tady by se měl totiž jejich kámoš Dave
ženit, a to Alvin, Simon a Theodore nesmí dopustit. Bojí se totiž, že jim tak
na krku skončí jejich vyženěný brácha Miles, se kterým není k vydržení, a hlavně, že je Dave určitě opustí. Na cestu
mají pouhé tři dny a během nich je čeká spousta šíleností, vtipných situací a hromada písniček. Režie se tentokrát
ujal Walt Becker, který natočil třeba komediální hit Divočáci.

CineStar, Cinema City

04/02

Dánská dívka / drama / životopisný
Eddie Redmayne dostal Oscara za ztvárnění Stephena Hawkinga v dramatu
Teorie všeho a letos na podzim ho uvidíme ve filmu ze světa Harryho Pottera
Fantastická zvířata a kde je najít. Ještě před tím ho však čeká Dánská dívka,
další drama s oscarovými ambicemi. Einar Wegener a jeho manželka Gerda
žili ve dvacátých letech v Dánsku a patřili mezi nejváženější a nejúspěšnější
malíře země. Einar měl však tajemství, které jednoho dne vyplulo nečekaně na povrch. Jeho manželce nedorazila
modelka a ona potřebovala někoho, podle koho by mohla malovat. Einar se rozhodl, že na sebe navlékne ženské
šaty a pro svou ženu zapózuje v baletním kostýmu. A dojde mu, že se v něm cítí vlastně docela dobře. Najednou sám
neví, jestli je mužem, nebo ženou. Začne předstírat, že je tajemnou dívkou jménem Lili a čím dál tím víc mu dochází,
že skutečně šťastný může být jen a pouze jako žena. Jak ale na jeho změnu bude reagovat okolí? A jak ji unese Gerda?
O režii se postaral Tom Hooper, autor oscarového hitu Králova řeč.

04/02

CineStar, Cinema City

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází / akční / thriller
Režisér Michael Bay je specialista na akční filmy. V posledních letech se věnuje
sérii Transformers, ale na svém kontě má třeba i kultovní Mizery nebo nestárnoucí Skálu. Teď ho ovšem zajímají hlavně bitky obřích robotů, i tak si však dovede udělat čas na menší projekty, jako je 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází. Zápletka téhle akční podívané vychází ze skutečných událostí. V libyjském Benghází
je americká ambasáda, kterou hlídá parta drsňáků. Obvykle se celkem nudí, teď je ale čeká peklo. Skupina teroristů se
rozhodla zaútočit na ambasádu a velmi svérázným způsobem tak oslavit jedenáct let od útoku na Světové obchodní
centrum. Ochranka nemá proti obří přesile šanci a zdá se, že všichni v budově budou dřív nebo později mrtví. V oblasti
ale naštěstí působí i skupina bezpečnostních analytiků tvořená bývalými mariňáky. A ti se rozhodnou vyrazit do boje
bez ohledu na rozkazy. Začíná boj proti nepříteli, který nechce brát zajatce a je ochotný udělat pro vítězství všechno.
únor 2016 | www.zurnalmag.cz
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11/02

CineStar, Cinema City

Deadpool / akční / fantasy / sci-fi
Wade Wilson byl žoldák, zabiják a milující přítel, který jednoho dne zjistil, že
na tomhle světě už asi moc dlouho nebude. Jeho tělo doslova žrala rakovina a smrt mohla přijít každým okamžikem. Wade se tedy rozhodl kývnout
na nabídku a zúčastnit se podivného experimentu, který ho měl zachránit,
příliš pozdě však zjistil, že i kdyby žil, stal by se víceméně otrokem a jeho vůli
by mohli kontrolovat zatraceně nebezpeční lidé. Situace se ovšem vyvíjela trošku jinak. Vědecké centrum shořelo
a místo Wadea Wilsona tu najednou byl Deadpool. Prakticky nesmrtelný superhrdina, který vlastně moc super nebyl. A rozhodně nešlo o hrdinu, ale spíš o magora. Deadpool je psychopat, zabiják, likvidátor, milovník dětinských
vtipů a cvok, co občas mluví přímo do kamery. Ani X-Meni ho nedovedou držet na uzdě a chová se asi jako čtyřleté
dítě, kterému byste dali do ruky plamenomet. Když ale zjistí, že jeho lásku, respektive lásku Wadea Wilsona, unesl
starý protivník, rozhodne se jednat. A pozabíjet spoooooustu lidí. Komixová akční komedie je vysněným projektem
Ryana Reynoldse, který si v ní zahrál hlavní roli.

Cinema City

11/02

Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje
dobrodružný
Dobrodružná podívaná pro celou rodinu Bella a Sebastián ukázala, že tenhle
klasický příběh o přátelství malého kluka a velkého psa může dojmout i současnou generaci dětských diváků. A tak tu máme dvojku, ve které se vrací jak
Sebastián, tak i jeho věrná fenka Bella. Druhá světová válka skončila a zdá se,
že všechny teď už čekají jen lepší časy. Sebastián spolu s dědečkem Césarem se těší, až se vrátí Angelina, dívka, která
byla pro Sebastiána skoro matkou a pomohla ho vychovat. Její letadlo se však cestou domů zřítí, a pokud katastrofu
někdo přežil, je někde uprostřed Savojských Alp. Naděje na záchranu je prakticky nulová, Sebastián se však rozhodne i přes to vyrazit Angelinu hledat. A Bella jde pochopitelně spolu s ním. Začíná další dobrodružství, ve kterém
půjde o život, ale bude i čas na legraci a kochání se nádherným horským prostředím.

11/02

CineStar

Decibely lásky / komedie / muzikál

Michal David je fenomén, který je tu s námi už pěkně dlouho. Ne každý je z toho nadšený a spousta lidí by mu přála,
aby už i se svými písničkami odešel do zaslouženého důchodu, ale je tu pořád. A nejspíš ještě chvilku bude a teď
se na nás jeho hity budou valit nejen z rádia, ale i z kina. Decibely lásky jsou totiž hudební komedie, která navazuje
na tradici Discopříběhů. Děj se točí okolo tří generací hrdinů, kteří žijí svoje obyčejné životy, mají sny a dělají všechno
pro to, aby si je splnili. Mladý Dan je umělec, ale úplně se mu nedaří a lepí se na něj jeden průšvih za druhým. Teď si
odpykává svůj trest při úklidu města a šéfuje mu Kristián. Ten se zamiluje do Danovy sestry, a i Dan si, zdá se, našel
přítelkyni. Sympatická Betka má ale kamarádku, která jí štěstí nepřeje a hodlá jí novou lásku trošku zkomplikovat.
A aby toho nebylo málo, Kristiánův táta a teta Betky se do sebe taky zakoukají. V hlavních rolích se objeví Filip Cíl, Iva
Janžurová, Alžběta Bartošová nebo Rudolf Hrušínský. A samozřejmě písničky Michala Davida.

18/02

CineStar, Cinema City

Zoolander No. 2 / komedie
Derek Zoolander je model. Derek Zoolander je legenda. Derek Zoolander je
člověk, který před lety zabránil atentátu na předsedu vlády Malajsie. Derek
Zoolander vymyslel nejslavnější výraz na světě. Derek Zoolander je idiot. A to
maximální, první film, ve kterém se tenhle krasavec objevil, se stal kultovním,
Ben Stiller si v něm zahrál hlavní roli a postavil se i za kameru. Po letech se vrací
do akce a opět si zahraje totálně natvrdlého modela, který spolu s kolegou Jeníčkem musí znovu do akce. Ne na pře-
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hlídková mola, na to už je trochu starý, ale o spolupráci s ním stojí Interpol. Někdo totiž začal zabíjet nejkrásnější lidi
na světě a všichni umírají s výrazem Magnum, slavným „lookem“, který Derek Zoolander vymyslel. Kdo za tím stojí?
A jak daleko je ochotný zajít? V šílené komedii se vrací nejen Ben Stiller, ale i Owen Wilson a Will Ferrell, nově dorazí
například Penélope Cruz a mihnou se tu třeba i Benedict Cumberbatch, Kanye West nebo Justin Bieber.

Cinema City

18/02

Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
animovaný / dobrodružný
Někdy se stává, že samotný název filmu vám řekne všechno potřebné o filmu
jako takovém. Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek je přesně ten případ. Animák z Francie je variace na klasický dobrodružný příběh, který bude ale vhodný spíš pro menší děti. I tady se Robinson octne po ztroskotání lodi na ostrově,
kde nejsou žádní lidé, narazí tu ale na Úterý. Úterý je papoušek, tak trochu snílek a hlavně velký kámoš spousty
dalších zvířátek. Sní o tom, že se mu povede dostat se z ostrova a prozkoumat celý svět a teď tuší, že díky Robinsonovi by se to mohlo povést. Lidský ztroskotanec taky rychle pochopí, že v boji o život to bude mít snadnější, když
mu Úterý pomůže a bude se moci spolehnout i na další zvířata. Vypadá to, že všichni dosáhnou svého, pak se ale
na ostrově objeví dvě divoké kočky, které mají v plánu všechny zotročit. Hrdiny čeká pořádná bitva.

18/02

Cinema City

Rodinný film / drama
Režisér Olmo Omerzu se narodil v Jugoslávii, vystudoval však pražskou FAMU
a teď tvoří v České republice. A jeho novinka Rodinný film se prý zatraceně
povedla. Rodinný film je drama, které se točí okolo dvou dospívajících dětí,
jimž se splní sen. Zůstávají doma samy, protože rodiče odjeli na dovolenou
a chystají se užívat si na jachtě na oceánu. Doma je bez nich pohoda. Peněz
je dost, zodpovědnost nulová a uklidit určitě stihnou na poslední chvíli. Zkrátka pár dní bez starostí. Co ale delší
odloučení udělá se vztahy v rodině? A co se stane, když se rodiče nevrací? Do hlavních rolích obsadili tvůrci Karla
Rodena a Vandu Hybnerovou.

25/02

CineStar, Cinema City

Brooklyn / drama / romantický
a,
Nela,Veronik
a,Lenka
in
Milada,Jir
únoru
Tyto všechny
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mají svátek v

Režisér Jon Crowley je Ir a Irsku se rád věnuje i ve svých
filmech. Novinka Brooklyn, která se podívala i na Oscary,
není výjimkou. Odehrává se v padesátých letech v New
Yorku, kam právě z Irska přicestuje mladá Eilis. Opustila
svůj rodný zapadákov a doufá, že na druhé straně oceánu na ni konečně čeká štěstí, v obřím městě se však
cítí nesvá. Všechno se postupně zlepšuje. Najde si práci
a seznámí se s mladým italským dělníkem, do kterého
se zamiluje a zdá se, že konečně našla svůj nový domov.
Osud má ale jiné plány. Eilis se musí vrátit domů do Irska
do zapadákova jménem Enniscorthy, aby se tu postarala
o maminku a i tady naráží na muže, který jí není lhostejný. Sama si bude muset vybrat, jestli nakonec zůstane
v zemi, kde se narodila, ale budoucnost tu asi nebude
moc zajímavá, nebo se pokusí začít znovu v nové zemi.
V hlavní roli se objeví Sairse Ronan, kterou můžete znát
z filmů jako Pokání nebo Grandhotel Budapešť.
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od 01/02

12–14/02

Pulcinella

Restaurace
U Malické brány

Nabídka
čerstvých ryb
Italská restaurace zve na víkendové speciality z čerstvých ryb. Zajít sem můžete například na marinované ančovičky, filety z pražmy královské
na bylinkovém bramborovém pyré s pečeným fenyklem,
kambalu s bylinkovým pestem a mořskou solí, risotto se
scampami nebo mořského vlka s pestem ze sušených rajčat a bylinek. Přeneste se alespoň na pár desítek minut
do středomoří a nalaďte se už v únoru na léto!

01–28/02

Restaurace
Continental

BURGER MÁNIE
Únor patří mezi nejchladnější
měsíce v roce. Na to reaguje naše tělo zvýšeným výdejem energie a my mu ji musíme dodat zpět. Například
pořádným burgrem… Restaurace hotelu Continental
dává svým hostům na vybranou hned z několika lákadel. Co třeba dvojitý Bacon burgr s jalapeňos papričkou?
Nebo Pulled Pork Burgr v jižanském stylu s trhaným
vepřovým masem, domácí BBQ salsou a picklovanou
okurkou? Ale pamatují tu i na vegetariány. Pro ty je v nabídce Goat chees burger s kozím sýrem, pečenou řepou,
mladým špenátem nebo Tofu burger v asijském stylu
s mořskou řasou, sojovou majonézou a koriandrem.

12/02 / 18:30

Hotel U Pramenů

Snoubení
pokrmů a vín

V úterý 12. února se při degustačním večeru představí Vinařství Hort, zakládající
člen VOC Znojmo a držitel mnoha zahraničních ocenění. Ve středu 24. února tu přivítají skvělého vinohradníka a znamenitého vinaře Jiřího Kadrnku a jeho vína
z rodinného vinařství. V následujících večerech jsou
pozváni známí vinaři Beneš, Šamšula, Adámek, Prokeš
a další. Program degustací naleznete na www.upramenu.cz. Rezervace vstupenek na tel.: 377 522 255, nebo
na e-mailu: info@upramenu.cz. Cena vstupenky 200 Kč.
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Valentýnské menu
Únor je nerozlučně spjatý se
svátkem všech zamilovaných, svatým Valentýnem.
V restauraci U Malické brány, která je od nového roku
nekuřácká, ho můžete oslavit s menu pro dva. Menu
obsahuje přípitek Bohemia Sektu, předkrm, hlavní jídlo
a dezert. Více informací naleznete na www.umalickebrany.cz, rezervace probíhá na tel.: 377 321 298 nebo
na čísle 778 080 200.

12/02
20:30

Vinotéka Americká 13

Mediterian doma

Nevlídný a studený únor nepatří zrovna mezi obecně
oblíbené měsíce, a proto se plzeňská kapela Mediterian
rozhodla pozvat své nejvěrnější fanoušky do domáckého prostředí Vinotéky na Americké 13, kde se bude tento večer nejen hrát a zpívat, ale také tančit a popíjet kvalitní víno. Místa bude sice poměrně málo, ale o to lepší
bude atmosféra tohoto výjimečného večera, na kterém
třeba zrovna vy nemůžete chybět!

13–
14/02

Sedmý nebe – Morávka

Valentýnské menu

I Sedmý nebe – Morávka nabízí šanci, jak oslavit svátek zamilovaných. Zdejší kuchaři připravili Valentýnské
menu speciální pro pány a speciální pro dámy. Pánové si
pochutnají třeba na filetovaném flank steaku s koňakovou omáčkou a špízky z grilované zeleniny s rozpečenou
bagetkou. Dámám se bude servírovat například zauzená
vepřová panenka na višňových hoblinkách, podávaná se
švestkovou omáčkou a opečenými škubánky.

13–14/02

Slunečnice

Valentýnské menu
Přijďte oslavit svátek zamilovaných do Slunečnice a vychutnat si báječné jídlo v příjemné atmosféře při svíčkách.
Vždy od tří hodin do půl desáté si můžete objednat
slavnostní Valentýnské menu s kanapkami s pažitkovým ricotta krémem a uzeným lososem servírovanými
únor 2016 | www.zurnalmag.cz
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na barevném salátu, s grilovaným krevetovým špízem
s bramborovo-pastiňákovým pyré a variací studených
omáček pro dámy a grilovaným entrecote steakem s pepřovo-koňakovou omáčkou a bramborovo-pastiňákovým pyré pro pány a s čokoládovou pěnou s chilli v roli
moučníku. Cena za menu je 369/409 Kč a jednotlivá jídla
lze objednávat i zvlášť. Rezervace na tel.: 377 270 194..

14/02

Saloon Roudná

Valentýnské menu
I v Saloonu dobře vědí, že láska prochází žaludkem. Svátek
zamilovaných tu proto slaví marinovanou chobotnicí se
zauzenou paprikou, hovězím Rib Eye steakem, gratinovaným sýrem Camembert s divokými brusinkami a mandlovými kroketami, nebo kuřecím prsem Supreme s ratatouille zeleninou a parmazánovým chipsem. Hlavní chod
je doplněn vínem Cabernet Sauvignon nebo Rulandské
bílé. Jako sladká tečka na závěr se podává creme brulee
s flambovanými jahodami. Cena menu je 590 Kč na osobu
a rezervace probíhá na tel.: 377 510 109.

15–21/02

PI.JEZ.PI

Týden francouzské kuchyně
O Francii se říká, že je kolébkou
gastronomie. O její kuchyni je známo, že překypuje rozmanitostí, bohatstvím a skvělými tradičními recepturami. V PI.JEZ.PI budete moci po celý týden ochutnávat
nejen perly kuchařské, ale pochopitelně i klenoty z vinotéky. Šéfkuchař Jan Pancurák pro vás vybral pár výborných receptů, které bude vařit a servírovat po celý
týden. Přijďte a vyzkoušejte chutě Francie. Rezervace
na telefonu 377 331 308 nebo 608 182 478.

18–21/02

Restaurace 12°

Masopustní hody
Restaurace 12° připravila hned
zkraje roku velkou novinku,
celá spodní část restaurace ve sklepních prostorách se
stává nekuřáckou. V čase masopustu si tu budete moci
pochutnat třeba na zabijačkové polévce, vepřovém
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

NEDĚLNÍ BRUNCH 2016
NEDĚLNÍ BRUNCH 2016
COURTYARD BY MARRIOTT® PILSEN
COURTYARD BY MARRIOTT® PILSEN

Vychutnejte si nedělní brunch v restauraci Pils’n’Grill
podávaný odsi
12.00
do 16.00.
Provděti
jsou připraveny
Vychutnejte
nedělní
brunch
restauraci
Pils’n’Grill
hotelové sály
nabízející
kreativní
dětské
dílny
a i-corner
podávaný
od 12.00
do 16.00.
Pro děti
jsou
připraveny
(x-box, stolní
. . .).
hotelové
sály fotbálek,
nabízející
kreativní dětské dílny a i-corner
(x-box, stolní fotbálek, . . .).
LEDEN:
17. 1. – NOVOROČNÍ
ÚNOR:
LEDEN:
BŘEZEN:
ÚNOR:

21.
17. 2.
1. –
– STAROČESKÁ
NOVOROČNÍ ZABIJAČKA
13.
ASIE
21. 3.
2. –
– VŮNĚ
STAROČESKÁ
ZABIJAČKA

BŘEZEN:
DUBEN:

27.
13. 3. –
– VELIKONOČNÍ
VŮNĚ ASIE
17. 4.
27.
3. –
– FARMÁŘSKÝ
VELIKONOČNÍ

KVĚTEN:
DUBEN:

8. 5.
BRUNCH
17.
4. –
– RETRO
FARMÁŘSKÝ
ANEB ZPÁTKY DO MINULOSTI
8. 5. – RETRO BRUNCH
22. 5. – CHUŤ
ANEB PROVANCE
ZPÁTKY DO MINULOSTI
12. 6.
BARBECUE
22.
5. –
– ZAHRADNÍ
CHUŤ PROVANCE

KVĚTEN:
ČERVEN:
ZÁŘÍ:
ČERVEN:
ŘÍJEN:
ZÁŘÍ:

18.
KOLEM
SVĚTA
12. 9.
6. –
– CESTA
ZAHRADNÍ
BARBECUE
23.
NÁM
PODZIM
DAL
18.10.
9. –
– CO
CESTA
KOLEM
SVĚTA
LISTOPAD: 23.
6. 10.
11. –
ŘÍJEN:
– HALLOWEENSKÝ
CO NÁM PODZIM DAL
LISTOPAD: 20.
6. 11.
11. –
– SVATOMARTINSKÝ
HALLOWEENSKÝ
PROSINEC: 20.
4. 12.
11. –
– ADVENTNÍ
SVATOMARTINSKÝ
11. 12. – ADVENTNÍ
PROSINEC: 4. 12. – ADVENTNÍ
18. 12. – ADVENTNÍ
11. 12. – ADVENTNÍ

18. 12. – ADVENTNÍ

CENA ZA OSOBU

590 KČ

CENA
ZA OSOBUnápojů
590 KČ
vína a nealkoholických
včetně neomezené konzumace piva,

včetně neomezené konzumace piva,
Děti ado
6 let – zdarma nápojů
vína
nealkoholických
Děti od 6 do 10 let – 150 Kč
Děti do 6 let – zdarma
Děti od 10 do 15 let – 295 Kč
Děti od 6 do 10 let – 150 Kč
Děti od 10 do 15 let – 295 Kč
Pils‘n‘Grill Bar and Restaurant
Courtyard by Marriott® Pilsen
Pils‘n‘Grill
Bar and
Restaurant
Sady 5. května
57, 301
00 Plzeň
Courtyard
by 142
Marriott® Pilsen
+420 373 370
Sady
5.
května
57,
301
00 Plzeň
+420 373 370 133
+420
373 370 142
pilsen.reception@courtyard.com
+420
373 370 133
www.pilsengrill.com
pilsen.reception@courtyard.com
www.pilsengrill.com
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vrabci s křimickým zelím a bramborovými šiškami, ovaru s jablkovým křenem, zabijačkovém guláši, domácích
koblihách s povidly a tvarohem nebo bramborových
šiškách s mákem, cukrem a máslem. Oslavte tento svátek dobrého jídla tradičně a s vynikající kuchyní!

19/02 / 19:00

Nevinný bar

Ochutnávka vín
vinařství Vinofol
Přijďte ochutnat moravská vína,
která zrodila Pálava: viniční území ležící v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky, jehož výjimečné mikroklima
má téměř středomořský ráz. Trvalé proudění větrů a zejména kamenitá půda skalních stepí bohatá na vápník
a magnesium propůjčují zdejším vínům vysokou mineralitu a přesvědčivý charakter. Vstupenky na degustaci jsou
slosovatelné, výherce si odnese jednu láhev z ochutnávaných vzorků. Rezervace na baru nebo na tel.: 774 002 005.

21/02
12:00

Pils’n’Grill

Staročeská zabijačka

Únorový brunch v hotelu Courtyard by Marriott má
typicky zimní atmosféru, ale k ní přidává i několik novinek. Brunche budou i nadále začínat v obvyklý čas, tedy
ve 12 hodin, ale doba konzumace se prodloužila: teplý
bufet bude založen do tří hodin a studený ještě o hodinu déle. Program pro děti obohatí moderní i-corner
vybavený sedacími pytli, tančící podložkou pro slečny,
fotbálkem pro kluky a X-BOXem, na kterém si budou
moci všichni ve skupinkách zařádit. Poslední novinkou
jsou věrnostní kartičky. Za každou návštěvu brunche
dostanete razítko a dvanáctý brunch bude zdarma.

24–28/02

U Salzmannů

Zabijačkové hody
Restaurace U Salzmannů zve
milovníky vepřových pochoutek na tradiční zabijačkové hody, z podomácku chovaného pašíka. Podávat se budou tradiční dobroty, jako je
ovarová polévka, jelítka, tlačenky, jitrnice nebo výtečný
vepřový guláš. A k tomu se pochopitelně bude šenkovat tankový nepasterizovaný 12° Pilsner Urquell. Rezervace na tel.: 377 235 476 nebo na webových stránkách
www.usalzmannu.com.
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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. 2. 19:00
3. 2. 19:00
4. 2. 19:00
5. 2. 19:00
6. 2. 19:00
7. 2. 19:00
9. 2. 19:00
10. 2. 19:00
11. 2. 19:00
12. 2. 19:00
13. 2. 19:00
14. 2. 10:30
		19:00
16. 2. 19:00
17. 2. 19:00
18. 2. 19:00
19. 2. 19:00
20. 2. 19:00
23. 2. 19:00
24. 2. 19:00
25. 2. 19:00
27. 2. 19:00
28. 2. 14:00

Hello, Dolly! – muzikál
S3
Úklady a láska – činohra
V14
Aida – opera/-TITS5
Hello, Dolly! – muzikál
V4
Mefisto – činohra, premiéra
P
Canticorum uvádí… Pocta tvůrcům II – koncert
Úklady a láska – činohra
V1
Edgar – opera/-TITV6
Mefisto – činohra
S7
Hello, Dolly! – muzikál
S2
Čardášová princezna – opereta
Koncertní matiné
foyer
Romeo a Julie – balet
V17
Koncert opery
Hello, Dolly! – muzikál
KMD10
Caligula – činohra
Romeo a Julie – balet
V8
Prodaná nevěsta – opera
Edgar – opera/-TITV9
Spartakus – balet
S4
Edgar – opera/-TITV7
Čardášová princezna – opereta
Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TITO1

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. 2. 19:00
3. 2. 19:00
4. 2. 19:00
5. 2. 19:00
6. 2. 19:00
7. 2. 14:00
9. 2. 19:00
10. 2. 19:00
11. 2. 19:00
12. 2. 19:00
13. 2. 19:00
14. 2. 19:00
		19:00
16. 2. 19:00
17. 2. 19:00
18. 2. 19:00
19. 2. 19:00
20. 2. 19:00
21. 2. 19:00
23. 2. 19:00
25. 2. 19:00
27. 2. 19:00
28. 2. 19:00

Freddie – The King of Queen – balet
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidim – muzikál
N14
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
N11
Jednotka intenzivní lásky – činohra
S6
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Sboristé – činohra
O2
Čarostřelec – opera
N5
Vojcek – činohra
N10
Čarostřelec – opera
N3
Vojcek – činohra
N4
Škoda! – činohra
pro seniory
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
Flamendr – činohra
S8
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidim – muzikál
N1
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Čarostřelec – opera
N7
Vojcek – činohra
N12
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidim – muzikál
N17
Škoda! – činohra
KMD14
Kočky – muzikál
Sboristé – činohra
S9
Edith – vrabčák z předměstí – balet
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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

6. 2.
9. 2.
10. 2.
11. 2.
13. 2.
20. 2.
21. 2.
25. 2.
28. 2.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
11:00

Kill de Bill – balet
Svět kabaret–kabaret svět – muzikál
Obraz Doriana Graye – balet
Songfest.cz 2016: Vítání roku opice
Probuzení jara / Spring Awakening – muzikál
Kocour v botách – opera, premiéra
Svěcení jara – balet
Plzeň 1953 – činohra
Kocour v botách – opera

P

Divadlo Alfa

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

6. 2. 15:00
8. 2. 09:00
		19:00
9. 2. 09:00
10. 2. 09:00
11. 2. 09:00
		19:00
12. 2. 09:00
13. 2. 14:00
20. 2. 14:00
22. 2. 09:00
23. 2. 09:00
24. 2. 09:00
25. 2. 09:00
26. 2. 09:00
		18:00
27. 2. 15:00
29. 2. 09:00

Kosmo 1
Kosmo 1
Dealer´s Choice – hraje Dejvické divadlo
Kolíbá se velryba, klub
Kolíbá se velryba, klub
Kolíbá se velryba, klub
Až opadá listí z dubu – hraje Naivní divadlo Liberec
Až opadá listí z dubu – hraje Naivní divadlo Liberec
(také od 10:30 hod.)
Kolíbá se velryba, klub (také od 15:30 hod.)
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – hraje Divadlo Pro malý
(také od 15:30 hod.)
Pohoršovna – premiéra pro školy (také od 10:30 hod.)
Pohoršovna (také od 10:30 hod.)
Pohoršovna (také od 10:30 hod.)
Pohoršovna (také od 10:30 hod.)
Pohoršovna
Pohoršovna – premiéra večerní
Pohádky ovčí babičky
Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)

Divadlo Dialog

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

5. 2. 20:00 N eidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata
lásky – drama, hraje Divadlo JakoHost
8. 2. 19:00 Zdravotní vycházka – komedie, hraje Amceth
9. 2. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého – novinky ze světa hudby
10. 2. 19:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
12. 2. 19:00 Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh
15. 2. 19:00 Věrně nevěrní – tragikomedie, hraje Spodina
18. 2. 20:00 Neidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata
lásky – drama, hraje Divadlo JakoHost
21. 2. 15:30 Bylo nebylo z plzeňských pověstí, hraje Divadlo Propadlo
24. 2. 19:00 Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina, premiéra
25. 2. 19:00 V kapce rtuti – komedie, hraje Spodina
26. 2. 19:00 Pohřeb – komedie, hraje Divadlo Maebh
27. 2. 19:00 Nízkotučný život – komediální drama, hraje Chlupatej
kaktus, premiéra
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29. 2. 19:00 Maratón – komedie, hraje Spodina
1. 3. 19:00 Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 20. 3.	Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku
a v západních Čechách – výstava
Kulturní program během výstavy:
3. 2. 17:00 Alfons Mucha: Návrh na plakát vlastní výstavy v Salon des
Cent, 1897 – Jedno dílo / jeden svět – přednáška, I. Jonáková
6. 2. 15:00 Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách – kom. prohlídka, provází A. Steckerová
10. 2. 17:00 Petr Brandl a západní Čechy – přednáší Andrea Steckerová
11. 2. 17:00 Divadlo ve světě baroka – beseda s Jaroslavem Somešem
12. 2. 18:00 Není moje vina, že je Valentýna aneb Ideální manželství –
literárně-dramatický pořad, hraje Poetické divadlo
17. 2. 17:00 Sochař Lazar Widemann a jeho tvorba v západních Čechách:
Dílo Matyáše Bernarda Brauna pro západočeské kláštery –
přednáší Viktor Kovařík a Terezie Šiková
20. 2. 15:00 Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách – komentovaná prohlídka, provází Štěpán Vácha
24. 2. 17:00 Jan Blažej Santini a jeho následovníci na Plzeňsku –
přednáší Jakub Bachtík
Výstavní síň „13“
do 7. 2.		
Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska – výstava
26. 2.–22. 5.	Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. stol. – výstava
Kulturní program během výstavy:
2. 2. 16:30 Václav Engler – „Pozdní sběr“ (Best of 2000–2015) –
autorské čtení, výběr z dosavadní tvorby
3. 2. 18:00 Paleta – architekt J. Veselák a ak. malířka D. Hlobilová
17. 2. 16:30 Odpolední čaj u Loosů – hraje Poetické divadlo
25. 2. 17:00 Živly v nás: Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století –
vernisáž výstavy
26. 2. 18:00 Až bude svítat – literárně dramatický pořad, Poetické divadlo

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
8. 2. 17:00 Dokonalost detailu, harmonie celku – dernisáž výstavy
s koncertem skupiny Second Band Acoustic, vstup volný
10. 2. 17:00 Plzeňské momenty – vernisáž výstavy
		18:00 Projekce dokumentu o Wolftraud de Concini
11. 2.–4. 3.	Plzeňské momenty: Wolftraud de Concini na cestách
v západních Čechách – výstava fotografií
11. 2. 17:00 Přednáška z cyklu Šumavské čtvrtky: Historie sklářství
na Šumavě – J. Lněničková a H. Zahálková
12. 2.–4. 3.	Vzpomínka na letní sen – textilní koláže M. Vechové, 1. patro
12. 2. 17:00 Vzpomínka na letní sen – vernisáž výstavy
17. 2. 17:00 Literární čaj o páté: René Nekuda – autorské čtení
od 25. 2.	Plzeň katastrofická: Obyvatelstvo regionu tváří v tvář
ohrožení – výstava
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Galerie | Muzea

25. 2. 09:00 Plzeň katastrofická – vernisáž výstavy
Galerie Evropského domu SVK PK
9.–25. 2.
Výstava studentských prací: Plzeň – Cham
9. 2. 17:00 Výstava studentských prací: Plzeň– Cham – vernisáž výstavy
18. 2. 18:00 JAZZykům z lásky – čtení autorské poezie
25. 2. 13:00 Výstava studentských prací: Plzeň – Cham – dernisáž výstavy

Galerie města Plzně

Dominikánská 2, tel.: 378 035 310, e-mail: info@galerie-plzen.cz, www.galerie-plzen.cz

4. 2.–3. 4.
4. 2. 17:00
7. 2. 13:00
18. 2. 17:00

Předtím, teď, potom – výstava na téma čas
Předtím, teď, potom – vernisáž výstavy
Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče (do 18:00 hod.)
Diskuzní pořad pro veřejnost: Socha ve veřejném prostoru,
1. část – vstup zdarma
25. 2. 17:00 Diskuzní pořad pro veřejnost: Socha ve veřejném prostoru,
2. část – vstup zdarma

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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)

3. 2. 18:00
4.–27. 2.
4. 2. 17:00
5.–12. 2.

Bilance – vernisáž výstavy (GLS)
Bilance (GLS)
Klauzurní výstava – vernisáž výstavy (FDULS)
Klauzurní výstava (FDULS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených
mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice
Archeologie a Historie
Výstavy:
do 12. 2.
Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy – výstava obrazů
12. 2.–22. 5. Smetanovské dny – Plzeň pohromami stíhaná
26. 2.–19. 6. Nelítostný pravěk
Doprovodné pořady:
4. 2. 18:00 Výpravy za poznáním: Západní Austrálie
11. 2. 18:00 Výpravy za poznáním: Škoda Tour Albánie
16. 2. 17:00 Zkamenělý svět u Nýřan – přednáška Jana Bureše
17. 2. 16:30 Od šalvěje k Rudému králíkovi: Jak se změnila krajina
a květena Plzeňska za posledních sto let? – přednáška
18. 2. 18:00 Výpravy za poznáním: Západní Kanada
22. 2. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
25. 2. 09:30 Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě –
sympozium v rámci Smetanovských dní
25. 2. 18:00 Výpravy za poznáním: Barvy Indie
26. 2. 09:00 Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě –
sympozium v rámci Smetanovských dní (také 27. 2.)

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 21. 3.
Zkamenělý svět u Nýřan – výstava
9. 2. 16:00 Zkamenělý svět u Nýřan – kom. prohlídka, provází J. Bureš
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Muzea | Instituce

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
do 31. 3.
Jaroslav Suchý – loutkář a vynálezce

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

2. 2. 17:00 Svět očima Václava Žáka (PS)
8. 2. 18:00 K yrgyzstán: Země jezer, nomádů a hor – Antonín Kolář
a Eva Haunerová (MK)
10. 2. 18:00 Ceny Plže 2015 – slavnostní udílení výročních cen (PS)
11. 2. 18:00 Návraty do Indie: Jana Dvorská (LK)
16. 2. 17:00 Publicisté.cs – aktuálně (29): Vladimíra Dvořáková (PS)
22. 2. 18:00 Havajské ostrovy: Jiří Dvorský (MK)
24. 2. 18:00 O bezpečnosti silničního provozu: Václav Ircing (LK)
25. 2. 18:00 Island: Země ohně a ledu – Kateřina Kubištová (LK)
29. 2. 18:00 Tuva: Země šamanů – Tomáš Kubeš (MK)

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., www.zooplzen.cz

28. 2. 14:00 V yhánení zimy z plzeňské kotliny – seřadiště maškarního
průvodu je před 7. základní školou na sídlišti Vinice
		14:30 První zastávka maškarního průvodu, statek Lüftnerka

28. 2. 15:30 Druhá zastávka maškarního průvodu, u Kalikovského mlýna
		16:00 Veselí před radnicí

D klub

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

11. 2. 15:00
13. 2. 09:00
		16:00
18. 2. 18:00

Nejen zlatá 60. léta – pořad pro seniory
Kurz: Tekutý Polymer
Pirátský karneval – pro děti
Sebevědomí: Kreslení pravou mozkovou hemisférou –
přednáška
25. 2. 15:00 Pepíci z Plzně – pořad pro seniory
27. 2. 15:00 Šípková Růženka – pohádka pro děti

JOHAN z.s.

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

1. 2. 18:00 Autor neznámý: Eva Brejchová – vernisáž výstavy
4. 2. 20:00 Kulatý Werich: Čtení s J. Doubravou k jubileu J. Wericha
7. 2. 20:00 Studenej krocan – absurdně studenokrevná pohádka
8.–19. 2.	Výstava Město s dobrou adresou – výstava zaměřená
na mobilitu ve městě, na dopravu, na potřebu pohybu,
pohled na veřejný prostor, na „dobrou adresu“
9.–19. 2.	Město s dobrou adresou – workshopy na téma cyklodopravy a práva svobodné mobility ve městě (pro školy)
9. 2. 20:00 Jako (Škorperetka) – hudebně činoherní devised dokudrama

M Ě š ťA NS k Á B e S e DA VÁ S z V e
HUDBA
8. 2. 19:00 Zpívám, tedy jsem
11. 2. 19:30 Jazz & Swing Night, Petr Beneš & Jeepers Creepers
14. 2. 19:00 Ondřej Havelka & Melody Makers; Nás to tady furt baví
16. 2. 19:00 Nezmaři
21. 2. 19:00 Spirituál Kvintet
29. 2. 19:00 Poslední reciál Marty Kubišové
DIVADLO
1. 2. 19:00 Cena za něžnost
4. 2. 19:00 Táta
7. 2. 19:00 Rande s duchem
9. 2. 19:00 Gogol na stojáka aneb Ženitba
15. 2. 19:00 Dívčí válka
17. 2. 19:00 Můj báječný rozvod
18. 2. 20:00 Záměna
23. 2. 19:00 Caveman
24. 2. 19:30 Mlýny
26. 2. 19:00 Travesti Show Kočky
OSTATNÍ ŽÁNRY
16. 2. 19:30 Pól chladu na Sibiři, přednáší Václav Sůra
DĚTI
7. 2. 14:30 Princezna se zlatou hvězdou na čele (také v 16:00)
14. 2. 14:30 Pohádka z rybníčku (také v 16:00)
20. 2. 14:30 Karneval s Bambulí a Famfulí
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21. 2. 14:30 O Sněhurce (také v 16:00)
28. 2. 14:30 Modrá pohádka (také v 16:00)
kINO BeSeDA
1. 2. 18:30 Lída Baarová (také 5. 2. a 12. 2.)
3. 2. 18:30 Zkáza krásou
4. 2. 18:30 Osm hrozných
7. 2. 16:45 Dáma s kaméliemi – Bolšoj Balet
8. 2. 18:30 Marťan – Best of 2015
10. 2. 18:30 Velká nádhera
11. 2. 16:00 Padesátka – projekce pro seniory, zvýhodněné vstupné 69 Kč
11. 2. 18:30 Muž na laně – Best of 2015
13. 2. 19:30 Lemmy
15. 2. 18:30 Italské umění na plátně:
La Scala – budova, její pěvci a hosté
17. 2. 18:30 Amy – Best of 2015
18. 2. 18:30 Do posledního dechu
19. 2. 18:30 Mládí
22. 2. 18:30 Sázka na nejistotu – Best of 2015
24. 2. 16:00 Zkáza krásou
24. 2. 18:30 Dánská dívka
25. 2. 16:00 Domácí péče – projekce pro seniory, zvýhodněné vstupné 69 Kč
25. 2. 18:30 Berani – Best of 2015
26. 2. 18:30 Zkáza krásou
29. 2. 18:30 Brooklyn – Best of 2015
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21. 2. 20:00 S/He is Nancy Joe – vizuální performance Miřenky Čechové
22. 2. 16:00 Z ávěrečné setkání s veřejností nad tím, co kdo považuje
za „Město s dobrou adresou“, jakou v tom hraje cyklodoprava roli a proč? (do 19:00 hod.)
		20:00 The Narrator: Work In Progress – uskupení Spitfire Company
27. 2. 18:00 Africké povídačky – syrové příběhy, hraje a vypráví M. Hak
27.–28. 2.	Workshop Storytellingu: Vyprávěj pohádku – setkání plné
tvorby, smíchu a odvahy, lektoruje Martin Hak
28. 2. 15:00 O Nirdhanatovi – indická pohádka s dílnou
29. 2. 20:00 Fascinující svět hudby: Americká hudba 20. století – John
Cage, Elliott Carter, Philip Glass – koncerty s výkladem
1. 3. 20:00 Smíření – inscenované čtení v operetním duchu, hraje
Divadelní studio D3
8. 3. 19:00 MÓDNÍ ŽENDEN – módní přehlídka

Kino | Kluby

20. 2. 20:00
21. 2. 15:00
		18:00
25. 2. 20:00
26. 2. 20:00
27. 2. 17:00
		20:00
28. 2. 15:00
		18:00

Creed
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
Rodinný film
Saulův syn
Brooklyn
Řachanda
Zoolander No. 2
Řachanda
Deadpool

Společenský sál Alfa

Americká 17, Plzeň, www.alfa-plzen.cz

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

Papírna

Nová Akropolis

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

8. 2. 18:00 Být, či nebýt on-line? – přednáška
17. 2. 18:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu – začátek kurzu
24. 2. v 18:00 hod., zahrnuje 13 přednášek, vždy ve středu
od 18:00 hod., cena: 1 540 Kč (studenti a důchodci 1 100 Kč)
29. 2. 18:00 Giordano Bruno a jeho univerzum – přednáška s videoprojekcí

4.–18. 2.
Medium loci – netradiční putovní projekt
6. 2. 20:00 Year after Phoenix, Please the trees, Esoasisi,
Climatizado, DJ Nobody
12. 2. 20:00 Nadja (CAN) + Blues from the Red Sun – koncert
20. 2. 20:00 Gram Bazaar vol. 7 w/ Lightning Glove, teepee,
Metronome Blues – vinylová burza
26. 2. 20:00 Dobré Nitro – tradiční psytrancová akce, horní patro
		20:00 LQVEMAK1NG ft. Tom Holič & Space love & Eva Porating & PSJ,
Café Papírna

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

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, po–ne 11–19 hod., www.depo2015.cz

18. 2.–24. 4.	TRIK: Digitální hřiště pro zvídavé děti – unikátní kolekce
interaktivních a digitálních herních prvků, která láká děti
k pohybu, přemýšlení a spolupráci. Vstupné 50 Kč děti, 80 Kč
dospělí. Ve spolupráci s WroArt Center a Divadlem Alfa.
20. 2. 10:00 DEPO Street Food Market – festival pouličního jídla z celého
světa. Doprovodný program: nová interaktivní výstava
na motivy trikových filmů, vystoupení dětské kapely, DJ
párty, vstup zdarma (do 24:00 hod.)

Kino a divadlo Káčko

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

2. 2. 16:00
3. 2. 16:00
4. 2. 16:00
		20:00
5. 2. 20:00
6. 2. 20:00
7. 2. 18:00
12. 2. 18:00
13. 2. 17:00
		20:00
14. 2. 15:00
		18:00
18. 2. 20:00
19. 2. 20:00
20. 2. 17:00
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Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
Hotel Transylvánie 2
Zde Harold
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
Do posledního dechu
Revenant Zmrtvýchvstání
Účastníci zájezdu – travesti show
Bella a Sebastián: Dobrodružství pokračuje
Decibely lásky
Bella a Sebastián: Dobrodružství pokračuje
Decibely lásky
Dánská dívka
Rodinný film
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek

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

2. 2. 21:00
3. 2. 22:00
4. 2.		
5. 2. 22:00
9. 2. 21:00
10. 2. 21:00
11. 2.
12. 2.
13. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.

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

Jazz & Beyond
DJ Kyslick
Bude upřesněno
DJs (také 6. 2.)
Animánie uvádí…
Naked Illusion – rock-alternative + What’s Your Favorite
Number – electronica-rock'n'roll
Divadlo SAD a komorní kapela Koudel
DJs
Manaworld DJs
Kníry – rock'n'roll-punk
ATMO music – pop / hip-hop
DJs (také 20. 2.)
Slam Poetry Exhibice
Maelström – crossover
Prague Conspiracy – rock + Zoči Voči – pop-punk
DJs (také 27. 2.)

Zach´s Pub

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

2. 2. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
4. 2. 20:30 A nnešanté + Mi Martef – šansonový koncert s klezmerovou předkapelou
9. 2. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
únor 2016 | www.zurnalmag.cz

Kluby

10. 2.
11. 2.
16. 2.
18. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
1. 3.

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

Amerika – projekce road movie režiséra Jana Foukala
Dos vias – kytara, zpěv, flamenco
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Vasilův Rubáš – folkpunkový koncert
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Tak daleko, tak blízko – dokument režiséra Jaro Vojteka
Kittchen – industrial folk
Duo Manera – španělské rytmy, argentinské tango

Hifi klub

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

2. 2. 20:00 Perníková zpívaná
16. 2. 20:00 Perníková zpívaná
25. 2. 20:00 Vlaďka Bauerová a hosté – jazz

House of Blues

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

19. 2.
26. 2.
11. 3.
18. 3.

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

Extra Band Revival + Radek Zíka – rock
Palice – rock
Láďa Křížek akusticky + host: Whitesnake Revival Unplugged
Turbo – pop rock

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

4. 2.
5. 2.
6. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.

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

I Set My Friends On Fire (USA) + support
C, Madebythefire, Sartaktarak
Emoce – pop rock + hosté
Múza 2016 – 1. postupové kolo
ZNC + host: BIKINI
1000 bombs, Coldblooded Fish, Acid Force (SK) – thrash
Múza 2016 – 2. postupové kolo
Vladimir 518 & DJ Mike Trafik vs Rocket Dogz
FAITH is MORE, DJ David Silver 90210

únor 2016 | www.zurnalmag.cz

25. 2. 20:00 Múza 2016 – 3. postupové kolo
26. 2. 21:00 Trautenberk – plzeňský křest CD!, host: Nostrrromö
27. 2. 20:00 Snyder, efco., Acid Row, Zutro

Pantheon Music Club

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

5. 2. 21:00 Cryogenic Show – DJ Jimmy, DJane Luccia, oldies: Carlos
6. 2. 21:00 EDM Night: Winter Edition – DJ Bodymovin, oldies: Sobol
12. 2. 21:00 B.A.N.G! – DJane Mejsi, Cuco Van Dee, MC Deadly Groove,
oldies: Moon
13. 2. 21:00 Storm Wow Night – DJ Leon, Martez Ortega, oldies: Run
17. 2. 21:00 Opening semestr party – DJ´s Mottca a Vassa
19. 2. 21:00 iPhone 6S – DJ Ladin, oldies: Sobol
20. 2. 21:00 Horror movie night – Deadly Groove, oldies: Moon
26. 2. 21:00 JP Entertainment 1st Birthday – Audiorockers, Richard
Reynolds, Wavehookers, oldies: Hexo, Deadly Groove
27. 2. 21:00 Platinum Soul – DJ´s Nester and Double J, oldies: Run

PH+

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

3. 2.
5. 2.
6. 2.
10. 2.
12. 2.
13. 2.
17. 2.
19. 2.
20. 2.
24. 2.
26. 2.
27. 2.

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

Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
Fiesta – DJs Jeyp & Ennie
Rise Up – DJ Peeter M. & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, resident DJ
Shake It (urban party) – DJs L.P.D. & LU2
Disco 2016 – DJs Dragon & George da House aka FunkyBangers
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
Superstars – DJs Baker & Peter Piece
That Night! – DJ ProggyBoy & friends
Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Tom Kay
Case – DJs Luppi Clarke & Petr Süss
Comeback – DJs O Jey Bee & Techas
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2. ročník

R e g i s t ra c e
spuštěny

23. dubna 2016
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

