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prosincové číslo našeho magazínu je zvláštní. Svým
způsobem každý rok stejné, a přece dýchající jedinečnou atmosférou. Venku je tma už velmi brzy,
zima, lezavo, v lepším případě sníh. Ve vzduchu
visí očekávání Vánoc, dárky, návštěvy, uklízení,
výzdoba, vánoční večírky, adventní koncerty, roráty, zpívání koled, trhy, kamarádi a svařák. Někdo
vnímá svátky jako maraton příprav k dokonalosti,
nákupy jídla, jako by nás měli oblehnout husiti, nákupy dárků, abychom trumfli
všechny, koho nemůžeme ani cítit. Pro mne jsou nejlepší svátky plné kultury a pohody. Začínají se začátkem adventu a vrcholí Štědrým dnem. Užívám si koncerty,
divadlo a další akce, které žádný jiný měsíc nenabízí. Co to bude letos?

VYDÁVÁ
PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČO: 276 04 675
ADRESA REDAKCE
Pobřežní 8
301 00 Plzeň
Katarína Krulichová, BBA
Tel.: +420 605 163 634
krulichova@zurnalmag.cz
INZERCE
Ing. Jaroslav Krulich
Tel.: +420 603 811 904
jaroslav.krulich@zurnalmag.cz

Těším se třeba na výstavu novoročenek v Galerii Evropského domu. V dnešní
době si může novoročenku udělat každý a jejich úroveň je hodně rozmanitá. Jak
asi vypadají grafické bonbonky takových mistrů, jako byl Adolf Born?

REDAKCE
Ing. Markéta Čekanová
Tel.: +420 724 317 539
cekanova@zurnalmag.cz

Další adventní dobrůtkou bude určitě pořad z Minutových románů Petera Altenberga v překladu Jana Hanče, jemuž bude předcházet krátká komentovaná vycházka místy, kde žili významní umělci, to vše rámováno osobností Adolfa Loose.
Koná se desátého vpodvečer, v den Loosových narozenin. Desátého prosince má
také premiéru Don Juan s Martinem Stránským v titulní roli. Kdo je tenhle prostopášník? (Mám na mysli samozřejmě Juana, ne Martina.) Proč je takový, jaký je?
A je to jen jeden výjimečný muž, nebo jde o symbol tisíců podobných? Na tyhle
otázky chce nová inscenace plzeňského divadla hledat odpověď. V jedné ze svých
her ji už kdysi dávno nabídli pánové Voskovec a Werich, tak jsem zvědavá, jakou
verzi zvolil plzeňský inscenační tým.

František Klimt
Tel.: +420 725 874 981
klimt@zurnalmag.cz

Takže báječný advent, krásné Vánoce, veselého Silvestra a na shledanou při
kultuře 2017.
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Roman Gaudyn |

Dva dny před koncem roku přijede Kašpar se svým veleúspěšným kusem Růže pro
Algernon. Výkon Jana Potměšila v hlavní roli je fantastický, tak proč si ho takhle
na sklonku roku neužít! A pak už jen velký electroswingový Silvestr v Pekle a rok
2016 bude definitivně patřit minulosti.

DTP
Euroverlag, spol. s r. o.
www.euroverlag.cz

Martin St ránský| len so uboru inohry DJK T

Čtrnáctého se celá Plzeň sejde na náměstí, aby si zazpívala Narodil se Kristus Pán
a Nesem vám noviny. To je hodně zvláštní akce. Lidé se tu nescházejí jen v tu hodinu, kdy se zpívá. Přicházejí dřív, kupují svařák nebo něco jiného pro zahřátí a korzují mezi stánky. Ne kvůli nákupům, ačkoli to asi taky. Ale hlavně proto, aby potkali
někoho známého. Kamarády a známé, kteří propadli jedné vášni, potkám i tři dny
před Štědrým dnem v Buena Vista Clubu. Koná se tu swingová tančírna s kapelou
AppenDixie, takže skvělá zábava zaručena. A na Ježíška se s nimi potkám znovu,
U Ježíška.
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Další Žurnál vyjde
28. prosince
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DARUJTE

MUZIKÁL!
Přemýšlíte na dárkem pro své blízké?
Darujte vstupenky na muzikál DJKT.
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Mimořádná vánoční cena: 500 Kč za 2 vstupenky

BONNIE
& CLYDE

DĚJ SE CO
DĚJ

Scénář: IVAN MENCHELL
Texty: DON BLACK
Hudba: FRANK WILDHORN
Překlad a české texty: ADAM NOVÁK

Hudba a písně Cole Porter
Na téma P. G. Wodehouse & Guye
Boltona a Howarda Lindsaye
& Russela Crouse
Nové zpracování Timothy Crouse
& John Weidman

28. 12. 2016 a 25. 1. 2017

(ANYTHING GOES)

30. 12. 2016 a 18. 1. 2017
MUZIKÁL

djkt.eu

Předprodej vstupenek: Zuzana Škvorová
tel.: +420 378 038 186, e-mail: zuzana.skvorova@djkt.eu

Vydalo Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zřizovatel město Plzeň, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje

AKCE MĚSÍCE

Sarkastický a provokativní pohled na Lídu Baarovou

Do hlavní role Baarové je obsazena půvabná herečka Alžbeta Bartošová. Jako Fröhlich se představí Petr
Vondráček, Goebbelse ztvární Petr Jeništa, Hitlera
Aleš Kohout.
Námět na muzikál se zrodil v hlavě režiséra Romana
Meluzína: „Mám rád Mannova Mefista, fascinuje mě
otázka, zda vůbec může herec při své profesi zůstat
morálně čistý. A to je i téma Baarové,“ vypráví o svém
záměru. „Tato otázka odkazuje k dějinným faktům,
z nichž pro nás nejživější je akt takzvané anticharty.
Máme těm, kteří podepsali, spílat? Máme jim vyčítat,
máme jejich krok přejít s poznámkou: No co mohli dělat
jiného, když se chtěli uživit?“ dodává režisér.
Ačkoliv příběh Lídy Baarové provokuje fantazii tvůrců
napříč žánry, autoři muzikálu slibují zcela odlišný pohled. Nejvíce se bude blížit grotesce s prvky kabaretu.
„Muzikál bych představil jako zábavnou, kabaretní, groteskní revue ze života jedné herečky, jednoho nacistického vůdce a jednoho, tedy českého, národa, jeho morálky, politické orientace či dezorientace, statečnosti,
zbabělosti, hrdosti, podlézavosti, a to v rámci jeho dějin
ve 20. století,“ říká Roman Meluzín. „Není to žádné životopisné drama, žádný mravní soud nad herečkou, nýbrž
dadaopera o jedné tragédii dvacátého století. Viděno
nehoráznýma očima jako fantaskní groteska šašků. To
století bylo tak kruté a nesmyslné, že si víc nezaslouží,“
potvrzuje autor libreta Karel Steigerwald.

„V hlavních rolích
Alžbeta Bartošová, Petr Vondráček,
Petr Jeništa a Aleš Kohout.“

Sarkastický
a provokativní pohled
na Lídu Baarovou –
v novém muzikálu
Přímo pro Divadlo J. K. Tyla vznikl nový muzikál
o Lídě Baarové, přinést by měl zcela nový, sarkastický a provokativní pohled na život slavné herečky. Liduschka (Baarová) je dílem trojice renomovaných autorů: Karla Steigerwalda, Aleše Březiny
a Jiřího Ornesta. Premiéra se odehraje na Nové
scéně 26. listopadu v 19 hodin, nejbližší reprízy
jsou naplánovány na 4. 12., 5. 1., 11. 1. a 17. 1.
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Hudbu k muzikálu zkomponoval Aleš Březina, který je
mimo jiné autorem hudby k desítkám filmů Jana Hřebejka a autorem oceňovaných oper Zítra se bude…
a Toufar. I pro něj je osud Baarové mimořádně inspirativní. „Neblahou roli zřejmě sehrála její egocentričnost,
která jí bránila vnímat širší dobové souvislosti a kontext
její závratné kariéry. Na druhou stranu asi málokdo si
umí představit mezinárodní úspěchy, jakých Baarová
dosáhla ve věku, kdy jiní teprve začínají. Byla to opravdová superstar své doby, se všemi přednostmi a rozpory. Vše se u ní zjevuje jako pod zvětšovacím sklem,
proto je také tak nesmírně zajímavá pro dnešní tvůrce
a diváky,“ myslí si skladatel.
Obdivovaná, nenáviděná, milovaná, zavrhovaná. Taková byla Lída Baarová. Bude takový i nový muzikál? Přesvědčte se sami.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Vánoční balíčky Divadla J. K. Tyla

Vánoční balíčky Divadla J. K. Tyla
Stále si lámete hlavu, čím obdarovat své blízké? Využijte výhodné nabídky Vánočních balíčků DJKT. Vybírat
lze podle preferované scény a za výhodnou cenu získáte vstupenky na tři představení.
Balíček Velké divadlo nabízí za 570 Kč:
operu Evžen Oněgin 26. 12. 2016 v 19 hod.
muzikál Hello, Dolly! 21. 1. 2017 v 19 hod.
komedii Robin Hood 18. 2. 2017 v 19 hod.
Balíček Nová scéna zahrnuje za 900 Kč:
muzikál Kdyby 1000 klarinetů 26. 12. 2016
ve 14 hod.
komedii Jednotka intenzivní lásky 07. 01. 2017
v 19 hod.
muzikál Bonnie & Clyde 25. 02. 2017 v 19 hod.
Balíček Malá scéna nabízí za 480 Kč:
činohru Plzeň 1953 11. 01. 2017 v 19 hod.
muzikál Probuzení jara 29. 01. 2017 v 19 hod.
činohru Talentovaný pan Ripley 12. 02. 2017
v 19 hod.
Vstupenky rezervujte telefonicky na čísle 378 038 190
nebo osobně v denní pokladně DJKT Smetanovy
sady 16 (PO–PÁ 9:00–18:00).
Hromadné objednávky na tel. čísle 378 038 185 nebo
e–mailem marcela.vinsova@djkt.eu.

prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Vánoce a Silvestr s Divadlem J. K. Tyla
Pokud se o Vánocích nechystáte na hory, proč nestrávit společný čas s rodinou třeba v hledišti Divadla J. K. Tyla? Během svátků nezahálí ani jedna ze tří
scén a na programu jsou oblíbené tituly z repertoáru.
Na první svátek vánoční můžete ve Velkém divadle
zhlédnout Molièrova Dona Juana s Martinem Stránským v hlavní roli, na Nové scéně se hraje muzikál Sugar aneb Někdo to rád horké. Na Štěpána se vypravte
do zasněženého Petrohradu, ve Velkém divadle je
totiž na programu Čajkovského strhující opera Evžen
Oněgin, obsazená mladými hvězdami světové opery:
V titulních rolích vystoupí Estonka Katrin Targo a Kanaďan Sheldon Baxter.
Titulem, který osloví celou rodinu, je legendární muzikál plný nestárnoucích hitů Kdyby 1000 klarinetů,
na druhý svátek vánoční se na Nové scéně hraje od 14
i od 19 hodin. V úterý 27. prosince máte poslední
možnost zhlédnout Büchnerova Vojcka, 28. prosince je ve Velkém divadle na programu Verdiho opera
Macbeth a na Nové scéně se odehraje muzikálová
gangsterka Bonnie & Clyde.
Jako každým rokem nabízí divadlo i letos bohatý silvestrovský program, hraje se ve Velkém divadle i na Nové
scéně, a to od 15 i od 19 hodin a v ceně vstupenky je
samozřejmě sklenka sektu. Vyberete si muzikál Hello,
Dolly!, nebo komedii Antonína Procházky Jednotka intenzivní lásky?
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Prosincový program Kina Beseda odstartuje již 4. ročník oblíbené
přehlídky 7 dní francouzského filmu. Kino Beseda vám promítne
pět horkých francouzských novinek letošního roku a dva francouzské trháky z roku 2014, které prostě musíte vidět. Těšit se můžete
na netradiční romantiku Za láskou vzhůru (1. 12.), Kameny bolesti (7. 12.) se skvělou Marion Cotillard či duchařské Planetárium
(8. 12.) s Natalie Portman. Všechny filmy jsou promítány v původním znění s českými titulky.

„Sváteční Kino Beseda: Anděl páně 2,
vzpomínka na Lemmyho
a vánoční Louskáček.“
V prosinci si rozhodně nenechte ujít dlouho očekávané pokračování Anděl Páně 2, které Kino Beseda promítne hned dvakrát –
17. a 28. prosince. Další sváteční klasiku, balet Louskáček program
Kina Beseda nabízí 18. prosince.
Sváteční program Kina Beseda nabízí dárky pro milovníky oper i malířství. Na Verdiho tragickou operu o pařížské kurtizáně La Traviata do Kina Beseda můžete zajít 4. prosince. O 11 dní později vás na plátně Kina Beseda
budou čekat plátna Johanese Vermeera. Pro velký zájem se uskuteční ještě jedna přidaná projekce dokumentu Bosch: Zahrada pozemských rozkoší (19. 12.), který se věnuje nejslavnějšímu malířovu dílu.
Tři dny před koncem roku si mohou všichni fandové hlasité muziky a Lemmyho Kilmistera připomenout výročí
jeho smrti, a to snímkem nazvaným jednoduše Lemmy.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Co pod stromeček?
Urbanku nebo Kubišku
Vstupte do nového roku 2017
společně s Evou Urbanovou!
Nenechte si 5. ledna ujít
koncert jedné z nejvýznamnějších českých operních
pěvkyň a sopranistek. Eva
Urbanová pravidelně vystupuje nejen v Národním divadle v Praze, ale i na mnoha
různých světových operních scénách. A na začátku ledna máte
jedinečnou šanci užít si Evin zpěv na novoročním koncertě v Měšťanské besedě.
V neděli 22. ledna určitě zajděte do Měšťanské besedy
na Poslední recitál Marty Kubišové. Legendární zpěvačka se rozhodla, že v listopadu 2017 ve svých pětasedmdesáti ukončí pěveckou kariéru a tohle bude patrně její
poslední plzeňský koncert.
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29/01
19:00

Třikrát whisky s ledem

Na konci ledna dorazí ve velkém stylu do Měšťanské besedy Světáci. Parta fasádníků
se rozhodne vzdělat v oblasti společenského chování. A budou objednávat nejen whisky s ledem,
ale i perlorodky.

19 a 20/02
19:00

Deštivo s Krajčem

Hned po dva dny můžete v Měšťanské besedě prožít Deštivé dny s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem! Příběh z chicagského
předměstí s prvky krimi vás určitě dostane. Richard
Krajčo získal za svůj výkon cenu Thálie 2012.

23/02
19:00

Javoroví sourozenci

Na společném koncertu Hany a Petra
Ulrychových, Javorů a Javory Beatu v Měšťanské
besedě budete mít možnost poslechnout si to
podstatné z celé „ulrychovské“ hudební historie.
Od beatových začátků až po nejnovější písničky.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

INSPIRACE PRO JEŽÍŠKA
08/02 / 19:30

Padesátka v Besedě
Padesátka – legendární závod
Jizerských hor, ale také dámy
v nejlepších letech, pro které
má slabost nejmladší potomek
tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Jura mnohem raději než běžky prohání manželky rolbařů a členů horské
služby a nad osudem rodiny se stahují mračna. Přijďte
si do Měšťanské besedy užít komedii z Jizerských hor.

12/03 / 19:00

výběr z programu
1. 2.

6. 3.

8. 3.

Drama od Ungeltu
Divadlo
Ungelt
přiveze
do Měšťanské besedy naprosto
strhující psychologické drama
Expres na západ. Nevšední setkání dvou diametrálně odlišných lidí v zašlém newyorském bytě – univerzitního profesora a bývalého trestance – slibuje perfektní zážitek. V hlavních rolích exceluje
František Němec a Radek Holub.

16. 3.

Perfektní dárek pod stromeček?
No přece vstupenky na koncert Vojty Dyka a B-Side Bandu
v Měšťanské besedě! Koncerty
Vojty Dyka a B-Side Bandu jsou vyhlášené skvělou atmosférou. A ne jinak tomu bude i 15. března v Plzni.

26. 3.

28. 3.

29. 3.

30. 3.

3. 4.

10/04 / 19:00

Nové CD,
nové turné
Oblíbený hudebník a zpěvák
Ondřej Gregor Brzobohatý
momentálně pilně pracuje na novém albu. Na jaro 2017
chystá k albu velkolepé turné, během něhož se samozřejmě zastaví i v Plzni a vy můžete být v Měšťanské
besedě u toho! Přijďte si poslechnout Ondřejovy zbrusu
nové písničky!
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

JAKUB SMOLÍK

Během koncertu zazní největší hity i nové
písně z posledního alba Paleta života.

TONYA GRAVES

Deska „Back to Blues“ je poctou nejlepším,
nejen bluesovým ikonám.

NEZMAŘI & KOMORNÍ SDRUŽENÍ
SYMFONIKŮ ČESKÉHO ROZHLASU

Nezmaři se ohlédnou za 20 lety
na hudební scéně.

15/03 / 19:00

Užijte si Vojtu Dyka

VLTAVA

Jedna z nejoriginálnějších českých
skupin opět v Plzni

2. 5.

16. 5.

ŘÍMSKÉ NOCI

Dojemný životní příběh dvou slavných lidí,
S. Stašová a O. Vízner.

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK

Známí písničkáři zazpívají vlastní hity
i společné písničky.

THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL BAND

Nejlepší Beatles revivalová kapela na světě
s novým programem

BARONKY

Herecký koncert E. Holubové a Z. Bydžovské
plný překvapení a fascinujících zvratů.

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

Bláznivá komedie z exkluzivní ložnice
s M. Bočanovou, A. Gondíkovou,
L. Vaculíkem a dalšími

KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

Černá komedie Studia Dva o těžkém údělu
muže v současném světě.

RADŮZA & BAND

Nezaměnitelný hlas i hudební projev Radůzy
společně s písničkami z posledního alba.

www.mestanska-beseda.cz
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26/11–18/12

Vánoční strom splněných přání
rádia Kiss Proton
V pasáži Nákupního centra Borská pole odstartuje po roce opět tradiční
charitativní akce, která naděluje dárky dětem z dětských domovů v Plzeňském kraji. Vánoční strom splněných přání rádia Kiss Proton probíhá
v adventním čase už řadu let. Letošní ročník odstartuje v sobotu 26. listopadu a potrvá až do 18. prosince.
Vánoční strom, u kterého budou k dispozici seznamy dárků pro děti
z dětských domovů, najdou zájemci přímo v pasáži Nákupního centra
Borská pole. Lidé pak mohou ze seznamů vybírat dárky, které si jednotlivé děti přály, následně je nakoupí a přinesou zpátky ke stromu.
„U stromu budou Kisspatrolky, které se postarají o všechny záležitosti. Stačí přijít a splnit přání. Kisspatrolky budou u stromu splněných přání ve všední dny od 14 do 20 hodin a o víkendu
od 10 do 20 hodin,“ říká manažer nákupního centra Jan Lisý.
V letošním roce se do charitativní akce zapojují DD Nepomuk, DD Partyzánská, DD Robinson Klenčí, DD Robinson Stod, DD Staňkov, DD Trnová a Kojenecký ústav Na Chmelnicích.

„Splňte vánoční přání dětem z dětských domovů!“
„Jedinečné na celém projektu je to, že lidé nakupují opravdu konkrétní věci pro konkrétní děti. Nejedná se o žádnou
sbírku, která následně anonymně rozděluje to, co lidé darují. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouholetou tradici, připravili jsme v letošním roce také novinku. Lidé si budou moct prohlédnout expozici fotografií z uplynulých ročníků. Budou tak mít možnost vidět, jak to skutečně vypadá při předávání dárků dětem přímo v dětských domovech,“ vysvětluje
za organizátory Jiří Pěč z agentury 4PRO.
Nejen na nakupování dárků, ale i na následném rozvozu do jednotlivých domovů se podílí přímo moderátoři
rádia Kiss Proton. Právě tyto chvíle pak bývají velmi emotivní. „Každé setkání s dětmi v dětských domovech a podobných zařízeních se vás velmi dotkne. Poznáte celou řadu hodně smutných příběhů. Speciálně u rozvážení dárků
jsou ale emoce o to silnější, že vidíte neuvěřitelnou radost a ryzí vděčnost i těch nejmenších. Každý rok se do projektu
zapojují v podstatě všichni z rádia a stejně to bude i letos,“ dodává moderátorka rádia Kiss Proton Veronika Nágrová.

do 23/12

Náměstí Republiky

Vánoční trhy Plzeň
Po celý adventní čas bude prostor náměstí jako každoročně
patřit vánočním trhům. Přijďte si nakoupit dárky nebo
jen se nadýchnout sváteční atmosféry! Vánoční trhy
jsou nejdelší trhy, které se během roku v Plzni konají.
Kromě vánočního zboží tu najdete také řadu zajímavých kulturních akcí a samozřejmě i dobré jídlo či oblíbený svařák.
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adventní neděle

Katedrála
sv. Bartoloměje

Adventní
půlhodinky

I v letošním roce budou probíhat v katedrále sv. Bartoloměje každou adventní neděli odpolední půlhodinky
varhanních improvizací předních českých varhaníků.
Posluchačům poskytují chvíle zklidnění k zamyšlení
uprostřed předvánočního shonu a pomáhají pronikprosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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nout do pravé atmosféry adventu. První koncert bude
patřit Miroslavu Pšeničkovi, o dalších nedělích pak vystoupí Pavel Šmolík, Jakub Janšta a na závěr Jaroslav
Tůma. Koncerty začínají vždy v 15:00 hod.

adventní
víkendy

Nevinný bar

Předvánoční
kreativní dílny

Infocentrum

 dventní prohlídky
A
centra města

Zpříjemněte si adventní čas komentovanými prohlídkami centra města, na nichž se dozvíte víc o historii Vánoc,
adventních tradicích a zvycích a dojde i na šálek horkého nápoje a vánoční cukroví. Procházky trvají hodinu
a konají se každou sobotu a neděli od 3. do 18. prosince. Plné vstupné činí 100 Kč a vychází se od infocentra
na náměstí. Začátek prohlídek je vždy od 17:30 hod.

01/12
13:30

od 03/12

Krajský úřad Plzeňského kraje

Nevinný bar zve na sérii kreativních dílen, kde budete mít příležitost si pod vedením lektorky vyrobit vánoční dárky pro celou rodinu
a přátele. Třetího prosince od jedné hodiny odpoledne
jsou na programu pestré záložky, jmenovky nebo přání
vytvářené metodou scrapbookingu a od pěti hodin přijdou na řadu šperky z FIMO hmoty. O týden později si
zde zájemci mohou vyrobit háčkovanou brož nebo jiný
doplněk a zkusí si potisknout látky vlastnoručně vyrobeným razítkem. Cena za každý jednotlivý workshop
je 450 Kč včetně materiálu. Více na craftroom.cz.

Vánoční trhy

Žáci deseti škol zřizovaných Plzeňským krajem letos společně s neziskovými organizacemi z našeho kraje budou
na tradičních vánočních trzích nabízet cukroví, perníčky, punč a další slané i sladké dobroty, ale také vánoční
dekorace a ozdoby. Těšit se můžete opět na kadeřnice
a kosmetičky ze Středního odborného učiliště v Domažlicích, které vás nalíčí nebo vám upraví vlasy. Přijďte si zpříjemnit adventní čas a zažít už popáté vánoční atmosféru
na Krajský úřad ve Škroupově ulici v Plzni. Akce potrvá
do 16:30 hodin. Více na www.plzensky-kraj.cz.

04/12 / 15:00

Parkhotel Plzeň

Advent dětem

Plzeňský kraj a ART PLZEŇ
srdečně zvou na 6. ročník
charitativní akce Advent dětem do plzeňského Parkhotelu. Malí diváci si užijí nedělní odpoledne čekáním na čertíka, Mikuláše a anděla. Dlouhou chvilku si
zkrátí vyprávěním, legráckami, scénkami, písničkami
a soutěžemi v atmosféře nadcházejících Vánoc s Míšou Dolinovou a Václavem Upírem Krejčím. Novinkou
letošního doprovodného programu je HappyBox.
Každé dítko bude mít jedinečnou možnost se vyfotit
s čertíkem a jeho kamarády a fotku si odnést domů
spolu s nadílkou od Mikuláše. Předprodej vstupenek
na www.plzenskavstupenka.cz. Výtěžek ze vstupného
bude věnován mobilnímu Hospicu sv. Jiří v Tachově.

od
09/12

Mázhauz

Velký plzeňský betlém

Adventní čas v Plzni má spoustu novodobých tradic.
Jednou z nich je i Velký plzeňský betlém, který rok co
rok stojí v mázhauzu radnice a je rok co rok větší. I letos
do něj může kdokoli přidat svoji vlastní figurku. Stačí ji
vyrobit ze dřeva, sádry, moduritu, keramiky nebo jinou
trvanlivou technologií. Figurka by měla být cca dvacet
centimetrů vysoká a měla by představovat svého autora. Figurky je možné přinášet od 9. prosince do Tří králů
přímo do mázhauzu.
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od 10/12

Mázhauz

Novoročenky
a vánoční kresby
Mázhauz plzeňské radnice patří každoročně vánoční výstavě. Letos to bude expozice
novoročenek různých motivů a témat, kterou doplní
vánoční kresby. Součástí výstavy bude i Velký plzeňský
betlém, který je unikátní tím, že jeho figurky představují
obyvatele Plzně. Na plzeňské radnici zůstane vystaven
do 6. ledna 2017. Od 12. prosince do Štědrého dne zde
bude jako každoročně úřadovat Vánoční pošta.

11/12
13:00

Sokolovna Koterov

Vánoční charitativní trhy

I srdce Koterova bije v rytmu předvánočního času. Vydejte se sem na Vánoční trhy, kde si můžete koupit vánoční dekorace ruční výroby. K tomu vám budou hrát
dětské hudební a taneční soubory a zahřeje vás horký
čaj nebo svařák a další občerstvení domácí výroby.

12/12
19:00

Katedrála sv. Bartoloměje

 oncertní provedení
K
rorátů od souboru
Ritornello

Soubor Ritornello si pro předvánoční čas opět připravil koncertní provedení starobylých zpěvů českého

prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

adventu, a to v jejich původní, nezkrácené a neupravené podobě. Krátké duchovní slovo pronese plzeňský
biskup Tomáš Holub. Návštěvníci při příchodu obdrží
zpěvníček a budou se moci zúčastnit zpěvu písní.
Vstupné dobrovolné.

14/12 / 18:00

Náměstí Republiky

Vánoční zpívání
koled s Českým
rozhlasem Plzeň

Adventní čas v Plzni je nemyslitelný bez hromadného
zpívání koled na náměstí. Lidé se scházejí, potkávají se
se známými, prokřehlé ruce ohřívají o pohárek svařáku,
horké medoviny nebo punče. Povídají si, procházejí
mezi stánky vánočního trhu a na náměstí zvolna sedá
tma. A pak to přijde. Obří sbor zazpívá pod věží Nesem
vám noviny a Narodil se Kristus Pán.

15/12 / 16:00

Albert – Rokycanská

Vánoční kamion
Coca-Cola

I letos v předvánočním čase přijíždí do Plzně kamion v nezaměnitelných barvách. Červeno-bílý kamion se tentokrát zastaví na parkovišti před
Albertem na Rokycanské třídě. Jako vždy přiváží vánoč-
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ní atmosféru, zábavu a spoustu dárků pro děti. A samozřejmě vánoční skřítky, kteří to všechno mají na starosti.

16/12
15:30

Náměstí Republiky

 ánoční gulášová
V
polévka

ského Jezulátka i tentokrát vystoupí řada plzeňských
muzikantů a literátů, jako je Petr Merxbauer, Janek Eret,
Markéta Čekanová nebo Vlaďka Bauerová. Součástí pohodového dopoledne je i rozdávání betlémského světla
nebo vánoční čaj a něco na zub.

24/12 / 11:00 a 24:00

Náměstí Republiky,
Katedrála
sv. Bartoloměje

Osmdesát litrů horké polévky rozdá letos opět starosta
centrálního obvodu se svými kolegy v prostorách dřevěné zvonice na vánočních trzích. Rozlévání gulášové
polévky se pořádá už osmým rokem a je určeno především sociálně slabším lidem. Všechny porce včetně
pečiva jsou zdarma.

16/12
19:00

Náměstí Republiky, kostel
Nanebevzetí Panny Marie
(Františkánská ul.)

Light4You

I tentokrát se mladí lidé vydají na náměstí, do ulic
a restaurací v centru Plzně a budou zvát kolemjdoucí
ke krátkému zastavení se uprostřed předvánočního
shonu. V kostele u františkánů si jako vždy budou moci
zapálit svíčku, něco si přát, na chvíli se posadit, zaposlouchat se do hudby nebo se ohřát u lahodného svařáku a popovídat si.

23–24/12

Plzeňské kostely

Rozdávání betlémského světla
Plamínek zažehnutý v Betlémě,
symbol předvánočního pokoje a míru, doputuje opět
i k nám. Světlo se bude rozdávat v několika plzeňských
kostelích: 23. prosince od 14 do 17 hodin v katedrále,
na Štědrý den v katedrále (9–17 hodin), v kostele u františkánů (13–17 hodin), v kostele na Chodském nám.
(17–18 hodin), v kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích
(17–18 hodin), U Ježíška (10–12 hodin) a v Domečku
na Lochotíně Komenského 17 (12–15 hodin).

24/12
10:00

Kostel U Ježíška

Na Ježíška U Ježíška

Ani letos nechybí ve štědrodenní kulturní nabídce oblíbené zastavení v kostelíku U Ježíška. Pod soškou Praž-
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Živý betlém a půlnoční bohoslužba
Co by to bylo za Vánoce bez Betléma a půlnoční mše!
Marie, Josef a narozený Ježíšek se jako každoročně objeví na Štědrý den dopoledne pod vánočním stromem
na náměstí. Od půlnoci pak bude nový plzeňský biskup
Tomáš Holub poprvé sloužit v katedrále tradiční půlnoční bohoslužbu.

25/12
20:00

Parkhotel

Oldies but Goldies

Vánoční diskotéka Oldies but Goldies Zdeňka Rabocha
se v Plzni koná už neuvěřitelných 37 let, takže se na parketu dnes potkávají reprezentanti několika generací.
Jedno ale mají společné: baví je muzika od Elvise Presleyho po Modern Talking. Padesátá léta tu reprezentují
skladby pionýrů rock and rollu, šedesátá patří Beatles,
Rolling Stones a dalším hvězdám, léta sedmdesátá zastupuje nejen ABBA nebo BoneyM. Přijďte okořenit vánoční svátky trochou staré, ale dobré muziky.

26/12 / 16:00

Katedrála
sv. Bartoloměje

 eská mše
Č
vánoční J. J. Ryby
Českou mši vánoční J. J. Ryby v podání Nové České písně a Plzeňského komorního orchestru, pod taktovkou
Zdeňka Vimra, si můžete přijít poslechnout na druhý
svátek vánoční do katedrály sv. Bartoloměje. Zhudebněný příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu
pastýřů k jesličkám je naší nejznámější vánoční mší, která vznikla v roce 1796. Prostřednictvím opisů se Rybova
mše brzy rozšířila do celých českých zemí.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

16.

DŮVOD

CO DOSTANETE ZA

11 Kč? *

CELÝ DEN PO PLZNI
KŘÍŽEM KRÁŽEM.
DEN
NĚ

Pokud si koupíte roční předplatné,
zaplatíte v případě plnocenného
předplatného za dopravu jen 11 Kč
denně. Studenti od 15 do 26 let
zaplatí něco málo přes 5 Kč za den
a děti od 6 do 15 let cca 4 Kč za den.
Důvodů, proč využívat MHD je
mnoho. Najděte si i vy důvod,
proč jezdit s námi!

www.pmdp.cz

TIPY NA KONCERTY
03/12 / 19:00

DEPO2015

Souboj Rebelů Radegast Tour 2016
První prosincovou sobotu proběhne v DEPO2015 akce, kterou by si neměl nechat ujít
žádný metalový fanoušek! Tento večer bude mít v Plzni
zastávku turné „Souboj Rebelů Radegast Tour 2016“,
na kterém se představí největší rebelové české metalové scény: Citron s Láďou Křížkem a Tanjou, Aleš Brichta,
Miloš Dodo Doležal a J. A. Kronek. Koncert zahájí hlas
legendárních hitů skupiny Kern, J. A. Kronek, na kterého
naváže Miloš Dodo Doležal, který mimo jiné odehraje
většinu skladeb z alba Vitacitu „Vzhůru přes oceán“
a po něm bude pódium patřit Aleši Brichtovi, který zazpívá všechny velké hity Arakainu! Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude vystoupení skupiny Citron s hostem Rolandem Grapowem!

04/12
16:00

Zámek Kozel

Pavel Šporcl: Gipsy Fire

Koncert Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou kapelou
navazuje na stejnojmenné CD a je pokračováním programu Gipsy Way. Opět spojuje Šporclovo mistrovství
s temperamentem a žhavou cikánskou krví. Sází na nevšední technickou vybavenost a osobitost předního

TIP NA BŘEZEN
06/03 / 19:00

Měšťanská
beseda

Jakub Smolík
Jakub Smolík se chystá
do Plzně s programem ze svých největších hitů, jako
je Ave Maria, Víš, Prý chlapi nebrečí, Až se ti jednou
bude zdát, Sen kovbojů nebo Říkej mi táto. Dojde
ale i na písničky z posledního alba Paleta života, které jsou doplněny o promítání klipů a fotek, scénky
a vtipy. Vystoupení Jakuba Smolíka se těší oblibě
nejen pro svou romantičnost, ale také pro vtipně
okomentované historky ze života a aktuálního společenského i politického dění.
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Přehled koncertů

českého houslisty. V programu zazní třeba Brahmsův
Uherský tanec, Bachovy Sonáty a Partity, maďarské čardáše nebo Ave Maria Astora Piazolly.

04/12 / 17:00

Horšovský Týn

Vánoční koncert
Františka Nedvěda
Kulturní zařízení v Horšovském
Týně připravilo v období adventu bohatou nabídku kulturních pořadů. Druhou adventní svíčku zapálí 4. prosince společně s Františkem Nedvědem a jeho kapelou
Tie Break. Svým programem „Chce to jen čas“ potěší
nejen milovníky českého folku a country. Koncert začíná
od 17 hodin v kinosále.

07/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Bílé Vánoce
Lucie Bílé

Mnohaletá tradice vánočních
koncertů naší dlouhodobě nejpopulárnější zpěvačky
nebude přerušena ani v letošním roce a datum plzeňské zastávky turné „Bílé Vánoce Lucie Bílé“ tentokrát
připadlo již na první prosincovou středu. K navození té
správné vánoční atmosféry si Lucie Bílá na pomoc přizvala stejně jako v minulém roce muzikálového zpěváka Jana Toužimského, Bílý sbor a kapelu Petra Maláska.
Vstupenky na koncert mizí velmi rychle, proto doporučujeme s jejich pořízením příliš neotálet…

07/12 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band,
The Rhythm Girls
& Radiolians
Orchestra
Na prosincový večer v rámci pravidelné akce s názvem
„Po siréně swing!“ si Pilsner Jazz Band opět připravil
„něco speciálního“. Tentokrát to budou tři krásné mladé a talentované zpěvačky Tereza Nálevková, Karolina
Stasiaková a Radka Říhová v doprovodu fantastického
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Chcete potěšit své blízké netradičním
vánočním dárkem?
Vstupenky na 37. ročník mezinárodního
mezioborového festivalu Smetanovské
dny jsou již v prodeji!
Vánoční akce
Při zakoupení vstupenek na zahajovací
a závěrečný koncert festivalu do 31. 12. 2016
získáváte jednu vstupenku na další akce hudebního
programu dle vašeho výběru zdarma.
Lze využít slev pro seniory, držitele
karet ZTP/P, studenty a abonenty
Plzeňské filharmonie.
Vstupenky je možné zakoupit v Předprodeji
vstupenek vedle informačního centra města
Plzně na náměstí Republiky nebo přes portál
Plzeňská vstupenka.
www.smetanovskedny.cz

TIPY NA KONCERTY
osmičlenného orchestru pod vedením Marka Rejhona.
Jazz, swing a hot dance music dvacátých a třicátých let
dvacátého století, autentické nástroje, styl a zvuk, repertoár Boswell Sisters a Bixe Beiderbecka opět naživo
– to jsou The Rhythm Girls & Radiolians Orchestra! Nemůže samozřejmě chybět ani vystoupení pořádajícího
Pilsner Jazz Bandu a osvojit si další taneční figury či alespoň základní kroky je možné opět na lekci swingového
tančení s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod! Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

08/12
19:00

Měšťanská beseda

 eská mše vánoční
Č
„Hej, mistře“

Vánoce v českých zemích jsou nemyslitelné bez Rybovy České mše vánoční. Plzeňská filharmonie ji nastudovala s řadou atraktivních sólistů: sopranistkou
Gabrielou Eibenovou, altistkou Lenkou Čermákovou,
tenoristou Václavem Čížkem a barytonistou Romanem
Janálem. O sborové party se postará Česká píseň pod
vedením Vojtěcha Jouzy. Plzeňskou filharmonii diriguje Tomáš Brauner.

TIP NA DÁREK
22/05 / 19:00

Home
Monitoring
Arena

Alexandrovci
Česká republika v příštím roce opět přivítá světoznámý ruský armádní soubor Alexandrovci, který
se během května 2017 představí na čtrnácti koncertech v deseti městech včetně západočeské metropole! Zde toto legendární obří těleso vystoupí se
sólisty Vadimem Ananevem či Borisem Dyakovem
v pondělí 22. května 2017 od 19:00 hodin. Historie
souboru Alexandrovci sahá až do roku 1928, kdy
měl dvanáct členů a postupně se rozrůstal, v jednu chvíli až do podoby 300 členů! V současnosti
najdete na pódiu více než stovku členů, kteří patří ke špičce ve svém oboru, a jejich vystoupení je
vždy nezapomenutelným zážitkem. Vstupenky
jsou již k dispozici v sítích Ticketportal a Ticketart
a jsou naším tipem na originální vánoční dárek. Více
na www.alexandrovci.cz a www.superkoncerty.cz.
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11/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Vánoční saloon
Fešáků

Fešáci se opět po roce vrací
do Měšťanské besedy se svým tradičním „Vánočním saloonem“ a jako každý rok je na co se těšit! V koncertním
programu nebudou chybět ty nejlepší Fešácké písně,
hity Michala Tučného a samozřejmě ani vánoční písně
a koledy. V roli speciálního hosta letos uvidíte dvojníka
Michala Tučného Rosťu Fišera a dojde i na oblíbenou
fešáckou vánoční scénku. Zkrátka „Fešácká klasika“ se
vším, co k tomu patří, kterou si jistě nenechá ujít žádný
fanoušek kapely!

13/12 / 19:00

Klub Černá ovce

Vánoční dixielandová bééésídka
s The Dixie Hot
Licks
Nejen skvělá kuchyně, báječné pivo i víno a vyhřátá
kamna, ale především neworleánský „hot“ jazz v podání
seskupení The Dixie Hot Licks navodí skvělou atmosféru
nového klubu Černá ovce v Plzni na Roudné. Repertoár
Joe „King“ Olivera, Jelly „Roll“ Mortona či Louise Armstronga vás vrátí do kouzelné doby o sto let dozadu!
Stylové oblečení samozřejmě vítáno a na své si během
večera přijdou i tanečníci, tak si raději přibalte náhradní
střevíce! Zkrátka a dobře, přijďte si v úterý 13. prosince
vychutnat New Orleans všemi smysly na farmu & klub
Černá ovce – vstupenky můžete pořídit již nyní v předprodeji na Plzeňské vstupence.

14/12 / 19:00

Peklo

Vánoční
galakoncert
Ať už si na koncert obléknete
cokoli, odcházet budete s husí kůží na těle. Tu pochopitelně nezpůsobí zima v sále, ale pěvecký um sopranistky Jany Štěrbové (www.janasterbova.cz), která se
svými hosty vystoupí v reprezentativním prostředí plprosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

zeňského Pekla. Přijměte pozvání za kulturou, kde si
každý posluchač přijde na své, a nechte se ohromit.
Vánoční galakoncert doprovodí na klavír Táňa Vaněčková a spolu s mimořádně talentovanou zpěvačkou
vystoupí houslista Milan Benedikt Karpíšek, trumpetista Tomáš Polák, Pěvecký sbor Jamíci pod vedením
sbormistryně Evy Skalové a další zajímaví hosté. Celkové ladění pořadu je v souladu s adventním časem,
zpestřením koncertu bude someliérské vystoupení
Martina Kalvacha s ochutnávkou vína. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

14/12 / 19:30

Husův chrám,
Němejcova 2

teepee & Piano
Plzeňské duo teepee v polovině prosince opět spojí své síly s kapelou Mikoláše Růžičky Piano, která se již podílela na vzniku debutového
alba teepee s názvem „Albatross“ a v Praze a Plzni představí společné unplugged koncerty v prostorách kostelů, kde zazní písně z repertoáru obou kapel. Akusticky

zahrané skladby tak dostanou zcela nový háv a v kombinaci s akusticky dokonalými prostory naplno vynikne
intimita tvorby obou kapel. Plzeňský koncert se uskuteční v evangelickém kostele Západního sboru vedle
Moving Station, kde také následně proběhne afterparty
s DJs z Radia 1. Kapacita koncertu je výrazně omezena,
vstupenky jsou již v prodeji.

14/12 / 19:30

Velká synagoga

Petra Janů

V polovině prosince se v jedinečném prostředí plzeňské
Velké synagogy uskuteční mimořádný koncert, který
by si rozhodně neměli nechat ujít především fanoušci stálice naší populární hudby, Petry Janů! Ta zde
vystoupí za doprovodu klavíristy Pavla Lochmana, kytaristy Miloše Švece a plzeňského dětského pěveckého sboru Jiřičky. Během večera se můžete těšit nejen
na nejslavnější hity této vynikající české zpěvačky, ale
i skladby a koledy, které vás příjemně naladí do atmosféry blížících se Vánoc.

PARKHOTEL PLZEŇ
5. 1. 2017, 20:00
JUMAANE SMITH (USA)
MARTINA BÁRTA – DASHA
JAN SMIGMATOR
RTV Bigband Felixe Slováčka
®

www.sinatrology.com
zurnal_128_93_plzen.indd 3
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TIPY NA KONCERTY
15/12
19:30

Velká synagoga

 amil Střihavka
K
& Leaders!

Přesně po roce se do Velké synagogy vrací „český rockový Ježíš“ se svojí kapelou Leaders! v rámci tradičního
akustického turné! Koncert „Kamil Střihavka Unplugged“ by měl být především příjemným setkáním, zastavením se v této uspěchané době a zároveň profesionální hudební show, ve které se Kamil svým fanouškům
představí v jiné a hlavně komorní podobě, jako vyzrálý
umělec v polohách, v kterých jej ne všichni znají. V programu zazní nejen úpravy Kamilových hitů, jako „Země
vzdálená“, „Kovboj z Teplic“ nebo „Holka čapni draka“,
ale i písně nikdy živě neinterpretované z jeho bohaté
hudební kariéry a nebudou chybět ani zpěvákem obdivované legendární světové písně.

20/12
19:30

Velká synagoga

Václav Neckář & Bacily

Vánoční koncert legendy české popmusic Václava Neckáře a jeho kapely Bacily bude bezesporu jednou z nejvýznamnějších koncertních událostí konce letošního
roku! Během koncertu v adventním čase zazní nejen
písničky z posledního alba „Mezi svými“, ale samozřejmě také celá řada známých hitů a balad Václava Neckáře, včetně jednoho z největších tuzemských hitů tohoto
tisíciletí, skladby „Půlnoční“! Vstupenky jsou již v obvyklých předprodejích a my si dovolíme doporučit s jejich
pořízením příliš neváhat…

21/12 / 19:00

Velká synagoga

Maok – Hudba
vnitřních krajin
V čase předvánočním, kdy se
každý z nás potřebuje alespoň na chvíli zastavit, ztišit,
spočinout a nahlédnout do svého nitra, otevírá plzeňská Velká synagoga svou náruč a uvítá poprvé ve svých
překrásných prostorech slovenského hudebníka, zpěváka a multiinstrumentalistu Maoka. Tento osobitý
hudebník kromě živého vystupování provází muzikoterapie, skládá hudbu k divadelním představením, tanečním inscenacím, ilustracím a filmům (např. ke snímku Bathory). Jeho tvorbu jednou kdosi výstižně nazval
„láskou, transformovanou do zvukové stopy“, a vy, kdo
ji ještě neznáte, máte možnost se s ní v prosinci poprvé
potkat živě ve vašem městě.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie zahájí rok 2017 tradičním novoročním gala v Novém divadle
DJKT, 19. ledna vzdá v Měšťanské besedě poctu
Václavu Trojanovi a 29. ledna vystoupí v Českém
rozhlase Plzeň s programem „V šapitó, maringotce
a pod všemi slunci světa“.
… že Petr „Déma“ Škabrada ze skupiny Znouzectnost pokřtí 26. 1. v Měšťanské besedě nové album projektu Démophobia za účasti hostů Přemka
Haase a členů Lidové muziky z Chrástu.
… že v programu k druhé desce „Gipsy Fire“ vystoupí 4. 12. na zámku Kozel Pavel Šporcl s cikánskou
cimbálovou kapelou.

05/01 / 20:00

Parkhotel

Sinatrology
Vzhledem k obrovskému úspěchu koncertního projektu
Sinatrology v roce 2015 se jeho tvůrci rozhodli nést sinatrovskou pochodeň dál a vytvořit uprostřed Evropy
swingový festival mapující kariéru jedné z největších
osobností hudební historie. Jan Smigmator a jeho přátelé a kolegové z hudební branže pokračují v koncertech plných odkazů swingových legend! Na chystané
galashow zazní slavné Sinatrovy písně v klasických i moderních aranžích. Těšit se můžete třeba na Dashu, RTV
big band Felixe Slováčka nebo na amerického trumpetistu a leadra kapely Michaela Bublého Jumaane Smitha.

19/01
19:00

Měšťanská beseda

 arek Zvolánek
M
& Tomáš Brauner

Marek Zvolánek je sólotrumpetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu a jeden z nejlepších českých
trumpetistů. V doprovodu Plzeňské filharmonie zahraje
skladby J. N. Hummela a V. Trojana. V průběhu večera
také zazní Sinfonietta La Jolla Bohuslava Martinů a Symfonie č. 1 D dur „Klasická“ Sergeje Prokofjeva.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

05/12
19:00

Saloon Roudná

Mikulášská zpívaná
se Šíleným Karlem

Tradiční pondělní zpívaná s Šíleným Karlem a jeho kapelou proběhne v prostoru společenského sálu Saloonu Roudná a rozhodně doporučujeme nezapomenout
vzít taneční střevíce s sebou! Tento večer se bude totiž
tančit, neboť Šílenej Karel Band hraje hlavně pro zábavu. Nástrojové složení kapely kolem naprosto šíleného
frontmana je proměnlivé dle času muzikantů, ale můžete si být jisti, že vždy je kapela složená ze skvělých
muzikantů s přehledem vládnoucím svým nástrojům
a také tím, že zpívaná odstartuje v sedm hodin zpěvem
Roudenské hymny.

10/12 / 21:00

Pantheon Music Club

Richard Reynolds

Vystoupení talentovaného Richarda Reynoldse v plzeňském
Pantheonu bude ve svém žánru bez pochyby jednou
z top akcí měsíce, kterou by si neměl nechat ujít žádný fanoušek elektronické taneční hudby. Ve svých 26
letech patří Richard Reynolds mezi nejúspěšnější producenty a DJs v České republice, který nechybí na žádné prestižní akci včetně tanečního open air festivalu
Mácháč. Spojení pozitivní energie, propracovanosti
a komunikace s publikem, příprava vlastních mashupů,
bootlegů a editů na každé své vystoupení jsou hlavními
důvody, proč Richard Reynolds patří mezi nejvíce bookované a oblíbené DJs u nás. Jako support tento večer
vystoupí DJs Wotty, Nespy, Pauli Gabrieli a LA.

15/12 / 21:00

Anděl Music Bar

Criminal Colection & We On The
Moon
Dvě našláplé tuzemské party vyráží ve spolupráci
s festivalem Rock for People na společné turné, které
nemine ani Plzeň, kde se představí tento čtvrtek v Anděl Music Baru! Služebně starší pop punkoví Criminal
Colection ze Vsetína se pohybují na hudební scéně dvanáctým rokem, mají za sebou koncerty po celém světě
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

a do Plzně přivezou kromě osvědčených hitů také nové
EP „Honest Songs“. Brněnská pětice We On The Moon se
prezentuje moderním alternativním pop-rockem a její
set bude tvořit především letošní album „Home“, které
obsahuje v českém éteru dobře známý singl „Crashes“.

15/12 / 20:30

Zach´s Pub

Xavier Baumaxa
Tento čtvrtek proběhne v plzeňském Zach´s Pubu Vánoční
dýchánek se zlobivým dítětem české klubové scény
Xavierem Baumaxou. Osobitý litvínovský písničkář debutoval před třinácti lety albem „Fenkám“, které sklidilo
nadšené ohlasy fanoušků i hudebních kritiků a ihned
vystřelilo Xaviho mezi nejžádanější domácí interprety.
Dnes má na kontě osm studiových alb, které vydává
zásadně na apríla, stejně jako zatím poslední „Pijáno“
z loňského roku. V mnoha ohledech překvapivá a hudebně nejdotaženější nahrávka Baumaxovy kariéry,
posunula jeho tvorbu zas o kus dál a dokazuje, že stále
patří mezi nejvýraznější tuzemské písničkáře, a na tom
se jen tak nic nezmění.

20/12
21:00

Anděl Music Bar

Mucha

Po krátké mateřské pauze front(wo)manky Nikoly Muchy se brněnská pseudopunková formace Mucha vrací
na česká pódia s novou energií i novým bubeníkem
Jardou Nogou (Kosmický žirafáč, ex Už jsme doma)
a především novým albem „Nána“! Plzeňský křest velmi
očekávané třetí desky Muchy, kterou fanoušci kapely podpořili v crowdfundingové kampani na serveru
HitHit, proběhne v Anděl Music Baru. Dobrá zpráva
pro fanoušky kapely je, že Mucha nepovolila ze svých
postojů ani o krok a novinka je dle prvních ohlasů snad
ještě antikorektnější a nesmlouvavější vůči estétům,
plná trefných postřehů i hitových melodií, což dokazuje
i první singl „Schmuzige mädchen“

od
22/12

House of Blues

Vánoční koncerty

Také během svátků klidu a míru se lidé chtějí bavit, a to
pochopitelně moc dobře ví i v plzeňském klubu House
of Blues, kde se kolem Vánoc uskuteční dvě akce, které
stojí za vaši pozornost. Nejprve si můžete předvánoční
shon zpříjemnit ve čtvrtek 22. prosince na společném
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KLUBOVÁ SCÉNA
koncertě spřízněných kapel Replay a Sarin, a 25. prosince můžete do House of Blues pro změnu vyrazit na další
z řady vánočních koncertů plzeňské party POPs. Ta má
ve svém programu hity 80´ a 90´ let od nejúspěšnějších
světových interpretů pop music, a pokud si chcete pořádně zatrsat, je tohle přesně akce pro vás!

Kam a za čím do klubů

soutěže Superstar 2013), se kterým v současné době
kapela objíždí republiku s koncertním programem složeným ze starších hitů i novinek.

29/12 / 21:00

Divadlo pod lampou

22/12 / 21:00

Anděl Music Bar

Faith Is More

V sestavě kapely Faith Is More
najdete ostřílené muzikanty,
kteří působí nebo dříve působili např. v kapelách Kníry,
Swingin On The Flip Pity Flop, Madebythefire, Newman,
Sebevrány nebo Virgin Scream. Dva dny před Štědrým večerem zazní v Andělu v jejich precizním podání
největší hity kultovních Faith No More jako „Epic“, „We
Care A Lot“, „Last Cup Of Sorrow“, „Midlife Crisis“, „Easy“,
„A Small Victory“ a celá řada dalších, i méně profláknutých skladeb!

25/12
20:00

Saloon Roudná

Starý psi

Opět po roce proběhne na Boží hod v Saloonu Roudná
bigbítová tancovačka v režii skupiny Starý psi, jejíž hudební program je zárukou toho, že nudit se rozhodně
nebudete! A nejen to – je to také ideální příležitost, jak
vytancovat nějaké to kilo, které o vánočních svátcích
většina z nás nabere. Během večera na vás totiž čeká
celá řada zásadních hitů rockové historie, u kterých
nezůstane jediná noha v klidu, v podání ostřílené party
zasloužilých rockerů! Navíc pódium na začátku jistě důstojně rozehřeje skupina Garde s repertoárem nabitým
především známými českými rockovými hity. Lístky jsou
již v předprodeji v restauraci Saloon Roudná.

28/12
21:00

Anděl Music Bar

Burma Jones

Když se jedna z nejvýraznějších tuzemských kapel devadesátých let v roce 2013 opět sešla ve své nejúspěšnější
sestavě a odehrála necelou stovku koncertů, ukázalo se,
že lidé na Burmu Jones nezapomněli a má stále co říct.
Na podzim 2015 odešel ze skupiny zpěvák Bohouš Josef,
ale kromě ostatních členů zůstal v kapele i autor téměř
všech písní z prvních dvou alb Vašek Křivanec. Ten je
také autorem nové skladby „ Co mě čeká“, kterou s Burmou již nazpíval nový frontman Jaro Smejkal (finalista
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The Radiostars

Legendární all stars band The
Radiostars se opět chystá
na svoje tradiční prosincové turné, aby si po Vánocích
trochu namastili kapsy a odpočinuli od rodin. Tato přibližně třetí nejlepší kapela na světě vždy razila myšlenku, že peníze jsou pro ni až na prvním místě, a proto se
nestydí předělávat i skladby z naprostého dna show
businessu do neuvěřitelných hudebních skulptur. Na letošním „Pryč od rodin Tour“ se představí v sestavě Looky
(Lety Mimo), Šmity (LUNO, ex-The Prostitutes), Mladej
Vondráček (Kašpárek v Rohlíku, ex-The Slots), František
Bořík (Mandrage) a Marty Spruce (Prague Conspiracy)
a za lidovou stovečku přivezou do Lampy energickou
dávku solidního umění včetně afterparty v podání diskžokeje Franko Dudinky!

30/12
20:30

Saloon Roudná

Turbo, Gallileo

To, že v předvečer Silvestrovské noci bývají často lepší
mejdany než poslední den roku, je známá věc, a když
je hudební program navíc v režii legendární rockové
party Turbo, není pochyb o tom, že právě tento večer
v Saloonu Roudná bude ukázkovým příkladem tohoto tvrzení. Již čtyřiatřicet let svými hity dostává Turbo
do varu fanoušky prakticky všech věkových kategorií
a na koncertech v plných sálech muzikanti dokazují, že
jsou stále ve skvělé formě a jejich tvorba oslovuje rockové fanoušky i v dnešní době. V Saloonu na Roudné
zazní všechny zásadní hity z bohatého repertoáru Turba, včetně skladeb z prozatím posledního studiového
alba „Žár“ z roku 2012 a v roli hosta se navíc představí
spřízněná kapela Gallileo.

31/12
21:00

Goethe´s Mefisto

Pekelný Silvestr –
Mefisto New Year

Peklem vše nemusí nutně končit, ale naopak také začínat! O tom se můžete přesvědčit na „Pekelném Silvestru“ v Mefistu, kde se můžete rozloučit s rokem 2016
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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a zároveň přivítat rok nadcházející, který zde díky vám
bude jistě minimálně tak vydařený jako ten letošní!
V programu „The Very Best Of Music 2016“ zahraje DJka
Veru to nejlepší z pekla za celý rok a je více než jisté, že
tato party bude opět jednou z těch „legendárních“. Tak
neseďte doma u chlebíčků a „zábavných“ estrád, na to
máte ještě hodně let.

31/12 / 20:00

Peklo

Silvestrovský
Electroswing
Protančete se do nového roku
v rytmu electroswingu! Do Plzně míří Melody Boys,
tedy uskupení sólistů Melody Makers Ondřeje Havelky,
electroswingová elita z Hamburku a DJ kultovní formace Electro Swing Crew, jednička českých tanečních škol
ZIG ZAG TAP & SWING, nejmladší eso české electroswingové scény DJ James Wing nebo okouzlující tanečnice
a performerka Yazz. Dále se můžete těšit na mimořádnou silvestrovskou show a vystoupení akrobatů, cirkusáků, performerů nebo stylový vintage fotokoutek.

Dozvěděli
jsme se…
… že po Novém roce to u Zacha
rozbalí místní klezmer band Tabasker (5. 1.) a můžete se také těšit na Blanku Šrůmovou a Jana Saharu Hedla s kapelou Něžná noc (12. 1.),
Ondřeje Rumla (19. 1.) nebo Jana Spáleného (26. 1.).
… že v Divadle pod lampou chystají začátkem ledna
tradiční akce s Fast Food Orchestra a Positive Mind
a nebudou chybět ani Už jsme doma nebo další ročník Decadent Winter.
… že kromě toho v lednu Pod lampou vystoupí anglická punk legenda The Vibrators, místní Strange Society s Cocaine Party, Alter In Mind nebo Sorry Holka
s místními Broken.45.
… že ve dnech 17. a 18. 3. bude mít v Buena Vista Clubu svou zastávku koncertní turné Xindla X k novému
albu „Kvadratura záchranného kruhu“.
… že Bohouš Josef & Burma J. vystoupí 9. 12.
na Kalikováku.

STUDY MAP DAY
Studijní veletrh plný workshopů

a přednášek, který ti pomůže

s výběrem střední nebo vysoké školy.
Nevíš na jakou školu dát přihlášku?
Přijď se rozhodnout na Study map day

v Centru robotiky 27.–28. 1. 2017
Zde si budeš moci vyzkoušet, jaké klíčové předměty
a s jakými technologickými pomůckami se vyučují na jednotlivých středních školách. Také si budeš moci poslechnout, jaké máš možnosti uplatnění po absolvování vybrané SŠ nebo VŠ přímo od zaměstnavatelů. Pořadatelem
akce je Dům digitálních dovedností a Centrum robotiky.
Více informací najdeš na www.smartedu.plzen.eu

prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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DIVADLO

Divadelní tipy

01/12 / 18:00

Nová scéna DJKT

Rozsvícení
vánočního stromu
Ve foyer Nové scény se poprvé
slavnostně rozsvítí vánoční strom. Program k této příležitosti připravili nejmladší členové divadelní rodiny.
S pásmem koled vystoupí Dětský pěvecký sbor DJKT
a zatančí Baletní škola DJKT. Strom požehná Mons. Emil
Soukup. Program na Nové scéně DJKT pokračuje od 20
hodin scénickým oratoriem Jana z Arku na hranici.

02/12
20:00

Souostroví / Archipelago

Divadlo Dialog

Fox a Gould uvádějí… a požehnal
pluhu jeho
Jste hollywoodský producent, právě vás povýšili, a to
dost vysoko. Na stole vám leží scénář, dost dobrej scénář. K dispozici máte největší hereckou hvězdu, jako fakt
největší. Uhodli jste, je to Douglas Brown. To je něco
jako tenkrát Michael Dudikoff. Tak co? Budeme dělat
umění, nebo vydělávat prachy?!? V inscenaci amerického dramatika Davida Mameta hrají Lucie Zedníčková,
Jaroslav Matějka a Alan Novotný.

10/12 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Malá scéna DJKT

Bob a Bobek

Na Malé scéně ožijí králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna. Příběhy Boba a Bobka převedl na jeviště talentovaný absolvent DAMU Josef Kačmarčík. Hravá inscenace je podle něj určena všem věkovým kategoriím,
bavit by se měly děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Bob
a Bobek, v podání Ondřeje Vackeho a Marka Mikuláška,
se pohybují v současném světě, kde do lesa nikdo nevyrazí bez tabletu, moudrosti čerpáme z pochybných
youtube kanálů a pro úspěšné podnikání je potřeba mít
hlavně nápaditý projekt.

03/12 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Adventní koncert

Podruhé letos do Plzně zavítají
pěvci z operního studia Univerzity Britské Kolumbie. Na únorovém galakoncertu za-
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05/12 / 19:00

Moving Station

Nové dílo polského tanečníka a choreografa Macieje
Kuźmińskiho je kaleidoskopem obrazů a vzpomínek.
Opakující se a zdánlivě odpojené scény odrážejí současný roztříštěný svět. Výsledkem je portrét pěti osob,
z nichž každá má vlastní příběh a touhy, jež jsou ztvárněné neustálým pohybem. Stávají se součástí souostroví vzpomínek, které postupně obklopují diváky s nezapomenutelnou silou. Celá práce, včetně choreografie
a výzkumu, vznikala přímo v prostoru Moving Station
v rámci umělecké rezidence.

03/12
17:00

ujali nejen skvělými pěveckými výkony, ale také svým,
u koncertů nevídaným, hereckým nasazením. Na Adventním koncertu zazní árie z Wagnerových oper Tannhäuser, Valkýra a Mistři pěvci norimberští, dále úryvky
z Mozartových oper Únos ze serailu a Don Giovanni, árie
z Beethovenova Fidelia a mnoho dalších. Třešničkou
na dortu budou árie z Rusalky a Prodané nevěsty, zpívané zahraničními pěvci v originále.

Don Juan

Molièrův Don Juan vchází na jeviště Velkého divadla DJKT v podání Martina Stránského. Sganarela ztvární Jan Holík a činoherní debut čeká sólistku opery Radku Sehnoutkovou,
která v roli Elvíry využije svého pěveckého i hereckého
talentu. Don Juan patří k nejproslulejším a často vyhledávaným postavám světového jeviště a v minulosti byl vykládán jednoznačně záporně. Jaké jsou ale hodnoty, jimž
se tento šlechtic odmítá podřizovat? A jaké jsou hodnoty
naší současné civilizace? Don Juan je podle režiséra archetypem současného Evropana, je obrazem té Evropy,
kterou vlastně moc nechceme vidět, která žije večírky, je
promiskuitní, konzumní a poživačná. Don Juan je požitkář, volnomyšlenkář a svůj život žije tady a teď.

12/12
19:00

Peklo

O lásce

Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina, kterou ON a ONA vybrali pro uspořádání vzájemného zúčtování. Francouzprosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ
NA UDĚLENÍ UMĚLECKÉ CENY
MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2016
Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně informuje, že od 1. ledna do 31. března 2017
je možné podávat nominace na udělení

Umělecké ceny města Plzně za rok 2016
Umělecká cena města Plzně bude již pátým rokem udělována za významnou uměleckou
činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispěly k posílení dobrého jména statutárního města Plzně. Cena může být udělena
jednotlivci (i in memoriam) či kolektivu, fyzické i právnické osobě.

Umělecká cena je vyhlášena v 5 kategoriích:
a) Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let
b) Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let
c) Cena za celoživotní dílo („síň slávy“)
d) Cena „Společnost přátelská umění a kultuře“ / „Mecenáš(ka)
plzeňské kultury“
e) Cena za významnou kulturní událost roku
Tato ocenění jsou udělována v některé z následujících oblastí:
Hudba | Tanec | Výtvarné umění | Literární činnost | Dramatické umění |
Design a užité umění | Audiovizuální umění a nová média
Podávání návrhů na nominace:

1. Návrhy na udělení Umělecké ceny města Plzně mohou předkládat fyzické i
právnické osoby.
2. Každá osoba může podat pouze jeden návrh na ocenění v dané kategorii.
3. Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou.
Nominace se podávají osobně nebo poštou do 31. března 2017 na adresu:
Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
nebo na webových stránkách www.plzen.eu.
Rozhodující je datum odeslání.

Kompletní informace, včetně Statutu Umělecké ceny města Plzně, naleznete na: www.
plzen.eu (Odbor kultury).

DIVADLO

Divadelní tipy

ská konverzační komedie s Karlem Rodenem a Janou
Krausovou sleduje s lehce drastickým humorem pár
středního věku a jeho životní peripetie a zádrhele. Cena
vstupenek od 350 Kč.

13/12 / 20:00

Moving Station

Opernball

Inscenace je metaforou uzavřeného systému, společnosti,
která vyznává jistou zvláštní hierarchii a zvláštní hodnoty. Co znamená být / pracovat / existovat / tvořit mimo
systém nebo naopak v systému, který daná společnost
nabízí? Co a kdo do tohoto systému patří? Strach ocitnout se mimo systém trvalé a systematické podpory je
existenční otázkou.

18/12 / 19:00

Peklo

Začínáme končit
Komedie s Bárou Hrzánovou
a Radkem Holubem vypráví
o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu
ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)schopnosti být spolu. Originálně postavený text, jehož hlavní ženská role je svým
způsobem dvojrolí – hlavní představitelka ztvárňuje
nejen atraktivní zralou ženu, ale zároveň stejnou ženu
tak, jak ji vidí její manžel, který je přesvědčený, že jeho
manželka v poslední době příliš rychle stárne.

19/12 / 19:00

Divadlo Alfa

Proton

Jevištní rozhlasová reportáž
Divadla Vosto5 vypráví o objevu zapadlé české kapely PROTON, která byla umlčena
těsně předtím, než se stala slavnou. V režii Ondřeje
Cihláře hrají Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Tomina Jeřábek, Petr Marek, Petr Prokop a Bára
Mišíková a rozkrývají strhující příběh zapomenuté
hudební legendy, od níž velikáni populární hudby
i undergroundu čekali asi mnohem víc. S hudební kometou zataženého nebe hluboké normalizace je totiž
propleteno nevídané množství osudů současných
hudebníků.
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22/12 / 19:00

Peklo

Mesiáš
David Prachař a Igor Chmela
sehrají celý příběh Vánoc jen
ve dvou. Divadlo musí šetřit, nejsou peníze na další herce, ani na zvířata, a tak se oba postupně převtělí do Marie a Josefa, Herodese, pastýřů, Boha, archanděla Gabriela, velbloudů, ovcí i dalších protagonistů. S odvahou
a beze strachu se oba vrhnou do orientálního mumraje,
který se odehrál okolo narození Krista. Co začíná jako
groteskně anarchistická jízda po Svaté zemi, se časem
zázračně změní v poetickou hru o přátelství a solidaritě.

28/12 / 19:00

Divadlo Dialog

Výchova slečny Rity
Jak si poradí poněkud omšelý
vysokoškolský profesor literatury s novou externí studentkou, kadeřnicí Ritou? Současná variace na pygmalionovské téma v režii Jakuba
Zindulky přivádí na jeviště Dialogu Bronislava Kotiše
a Olgu Ženíškovou. Divadlo Dialog je teprve druhou
českou divadelní scénou, kde se tato hra britského dramatika, skladatele a zpěváka Willyho Russella hraje.

28/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Miláček Anna

Divadlo Palace přiváží mezi
svátky světově proslulou komedii o tom, že není zrovna šťastné přivést si domů milence
v době, kdy má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě
že je tu služka Anna! Co všechno z téhle situace vyplyne
a jak to právě Anna zachrání, uvidíte v podání S. Rašilova,
D. Prachaře, L. Rybové, M. Hudečkové a P. Špalkové.

29/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Růže pro Algernon
Dva dny před koncem roku
zve Divadelní spolek Kašpar
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

na svoji vůbec nejúspěšnější inscenaci. V roli mentálně
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane
géniem, aby se později proti své vůli stal opět tím, kým
byl na začátku, exceluje Jan Potměšil. V dalších rolích mu
skvěle sekundují E. Elsnerová, P. Lněnička či T. Stolařík.

08/01
19:00

Peklo

Jméno

Mluvit se dá o všem. Mezi dobrými přáteli a příbuznými by vlastně žádné téma nemělo být tabu. Když se ale
úspěšný realitní makléř Vincent na večeři u své sestry
Elizabeth, učitelky francouzštiny, a švagra Pierra, profesora literatury, svěří se záměrem dát svému synovi kontroverzní jméno, zdá se, že hranice civilizované konverzace byla překročena. Středostavovské předsudky jsou
podle všeho přece jen větší, než se přítomní liberálové
domnívali. Hrají Jan Dolanský, Roman Zach, Linda Rybová, Jana Janěková ml. a Petr Lněnička.

09/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Komici s.r.o.

Skvělé stand-up celovečerní
představení, ve kterém se představují ti nejlepší baviči z pořadu „Na stojáka“ je opět
tady. Vykročte do nového roku opravdu zvesela. Pomohou vám v tom populární stand-up komici v čele s Milošem Knorem. Vstupenky na tuhle zábavu mohou být
i skvělým vánočním dárkem, neboť co lepšího můžete
někomu dát než radost a smích?

19/01 / 19:30

Měšťanská beseda

Milostný
trojúhelník

Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance – to vše se rodí až přímo na jevišti během představení. Staňte se s Martinem Zbrožkem,
Pavlem Liškou, Josefem Poláškem a ostatními diváky
scenáristy i režiséry hry, která bude vznikat přímo před
vašima očima. Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez
předem daného scénáře. Z okamžiku a nálady vzniká
drama, několik srdceryvných scén, komických paradoxů, absurdních až snových výjevů a nakonec vás překvapí, že na jevišti byli jen herci, světla a pár rekvizit.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že komorní prostředí Malé
scény DJKT chystá na 7. ledna
premiéru baletu Slečna Julie
na motivy dramatu Augusta Strindberga.
… že na druhou polovinu ledna chystá Divadlo
Dialog premiéru komedie Iluzionisté se Stanislavem Zindulkou v hlavní roli. V inscenaci se dále
objeví Olga Ženíšková a Jakub Zindulka.
… že 21. ledna bude mít na Nové scéně DJKT premiéru Pucciniho opera Madame Butterfly.
… že v lednu zve Divadlo Alfa na pohádky Pohoršovna (3.–6. 1.), Kolíbá se velryba (12. a 13. 1.),
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska (10. a 11. 1.) a Kosprd a Telecí (14. a 16. 1.).

TIP NA PROSINEC
16/12 / 18:00

Divadlo Alfa

Kosprd a Telecí
Děti Kosprd a Telecí trpí
v mateřské školce: Telecí
kvůli sardinkové pomazánce a Kosprd proto, že
nemůže s tátou v senzační dílně pracovat na výrobě báječné červené vzducholodi. Svět začne
být o dost hezčí, když spolu začnou Kosprd a Telecí kamarádit. Jenže udělají opravdu velký průšvih, právě kvůli červené vzducholodi a rodiče
zasáhnou: mají na sebe špatný vliv, pryč od sebe!
Ale opravdové přátelství má velkou sílu už v mateřské školce.
Eva Papoušková získala v roce 2014 za svoji knihu „Kosprd a Telecí“ Zlatou stuhu za beletrii pro
děti a kniha si rychle získala oblibu mezi čtenáři.
„Kosprd a Telecí“ chytili za srdce i uměleckého šéfa
Divadla Alfa, režiséra Tomáše Dvořáka. Ten povolal
dvorního scénografa Alfy Ivana Nesvedu a začali
koumat nad příběhem a nad loutkami. A pochopitelně nad velkou červenou vzducholodí…
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Přehled výstav

do 04/12

Galerie Jiřího Trnky

Jak šel čas

Výstava Mileny Helusové nabízí ohlédnutí na motivy krajiny
a vztahů prostřednictvím malby a asambláží. V tvorbě
této výtvarnice se často opakuje motiv koně a symboly
jeho stop, ale také zachycuje barvy a nálady v přírodě.
Její asambláže tvoří keramika doplněná přírodním materiálem, jako je dřevo, kámen či kov. Výstavu můžete
navštívit do 4. prosince.

do 22/12

Galerie Evropského
domu SVK PK

České grafické
novoročenky

Ke konci roku neodmyslitelně patří novoročenky. Výstava v Galerii Evropského domu představuje skoro sto
padesát kousků z dílny dvou desítek předních českých
výtvarníků. K vidění jsou díla Adolfa Borna nebo Cyrila
Boudy, ale i plzeňských autorů Antonína Doležala, Vladimíra Havlice, Josefa Hodka a Josefa L. Jíchy. Exponáty
jsou ze sbírky Jana Langhammera, člena Spolku sběratelů a přátel exlibris.

do 08/01

Západočeská galerie

Kronikář nových
časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–1934)

V Masných krámech bude v podzimních měsících
a zkraje zimy k vidění výstava Hugo Boettingera. Tento
syn plzeňského fotografa Josefa Böttingera byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých
dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb,
které podepisoval pseudonymem Dr. Desiderius. Vycházely v Lidových novinách, Prager Presse, Světozoru
a v řadě dalších periodik. Byly také vydány v několika
albech. Výstava v Masných krámech, čerpající ve velké
míře z autorovy kresebné pozůstalosti uložené v Zápa-
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dočeské galerii v Plzni, chce v několika kapitolách upozornit na zajímavé rysy jeho osobnosti a jeho rozsáhlého a rozmanitého díla.

do 15/01

Galerie města Plzně

Život je bolestný
a přináší zklamání, Massakr,
Vol. 1: Lovecraft

Jaký vliv má klíčová osobnost moderního horroru
H. P. Lovecraft na současné výtvarné umění? Odpověď
na tuto otázku hledá probíhající výstava v Galerii města Plzně, která je vůbec prvním pokusem o zmapování
této tematiky v českém prostředí. Vystavují Josef Bolf,
Jakub Gajdošík, Stanislav Karoli, Eva Maceková, Martin
Mulač, Martin Salajka, Richard Stipl, Marek Škubal, František Štorm a Jan Vytiska.

do 05/02

Západočeská
galerie

Zmizelá Plzeň
Ve výstavní síni „13“ se můžete po celou zimu vydat na výlet proti proudu času.
Své poklady vydal městský archiv, archiv pivovaru, ale
i třeba Západočeské muzeum, Národní filmový archiv,
zdroje Spolku Boleveckých rodáků nebo soukromé sbírky. Na historických obrazech, fotografiích, v modelech
a řadě dokumentů výstava připomene stavby i celé části
města, které zanikly nebo doznaly podstatných změn.
Vystavena budou například díla Václava Jansy, Karla
Votlučky, Svatopluka Janke, Augustina Němejce, Jana
Konůpka, Aloise Moravce a dalších výtvarníků. Ze sbírek
muzea tu bude k vidění unikátní střelecký terč s pohledem na Plzeň, z fondů archivu řada vedut. Představeno
bude také několik stavebních a urbanistických plánů,
například projekt sirkárny v dnešní Sirkové ulici. Součástí expozice budou také dva architektonické modely
– historický (1913) zachycující původní podobu Riegrovy ulice a současný zachycující rekonstrukci zahradního
altánu purkmistra Martina Kopeckého. Expozici doplní
celá řada reprodukcí fotografií a úryvky ze dvou filmů.
Výstava je členěna do tří základních částí: první se zabývá historickým jádrem města, druhá širším centrem
a předměstími do roku 1945 a poslední část nejnovějprosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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ším období ve stejném území. K výstavě Západočeská
galerie vydává publikaci Plzeň Zmizelá. Připraveny jsou
i komentované prohlídky s autory výstavy.

od 29/11

Fakulta designu
a umění
Ladislava Sutnara

Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň
Koncem listopadu se na půdu Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara sjíždějí významné osobnosti světové
fotografie. Letos přijali pozvání autoři z Francie, Belgie,
Slovenska, Polska, Čech a Nizozemí, aby se formou prezentací, přednášek, diskusí, konzultací a výstav vyjádřili
k tématu Fotografie v prostoru – prostor ve fotografii.
S účastníky sympozia je možné se setkat mezi 29. listopadem a 1. prosincem v prostorách fakulty nebo při společné vernisáži v Galerii Ladislava Sutnara 30. listopadu.

od 07/12

Galerie Jiřího Trnky

Pocta Karlu IV.

/…byl hoden
otevřít knihu života
a pečeti její…/
Výstava věnovaná Karlu IV., jeho době a myšlenkám,
je závěrečným pořadem letošního deset měsíců trvajícího Festivalu duchovní kultury a Letnic umělců 2016.
Představí díla výtvarných umělců našeho regionu
a jejich hostů a v jejím průběhu se uskuteční literární
a další kulturní pořady i besedy s výtvarníky. Vernisáž
se uskuteční 7. prosince od 17 hodin, výstava pak potrvá do 22. ledna.

07/12
10:00

Studijní a vědecká knihovna

 dventní zastavení
A
s českou koledou

Knihovna připravila netradiční program ve svém hudebním kabinetu. Celý den zde budou pouštět české
koledy a duchovní písně spojené s adventní dobou.

Život je bolestný
a přináší zklamání
Massakr, Vol. 1:

Lovecraft

DoProVoDNÝ ProGraM k VÝsTaVĚ:
1. 12. 2016 – dopoledne / Galerie města Plzně
Přednáška filmového kritika a znalce
hororu Martina Jirouška. Určeno pro školy.
1. 12. 2016 – 17:00 / Divadlo pod Lampou
Stříbrná vlákna z Lovecrafta, aneb Mistrův
odkaz ve filmu. Přednáška filmového
kritika a znalce hororu Martina Jirouška.
4. 12. 2016 – 13:00-18:00 / Galerie města Plzně
Tvůrčí dílna pro děti a rodiče
v rámci volné neděle.
15. 12. 2016 – 17:00 / Divadlo pod Lampou
Tam, kde hlodá červ. Přednáška filmového
kritika a znalce hororu Martina Jirouška.
16. 12. 2016 – dopoledne / Galerie města Plzně
Přednáška filmového kritika a znalce
hororu Martina Jirouška. Určeno pro školy.
27. 12. 2016 – 17:00 / Filmový klub Plzeň,
Měšťanská beseda. Nenasytná Tiffany /
filmový horor režiséra Andyho Fehu
27. 12. 2016 – 20:00 / Filmový klub
Plzeň, Měšťanská beseda. Šílení / filmové
hororové drama režiséra Jana Švankmajera
Galerie města Plzně,
náměstí republiky 40
www.galerie-plzen.cz
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A od 17 hodin tu na vás čeká vystoupení studentů pěveckého oddělení plzeňské Konzervatoře s klavírním
doprovodem Gabriely Pechmannové. Těšit se můžete
na skladby českých autorů od Baroka až po současnost.
To vše doplněné povídáním o české koledě, které připravila Lenka Bočanová.

07/12 / 17:00

Západočeská
galerie

Model zahradního
pavilonu purkmistra Kopeckého
Přednáška z cyklu Jedno dílo / jeden svět tentokrát
představí model zahradního pavilonu purkmistra Martina Kopeckého z roku 1835. Martin Kopecký (1777–1854)
byl významným purkmistrem města Plzně (po dobu
více než 20 let, 1828–1850) a výrazně se zasloužil o rozvoj města. Objekt se nacházel v jeho zahradě „Buen
retiro“ v tzv. Peklu v dnešní Pobřežní ulici. Součástí areálu ležícího při řece Mži byl domek zahradníka a patrně
i skleník. Navazující zahrada sahala až k historickému
jádru města a dnešní Lochotínské lávce. Kopeckého
potomci však zahradu rozparcelovali a na místě altánu
vznikl v roce 1906 sál spolkového domu Peklo. Dominantní vyhlídkový pavilon byl v roce 1886 přestavěn
na vilu, která byla demolována po roce 1970, kdy došlo
i ke zničení zahrady a jejímu nahrazení parkovištěm.
Model v měřítku 1:50 zhotovil z barveného plastu Miroslav Koranda. Dílo zahrnuté do právě probíhající výstavy Zmizelá Plzeň představí Petr Domanický.

09/12–12/02

Západočeské
muzeum

Draci a pivoňky
Výstava představuje unikátní
sbírku čínského textilu z pozdního období vlády dynastie Čching (1644–1911). Návštěvník uvidí dračí roucho
čínského úředníka-učence nebo tradiční dámské oděvy. Obdivovat může nádherné hedvábné výšivky, s jejichž složitou symbolikou bude obeznámen. Vystaveny
budou dobové výrobky určené pro domácí trh i pro
vývoz. Muzeum získalo sbírku krátce po svém založení
na přelomu 19. a 20. století od zahraničních firem nebo
osobností českého společenského života, jakým byl na-

30

Dozvěděli
jsme se…
… že od 3. do 6. ledna zaplní Fakultu designu a umění
Ladislava Sutnara uchazeči o bakalářské studium, aby se poprali s talentovými přijímacími zkouškami.
… že Galerie Evropského domu chystá výstavu belgického surrealismu Mramor se jí studený.
… že první patro radnice zdobí až do konce roku
díla členů skupiny Totem art.
… že galerie Azyl zve až do 7. ledna na výstavu fotografií Barbory Polívkové a Jana Strii Kouzlo okamžiků.
… že ve Výstavní síni radnice ve II. patře je
do 31. prosince k vidění výstava AAAR – soubor
výtvarných prací otce a dcery: Rudolf Arnet a Anna
Arnetová /malba, kresba, design, keramika/.

příklad malíř Vojtěch Hynais nebo cestovatel Enrique
Stanislav Vráz. Sbírka nebyla veřejnosti v tomto rozsahu
dosud představena.

04/01 / 17:00

Západočeská
galerie

Soubor obrazů
Václava Jansy
Stará Plzeň
V rámci pravidelného cyklu Jedno dílo / jeden svět, představí kurátorka Ivana Jonáková soubor avarelů Václava
Jansy Stará Plzeň. Václav Jansa (1859–1913) se už od 80. let
19. století zabýval dokumentováním pražských památek.
Krátce před rokem 1900 vytvořil celý soubor obrazů v oblastech Prahy, postižených následně tzv. asanací. V roce
1905, z podnětu plzeňského městského historického
muzea, vytvořil soubor akvarelů s náměty z Plzně, kde
bourání památek právě vrcholilo. Kolekci nazvanou Stará Plzeň měli Plzeňané poprvé možnost spatřit v květnu
1906 na Jansově výstavě, následně ji v roce 1910 využil
Ladislav Lábek (vůdčí osobnost plzeňského Kroužku přátel starožitností) pro výstavu stejného jména. Později se
soubor dostal do Státního archivu v Plzni a od roku 1957
je součástí sbírky Západočeské galerie.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

do 31/12

Techmania

Top Secret
a Člověk a zvíře
Velkou expoziční halu Techmanie už brzy opustí dvě oblíbené expozice, takže pokud
jste si je ještě nevyzkoušeli, máte nejvyšší čas! Na počátku nového roku se s návštěvníky rozloučí špiónský
Top Secret a Člověk a zvíře, kde si můžete porovnat své
schopnosti s různými zvířaty. Přijďte odhalit skryté kamery a odposlechy a vyzkoušet si práci agentů tajných
služeb nebo zkuste, zda běžíte rychleji než prase, skáčete dál než žába a jste silní jako býk.

od
30/11

Techmania

Pod stromeček
permanentku

Přemýšlíte, co dát svým zvídavým dětem k Vánocům?
Kupte jim permanentku do Techmanie! V nabídce je
opět varianta pro jednotlivce nebo pro rodinu, vždy
s neomezeným počtem vstupů. Techmanie v průběhu
roku obměňuje svoji nabídku, expozice přicházejí a odcházejí, přibývají nové exponáty či programy, takže každá návštěva je tu docela jiná.

30/11–14/12

Kino Beseda

7 dní francouzského filmu
Pět horkých novinek letošního
roku a dva trháky roku loňského, to je festival 7 dní francouzského filmu, na nějž zve na začátku prosince Kino
Beseda. Milovníci filmů se mohou těšit na novinku Xaviera Dolana, která v Cannes získala Velkou cenu poroty,
na film Je to jen konec světa. Nebo na snímek Za láskou
vzhůru, Kameny bolesti, Monsieur Chocolat či na Rodinku Belierových. Promítání začíná vždy od 19:15 hod.

01/12
20:00

Cafe Papírna

Nejlepší
My street films 2016

Papírna zve na promítání toho nejlepšího z letošního
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

ročníku úspěšného projektu My street film/Tvoje ulice/Tvůj film, internetového dokumentárního portálu
DaFilms.cz. Různorodí filmoví tvůrci zaslali krátké dokumentární filmy ze své ulice či svého místa a vytvořili
pomyslnou mapu, na kterou se může podívat každý.
V Papírně se budou promítat nejlepší a oceněné snímky.

od 01/12

ZOO

Prosinec v ZOO
Adventní a vánoční čas opět
láká prožít sváteční chvíle
v jedinečné atmosféře Zoologické a botanické zahrady. Druhá adventní sobota bude na statku Lüftnerka
patřit Čertovskému odpoledni s mikulášskou nadílkou
a poté dojde na ukládání medvědů k zimnímu spánku.
Za týden je na programu adventní komentovaná podvečerní procházka ZOO a poslední adventní sobota
bude ve znamení tradičního živého betlému. Dopoledne 24. prosince mají návštěvníci možnost nadělit zvířátkům do jesliček různé dobroty, zasoutěžit si a vylovit
zlatou rybku. Ve 12 hodin je velkou podívanou Štědrý
den u šimpanzů. A na Silvestra po poledni bude symbolicky uvítán poslední návštěvník roku 2016.

od 01/12

Předprodej vstupenek na festival
Smetanovské dny
Festival Smetanovské dny se
nezadržitelně blíží a vstupenky na jeho akce se mohou
stát atraktivním vánočním dárkem. O slavnostní zahájení se postará Filharmonie Hradec Králové vedená
dirigentem Andreasem Sebastianem Wieserem, která
doprovodí německou mezzosopranistku Annu Hasse
a v průběhu večera zazní skladby Felixe Mendelssohn-Bartholdyho, Hectora Berlioze a Symfonie č. 7 A dur
Ludwiga van Beethovena. Slavnostní předehrou C dur
Bedřicha Smetany, Španělskou symfonií pro housle a orchestr Édouarda Lalo a Dvořákovou Symfonií
č. 8 G dur pak Smetanovské dny o tři týdny později uzavře oceňovaný Symfonický orchestr Českého rozhlasu
s dirigentem Ondrejem Lenárdem a houslistou Ivanem
Ženatým. Ceny vstupenek na jednotlivé akce se pohybují od 100 Kč do 390 Kč a je možné využít slev pro seniory, držitele karet ZTP/P, studenty a abonenty Plzeňské
filharmonie. Kdo si koupí lístek na zahajovací a závěreč-

31

KAM ZA KULTUROU
ný koncert do konce prosince, může si vybrat vstupenku
na jakýkoli jiný festivalový koncert zdarma. Vstupenky
jsou v předprodeji na Plzeňské vstupence.

01/12
17:00

Divadlo pod lampou

Stříbrná vlákna
z Lovecrafta aneb
Mistrův odkaz ve filmu

Přednáška na téma hororu je doprovodným programem
k výstavě v Galerii města Plzně. Filmový kritik a znalec
hororu Martin Jiroušek bude hovořit na téma od Hrůzy
v Dunwichi k 3D Psychopompos a rozkryje tradice vlivu H. P. Lovecrafta na světovou i českou kinematografii.
Vstupné 40 Kč, pro držitele vstupenky z výstavy v Galerii
města Plzně vstup zdarma.

02/12
21:00

House of Blues

Pestalozzi

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let plnila
skupina Pestalozzi hudební sály po celé České repub-

TIP NA PROSINEC
DEPO2015

Taneční Silvestr
v Pekle a Sto
zvířat v Depu
Taneční galavečer ELECTRO
SWING PLZEŇ přichází se silvestrovským finále celého roku! Parket prvorepublikového sálu v Pekle
zaplní tradiční swing a electroswing, akrobatická
čísla i smyslný kabaret. Dorazí sólisté legendárního orchestru Ondřeje Havelky Melody Boys, DJs
z Hamburku i Prahy či tanečnice s ohnivou show.
Kapela Sto zvířat se vydala na turné ke svému jubilejnímu albu Ministerstvo mýho nitra a 8. prosince
se zastaví v DEPO2015. V úvodu koncertu pokřtí malého krokodýlka ze ZOO Plzeň!
Do depa se i v prosinci můžete vydat na výstavu „Má
plast: umění, design a recyklace“. Kromě vánočních
svátků je otevřeno denně, 31. 12. od 10 do 16 hodin
a na Nový rok od 13 do 18 hodin.
www.depo2015.cz
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lice a jejich hity pouštěla do éteru snad každá hudební stanice v zemi. Debut „Zařiď to“ vyšel v roce 1992
u tehdejšího gigantu Panton a dva roky na to kapela
slavila úspěch s druhým albem „Nebudu už na tebe
nikdy zlej“, obsahujícím mimo stejnojmenné známé
skladby např. také hit „Magdalénka“. Po třetím albu
„Český idiot part 1“ se Pestalozzi vrátili v životní formě
před dvěma lety čtvrtým studiovým albem „Nekonečná jízda“, na kterém dokazují, že mají stále co říct a baví
fanoušky napříč generacemi. Velký zájem o jejich vystoupení to jedině potvrzuje, tak si jejich show v House
of Blues nenechte ujít!

03/12 / 09:00

Bolevecká sokolovna

Rukodělný
jarmark

Přihlaste se na oblíbený Rukodělný jarmark a pochlubte se, co umíte. Nabídněte své
výrobky jako originální vánoční dárky. Na jarmarku nebudou chybět například ukázky tkaní na stavu, výroby
vitráží nebo práce na hrnčířském kruhu. Místo k prezentaci výrobků je nutné předem rezervovat na telefonu
723 921 421.

03/12 / 14:00

OC Plzeň
Rokycanská

Fashion show
Podzimní a zimní kolekce obchodů včetně nově otevřeného H&M mohou být inspirací na nákup vánočních dárků. První prosincovou sobotu
od 14 do 18 hodin tu předvedou své kolekce obchody
H&M, Orsay, C&A, Pepco, CCC, Deichmann a další. Kromě
toho na návštěvnice čekají zajímavé dárky nebo třeba líčení od Mary Kay. Pro rodiny s dětmi jsou tu navíc na adventní víkendy připraveny vánoční dílny, kde děti budou
moci vyrobit originální dárky pro své rodiče či prarodiče.

03/12 / 16:00

D klub

Peklošou
Doubravecký klub zve všechny děti na Mikulášskou nadílprosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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ku plnou soutěží, tancování, písniček, řádění a další
legrace. Čeká je zábava s milou a trochu nezbednou
čerticí Evčou a nebude chybět ani Mikuláš, který dětem nadělí dárečky. Vstupné 70 Kč dospělí i dítě,
zahrnuje i nadílku.

04/12 / 12:30

U Zvonu

Mikulášská
tramvaj
První prosincovou neděli se
na kolejích objeví dnes již historická tramvaj T3 plná
čertů a andělů a samozřejmě i s Mikulášem. Trasa vede
od Zvonu na Světovar a zpátky a jízda je určena dětem předškolního věku. Nastupuje se pouze U Zvonu
a vstupenkou je obrázek, který děti namalují a přinesou s sebou. Na zadní stranu je třeba napsat jméno,
telefonní číslo a věk autora. Tramvaje vyjíždějí v půlhodinových intervalech. Rezervace jízdenek na webu
PMDP v sekci Zábava je možná do 3. 12., nebo do naplnění kapacity všech spojů. A pozor, při nástupu do
tramvaje si vás překontroluje čertovský revizor!

10/12
16:00

Plachého 6

Loos – Altenberg – Hanč

Adolf Loos by 10. prosince slavil narozeniny, a proto
Středisko západočeských spisovatelů připravilo akci,
která představí otce moderní architektury v souvislosti
s literaturou. V Loosově interiéru v Bendově 10 zazní
výběr z povídek jeho blízkého přítele, spisovatele Petera Altenberga v překladech plzeňského rodáka Jana
Hanče. Od jeho rodného domu, kde Loos vytvořil svoji
vůbec první plzeňskou realizaci, vyjde v půl páté krátká komentovaná procházka za domy spjatými s osobnostmi žijícími v Plachého ulici a okolí. Završí ji od šesti
hodin četba Minutových románů Petera Altenberga.
Čte Martina Samková, procházku Plachého ulicí komentuje David Růžička.

15/12
17:00

Divadlo pod lampou

Tam, kde hlodá červ

Další přednáška k výstavě Život je bolestný a přináší zklamání se zaměří na jeden neprávem opomíjený filmový fenomén: červy. O méně známých aspektech Lovecraftova
světa ve filmu a červech v kinematografii vypráví a ukáz-

Udělejte na Vánoce radost
sobě nebo svým blízkým!
Stejně jako v loňském roce můžete zakoupit dárkový poukaz na některý
z chystaných kurzů a kroužků v Domě digitálních dovedností a Centru robotiky.
Aktuální nabídku kurzů včetně cen a termínů naleznete na webu www.dddplzen.eu.
Poukaz je možné zakoupit na adrese Dům digitálních dovedností, Dominikánská 9.
Účast na kurzu je nutné potvrdit nejpozději 3 dny před jeho začátkem osobně
na recepci DDD nebo telefonicky na čísle tel.: +420 378 035 536/4 nebo mailem
na adrese ddd@plzen.eu. Kontaktní osoba je Petra Purkarová/Alena Skřivanová.
Poukaz je po osobní domluvě posléze možno využít na jiný kurz ve stejné nebo
vyšší hodnotě. Poukaz lze využít pouze jednorázově.

prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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ky pouští filmový kritik a znalec hororu Martin Jiroušek.
Vstupné 40 Kč, pro držitele vstupenky z výstavy v Galerii
města Plzně vstup zdarma.

18/12 / 09:00

Horšovský Týn

Staročeský
vánoční jarmark
Vánoční pohodu a sváteční
atmosféru snad nejvíce navodí tradiční Staročeský vánoční jarmark s živým betlémem na náměstí. Řemeslné

TIP NA LEDEN
20/01 / 20:00

Měšťanská
beseda

XIII. reprezentační ples
města Plzně
Vítězka sedmé řady populární soutěže StarDance herečka Marie Doležalová s Markem Zelinkou
a taneční pár letošního ročníku Kristýna Leichtová
a Václav Masaryk vystoupí na tradičním reprezentačním plese města Plzně. Společně s orchestrem
Zatrestband a plzeňskou formací Suit Up! roztančí
v pátek 20. ledna 2017 od 20 hodin Měšťanskou
besedu, aby naplnili podtitul již XIII. ročníku oblíbeného městského plesu „Když Plzeň tančí“. S uznávaným orchestrem Zatrestband se ve Velkém sále
představí muzikálová a koncertní zpěvačka a herečka Tereza Hálová a zpěvák, herec, tanečník známý
z mnoha českých muzikálů Zbyněk Fric. Zazní zde
rovněž ukázky z představení Kdyby 1000 klarinetů, které nastudoval soubor muzikálu plzeňského
Divadla J. K. Tyla. Malý sál bude patřit vystoupení
plzeňské skupiny Suit Up!, jejíž repertoár je postaven nejen na jazzové klasice, ale i nejlepších a nejznámějších soulových i popových hitech sahajících
až do 50. let minulého století. Kvalitní zábavu doplní
výuka tance Marie Doležalové a Marka Zelinky.
Prodej vstupenek bude zahájen 12. prosince 2016.
V ceně od 190 do 490 korun je nabízí Předprodej
vstupenek na náměstí Republiky 41, Plzeň.
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stánky, vůně svařeného vína, medoviny a jehličí, staročeské dobroty a hudební doprovodný program láká
každoročně do Horšovského Týna stovky návštěvníků.
Uskuteční se o Zlaté neděli 18. prosince. Na pódiu před
zámkem zahraje Tomáš Kočko & Orchestr, Základní
umělecká škola a Pěvecké sdružení JL. Přijďte se podívat
na živý betlém v 17 hodin, který je vyvrcholením celodenního programu. Za zpěvu koled se v oživlém biblickém obraze dějin přicházejí Jezulátku poklonit koledníci, mezi nimiž nechybí pastýři, andělé, ani tři králové.

21/12
19:00

Buena Vista Club

 wingová tančírna
S
s AppenDixie

Swingařská rodina v Plzni se utěšeně rozrůstá a Jazz bez
hranic pro ni připravil vánoční dárek: tančírnu s živou
hudbou. Charlestony a lindy hop zahraje skvělá pražská
partička, která si říká AppenDixie a publikum baví nejen
muzikou. Tančírna je určena nejen účastníkům swingových kurzů Jazzu bez hranic, ale i dalším milovníkům
tanečních šlágrů dvacátých až čtyřicátých let.

27/12 / 17:00

Kino Beseda

Nenasytná Tiffany
Promítání filmového hororu
je doprovodným programem
k výstavě v Galerii města Plzně. Pepa tráví většinu času
vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na skromné
živobytí, vykrádá víkendové chaty a ukradené předměty prodává v nedaleké zastavárně. Při jednom ze svých
lupičských výpadů je málem chycen při činu a během
následného útěku náhodou objeví starou videokameru.
Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému
pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po něm zatouží.
Brzy však pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset
podstoupit jen dlouhé hodiny kopání. Cena bude mnohonásobně vyšší…

27/12 / 20:00

Kino Beseda

Šílení

Doprovodný program výstavy
Galerie města Plzně – Život je
bolestný a přináší zklamání nabízí snímek inspirovaný
dvěma povídkami Edgara Allana Poea, Zaživa pohřben
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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a Šílený psychiatr. Děj celého filmu se zdánlivě odehrává
začátkem 19. století ve Francii, je však plný anachronismů a reálií dneška, protože je alegorií současného světa.

01/01
16:30

Novoroční ohňostroj

Centrální městský obvod opět přivítá
nový rok odpoledním novoročním ohňostrojem, který
je určen především rodinám s dětmi. Akce začne v půl
páté dětskou diskotékou, první pestrobarevné rachejtle vyletí k nebi o hodinu později. Novoroční ohňostroj
namísto silvestrovského pořádá třetí plzeňský obvod
od roku 2014.

29/01
16:30

Studio S1 ČRo Plzeň

 šapitó, maringotce
V
a pod všemi slunci světa

Interaktivní hudebně zábavný pořad Plzeňské filharmonie pro děti od čtyř do dvanácti let zavede publikum
do světa cirkusů. Svatopluk Schuller coby starý klaun
vypráví o půvabné, avšak mizející kráse umění a kočovném životě lidí od cirkusu.

Dozvěděli
jsme se…
… že v Techmanii se v lednu
objeví spousta nových skvělých exponátů a vrátí se sem
expozice Obnovitelné zdroje
energie.
… že nové vydání pořadu Publicisté.cs – Aktuálně
představí 10. ledna od 17 hodin internetového vlka
Josefa Šlerku.
… že 1. prosince začíná zápis do jarních kurzů swingových tanců v rámci Jazzu bez hranic.
… že první lednový víkend opět půjde od katedrály
ke kostelíku U Ježíška Tříkrálový průvod. Peníze vybrané do jeho kasičky poputují na pomoc charitním
domovům pro matky s dětmi v tísni.
… že Beseda připravila na 17. ledna přednášku s životním optimistou Davidem Šrámkem s názvem
Cesta kolem světa jako kariérní stop-time.

PMDP V NOVÉM

Po desítky let tradovaná modrá uniforma dopraváků v Plzni
skončila. Od 28. října nosí naši zaměstnanci uniformy nové,
vyrobené z moderních a pohodlných materiálů. Odstíny
modré byly nahrazeny základní antracitovou barvou, která
je doplněna o žlutou (pro řidiče tramvají), zelenou (pro řidiče
trolejbusů) nebo červenou barvu (pro řidiče autobusů).
Uniformy v kombinaci s bílou barvou pak nosí pracovníci
Zákaznických center a dispečinku. Doufáme, že moderní
střih, materiál i barevnost uniforem zvýší prestiž našich
zaměstnanců v očích veřejnosti i u nich samotných.
Rovněž vám chceme představit nové logo, které vychází
z nového loga města Plzně. Základem je šipka směřující na
západ se zkratkou „PMDP“, grafickým motivem prolínajícím
se celým novým manuálem pak stavebnice, která zobrazuje
plzeňské dominanty a jednotlivé trakce městské veřejné
dopravy. Novinkou je i komunikační značka „vozíme Plzeň“.

Kompletní změna logotypu a souvisejícího grafického
manuálu bude realizována nejpozději do 30. 6. 2018. Stále se
tak můžete setkat i s logem starým.

prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

35

KAM ZA KULTUROU

JEŠTĚ VÍCE
KULTURY NYNÍ
ONLINE

WWW.ZURNALMAG.CZ

36

prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

od 01/12

Divadlo J. K. Tyla

od 26/11

Plzeň – více míst

Vánoční balíčky Divadla J. K. Tyla

Vánoce v Plzni

Stále si lámete hlavu, čím obdarovat své blízké?

Ve vzduchu visí očekávání Vánoc, dárky, návštěvy, uklízení,
výzdoba, vánoční večírky, adventní koncerty, roráty, zpívání
koled, trhy, kamarádi a svařák.

Využijte výhodné nabídky Vánočních balíčků DJKT.

05/01 / 20:00

Parkhotel

31/12 / 20:00

Sinatrology

Silvestrovský Electroswing

Na galashow Sinatrology zazní slavné Sinatrovy písně

Protančete se do nového roku v rytmu electroswingu!

v klasických i moderních aranžích.

Peklo

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

15/12

CineStar, Cinema City

Rogue One: Star Wars Story / akční
Hvězdné války se vloni vrátily a ukázaly, že jsou pořád ve skvělé formě. V příštích několika letech je uvidíme každých dvanáct měsíců,
a zatímco v liché roky dorazí do kin epizoda osm a devět, v ty sudé
dostaneme filmy, které se vrací do minulosti vesmíru plného obřích
lodí, rytířů Jedi a mocné Síly. Rogue One: Star Wars Story se odehrává
mezi třetí a čtvrtou epizodou. Galaktické impérium vládne pevnou
rukou většině známého vesmíru a drtí odpor na každé planetě.
Jediní, kdo proti němu bojují, jsou rebelové, je jich však méně
a nejsou zdaleka tak dobře vybavení a teď to navíc vypadá, že
mají další problém. Impérium totiž hodlá uvést do provozu Hvězdu smrti, gigantickou bitevní stanici, která je schopna ničit celé
planety. Pokud bude fungovat, je s celou rebelií konec. Jedinou
nadějí vzbouřenců je ukrást plány Hvězdy smrti a doufat, že se povede najít v nich slabé místo. A tady nastupuje Jyn Erso, mladá dívka, která je zvyklá starat se o sebe, s nikým se moc nepáře a když
dojde na boj, umí se o sebe postarat. A navíc se jako jediná může
dostat na přísně střeženou základnu, kde by plány Hvězdy smrti
měly být ukryté. Rebelové vysílají do akce malou jednotku, které bude Jyn velet, pomůže jí zkušený důstojník
a válečník, dvojice svérázných drsňáků, z nichž jeden spoléhá na své instinkty a druhý na těžké zbraně, a pár
dalších hrdinů, kteří vědí, že jdou dost možná na smrt, ale že pokud zklamou, je s celou rebelií a svobodou pro
celou galaxii utrum. Režíruje Gareth Edwards, který se podepsal třeba pod novou Godzillu.

CineStar, Cinema City

24/11

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa / akční
Animované disneyovky jsou obvykle zárukou kvality a dá se čekat, že i letošní
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa bude stát za to. Tentokrát se podíváme na Havaj. Tam žije Vaiana, neohrožená mladá dívka, která dovede mluvit
s oceánem. A jsou to dost dobří kámoši, není tedy divu, že když Vaiana vyroste, chce se stát mořeplavkyní, ačkoliv tohle povolání obvykle vykonávají spíš
chlapi. Teď se však na tradice nesmí moc hledět. Jejímu lidu hrozí smrtelné nebezpečí a zachránit ho může jedině
Vaiana, která se vydává hledat mocného poloboha jménem Maui. Tomu se do záchranné akce zrovna moc nechce,
ale nakonec se nechá přesvědčit, a tak neobvyklá dvojice vyráží za dobrodružstvím, při němž zažijí spoustu legrace,
ale často jim půjde i o život. Oceán a jeho obyvatelé totiž můžou být i pořádně nebezpeční.

24/11

CineStar, Cinema City

Noční zvířata / drama / thriller
Susan je mladá, krásná a znuděná. Ve své galerii vystavuje šokující umění
a mluví o ní všichni kritici, doma se však nudí a trpí nespavostí, navíc má pocit,
že se jí odcizuje její přítel. Pak ale v poště najde rukopis knihy, kterou napsal
její bývalý manžel. Ten ji prosí, aby si ho přečetla a pomohla mu ho doladit.
Susan souhlasí, protože doufá, že ji to na chvíli zabaví. Kniha vypráví o Tonym,
obyčejném chlapíkovi, který cestuje přes Ameriku spolu se svou manželkou a dcerou. A právě ty se zalíbí trojici násilníků, kteří Tonyho zbijí a obě ženy unesou. On se pak spolu s cynickým detektivem vydává po jejich stopách, ale
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tuší, že šance nalézt je není zrovna velká. Příběh knihy a Susanin život nemají na první pohled vůbec nic společného,
čím víc ho ale Susan čte, tím víc jí dochází, že tomu tak není. A že kniha má být hodně svéráznou a hodně krutou pomstou jejího muže. Co má společného její znuděný život a drsný příběh ze stránek knihy? A skutečně Susan svému
bývalému ublížila tak, že je ochotný se jí pomstít tím nejhorším způsobem? Drsné drama láká na herecké hvězdy
Jakea Gyllenhaala, Amy Adams nebo Islu Fisher.

CineStar, Cinema City

01/12

Anděl Páně 2 / pohádka / komedie / rodinný
Pohádková podívaná Anděl Páně patří mezi filmy, které v televizi na Vánoce
jednoduše nemůžou chybět, a teď se po letech fanoušci dočkají i jejího pokračování. To se opět bude točit kolem přespříliš snaživého anděla Petronela
a čerta Uriáše, který mu dělá jeden naschvál za druhým. Ačkoliv by to měli být
protivníci a nepřátelé, jsou to vlastně tak trochu kamarádi, ale jejich poslední
blbnutí má strašlivé následky. Na Zemi se jim totiž zakutálí jablko ze stromu Poznání a oni mají jen pár hodin na to,
aby ho našli a vrátili do nebe. Mezi lidmi se zrovna slaví svátek svatého Mikuláše a ulice jsou plné andělů a čertů, dva
opravdoví by se tam tedy měli bez problémů ztratit. Brzy se ale ukáže, že hledání jablka bude o dost složitější. Petronel s Uriášem navíc narazí na pár lidí, kteří by určitě jejich pomoc ocenili, ale i na takové, pro něž by měli nachystat
místo v pekle. Povede se jim jablko včas najít a zachránit přitom malou Anežku a její maminku před zákeřným vydřiduchem Košťálem? Anděl Páně 2 opět spoléhá na herecké hvězdy Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka a k nim se přidají
například Vica Kerekes, Jiří Bartoška nebo Bolek Polívka.

01/12

CineStar, Cinema City

Santa je pořád úchyl / komedie
Komedie Santa je úchyl se stala vánoční klasikou. Alespoň pro diváky, kteří už
mají z Popelky kopřivku a preferují trošku drsnější humor. Představil se v ní profesionální zloděj a nadšený alkoholik Willie, který, jak se ukáže v pokračování, se
vlastně vůbec nepolepšil. Jeho nejlepší kamarádkou je pořád flaška a oblíbeným koníčkem večery strávené po boku laciných prostitutek. Teď však z vězení
vychází jeho starý parťák Markus, který se rozhodl Willieho ukecat, aby se ještě jednou vrátil k řemeslu. Ve hře jsou dva
miliony dolarů a to už je pěkná motivace k tomu, aby zvedl zadek a začal něco dělat. Brzy mu však zkříží plány vlastní
matka, po níž podědil zlodějské sklony, natvrdlý klučina Thurman a hlavně sympatická ředitelka charity Diane, která
v něm možná dovede probudit lepšího člověka. Problém je, že právě její charitu má Willie okrást. Hlavní roli si zopakuje
hvězda jedničky Billy Bob Thornton a za kamerou sedí profík na komedie Mark Waters, autor filmů Mezi námi děvčaty
nebo Protivný sprostý holky.

CineStar, Cinema City

08/12

Pařba o Vánocích / komedie
Vánoční večírek je v každé slušné firmě vrcholem ročního snažení a dřiny. Lidé
se uvolní, popijí a alespoň na chvíli přijdou na jiné myšlenky. Podobné plány
měli i hrdinové Pařby o Vánocích, ale mají smůlu. Právě sem přijela přísná šéfová, večírek jim zatrhla a řekla, že jejich oddělení končí. Naštěstí se jim povede
ukecat ji, aby dostali ještě jednu šanci. Pokud zvládnou do konce roku přemluvit
bohatého klienta, aby investoval své peníze právě u nich, žádný vyhazov nikomu z nich nehrozí. Času je ale málo,
a tak parta rozhodne vsadit všechno na jednu kartu a pozvou svého klienta na vánoční večírek. Ten se však nevyvíjí
úplně normálně. Je totiž jasné, že když se povede boháče přesvědčit, nepřijdou o místo, a jestli ne, tak si večírek alespoň pořádně užijí. Začíná jízda plná chlastu, divokého blbnutí, sáňkařských závodů na schodech i vyhazování nábytku
z třicátého patra ven. Jo a taky tu můžete narazit na záchodě na živého soba. Tenhle večírek bude možná pro všechny
poslední, ale nikdo na něj jen tak nezapomene. Blbnout tu budou mimo jiné Jennifer Aniston nebo Jason Bateman.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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08/12

CineStar, Cinema City

Underworld: Krvavé války / akční / horor
Akční série Underworld byla vždycky trošku béčková, ale bitky vlkodlaků
s upíry a sexy Kate Beckinsale se dvěma pistolemi jsou někdy přesně to, co
nenáročný divák potřebuje. Teď je tu pátý díl, který se natáčel v Česku, takže můžete zahlédnout Prahu i zámek Hluboká. Ale jinak to samozřejmě bude
o tom, o čem vždycky. O rvačkách, přestřelkách a monstrech. Upírka Selena si
myslela, že válka pro ni už skončila, ale spletla se. Nově zformovaná armáda vlkodlaků chce totiž vytvořit nezastavitelné monstrum a potřebuje k tomu Selenu a její krev. A ta by si ji samozřejmě ráda nechala pro sebe. Naneštěstí jí
brzy dojde, že se nemůže spolehnout na své upíří kolegy a v boji proti obří přesile zůstává téměř sama. Záda jí kryje
jen mladý bojovník David a jeho otec Thomas. Všechno stojí proti nim a šance na přežití jsou minimální, ale Selena
je na podobné podmínky zvyklá. A ani tentokrát nehodlá dát kůži lacino.

CineStar, Cinema City

15/12

Inkarnace / thriller / horor
Režisér Brad Peyton se stal specialistou na velkolepé filmy plné triků a destrukce, podepsal se pod dobrodružnou Cestu na tajuplný ostrov 2 a katastrofické
San Andreas. Teď se rozhodl zkusit jiný žánr a postavil se za kameru u hororu
Inkarnace. Ten se točí kolem malého kluka Camerona, který se začal vyhýbat
svému okolí, mluví tajemnými jazyky a vůbec dělá hodně divné věci. Doktoři si
s ním neví rady, a tak na scénu nastoupí Vatikán, jehož odborníci mají jasno. Camerona posedl démon. Ani oni si však
neví rady, a tak povolají do zbraně doktora Setha Embera, jenž má zvláštní schopnost vstupovat do lidské mysli a tam
čelit zlu, které člověka ovládá. Je to profík, tohle dělal mnohokrát, ale u Camerona zjišťuje, že ještě nikdy neměl co do činění s takhle mocným nepřítelem, který malého kluka drží ve světě zlých snů. Povede se mu ho zachránit? A pokud ano,
co bude muset obětovat? Hlavní roli moderního vymítače ďábla si zahraje Aaron Eckhart.

22/12

CineStar, Cinema City

Manžel na hodinu / komedie
V předloňské komedii Hodinový manžel jste se mohli seznámit s partou kamarádů, které spojovala záliba pro vodní pólo, milostné trable a nedostatek
peněz. A divákům se jejich příběh líbil, takže teď jsou zpátky a problémů mají
pořád víc než dost. Milan je po boku Elišky šťastný, ale všechno zkomplikuje
fakt, že se před lety oženil a tak trochu se zapomněl rozvést, takže svatba asi
nehrozí. Jakub má deprese a dokonce takové, že přestal hrát vodní pólo a jeho kamarádi si řekli, že udělají vše pro
to, aby byl zase v pohodě a rozhodnou se začít se dělit o svůj bazén s akvabelami a doufají, že pěkné holky Jakubovi
zvednou náladu. Ale může plánované společné vystoupení krásných žen a party čtyřicátníků ve vodě vůbec dopadnout dobře? Hvězdně obsazená komedie spoléhá na Bolka Polívku, Davida Novotného, Evu Holubovou, Davida
Matáska nebo Zuzanu Norisovou, a pokud se vám líbila jednička, určitě se pobavíte i u jejího pokračování.

CineStar, Cinema City

22/12

Zpívej / animovaný / muzikál / komedie
Jak by to asi vypadalo, kdyby zvířata uspořádala pěveckou soutěž? V reálu
nejspíš masakrem, protože lev se zebrou by se o mikrofon asi moc dělit nechtěli, ale v animácích je možné všechno. Zvířecí majitel nepříliš úspěšného
klubu se rozhodne zachránit svůj podnik tím, že vyhlásí obří pěveckou soutěž
o hromadu peněz a doufá, že tím přitáhne davy nových návštěvníků. Hlavně
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se mu však povede donutit zvířecí hrdiny, aby se pokusili stát slavnými a splnit si svoje sny. Před mikrofon nastoupí
mladá prasečí maminka, která zná jen domácí práce a dřinu a přitom by chtěla být superstar. Zkusí to i mladý gorilák,
jenž není úplně nadšený z toho, že by měl převzít rodinný zlodějský byznys. Dorazí i jazz milující bílý myšák, slonice
s velkým hlasem a ještě větší trému i dikobrazí punkerka. Zkrátka spousta roztomilých zvířátek a ještě víc hudebních
hitů s ambicemi pobavit celou rodinu.

CineStar, Cinema City

22/12

Collateral Beauty: Druhá šance / drama
Drama Collateral Beauty: Druhá šance se může pochlubit naprosto luxusním
obsazením. Hlavní roli si zahraje Will Smith, ale po jeho boku uvidíte hvězdy jako Kate Winslet, Helen Mirren, Edwarda Nortona nebo Keiru Knightley.
Smith si tu zahraje muže, jenž byl až donedávna plný života, úspěšný v práci
i v soukromí, měl spoustu přátel a kamarádů a nic mu nechybělo. Pak mu
však zemřela dcera a on se z toho zhroutil. Jeho přátelé, kteří se pokouší pomoct mu najít novou chuť do života,
zjistí, že si vymyslel vlastní způsob terapie. Píše dopisy, ale ne lidem, píše Času, Lásce a Smrti. A jednoho dne se
se všemi třemi setká. Pomůžou mu tři nadlidské bytosti začít od začátku a dovedou mu ukázat, že svět je pořád
krásné místo k životu a každý si zaslouží druhou šanci? Vánoční superdoják režíroval David Frankel, který rozplakal davy diváků třeba filmem Marley a já.

29/12

CineStar, Cinema City

Assassin’s Creed / akční / dobrodružný / sci-fi
Adaptace počítačových her jsou jen výjimečně dobré filmy, Assassin‘s Creed
by však tohle prokletí mohl zlomit. Má obří rozpočet, hvězdné tváře před kamerou, zajímavého režiséra a i ta předloha je dost atraktivní na to, aby mohl
být výsledný film vydařený. Točit se bude kolem Calluma Lynche, muže, jenž
se dozví, že je potomkem mocného a smrtelně nebezpečného člena klanu
zabijáků, kteří v šestnáctém století bojovali ve Španělsku proti Templářům. A díky nejmodernější technologii se
může přenést do jejich světa. Callum tak putuje půl tisíciletí do minulosti a ocitá se uprostřed konfliktu, kde jde
o život na každém kroku. Hraje se tu o podivný artefakt nazvaný Úlomek Ráje, který by mohl ovládat mysl lidí
na celém světě. A cesta k němu vede právě přes Callumova předka. Ve Španělsku v době, kdy tu řádí inkvizice, ale
i v současnosti tak začíná boj o osud lidstva. Boj, ve kterém se nebude hrát podle pravidel a ke slovu se dostanou
nejlepší válečníci minulosti a současnosti. V hlavních rolích velkolepé podívané uvidíte Michaela Fassbendera
ze série X-Men, oscarové hvězdy Marion Cotillard a Jeremyho Ironse a za kameru se postavil Justin Kurzel, autor
vynikajícího Macbetha.

Cinema City

29/12

V pasti / drama / thriller
Naomi Watts má s horory dost zkušeností, konec konců její Kruh dnes už patří
mezi klasiku. Uvidíme, jestli bude podobný úspěch slavit i její novina V pasti,
ta však rozhodně už teď vypadá zajímavě. Watts si tu zahraje ženu jménem
Mary, která bydlí v domě daleko od civilizace a pečuje tu o svého syna, jenž se
štěstím přežil autonehodu, ale zůstal upoutaný na lůžku a na nic nereaguje.
Mary se ale stará i o malého kluka Toma, který během jedné děsivé sněhové
bouře zmizí. Je jasné, že venku sám přežít nemůže, Mary ho však nedokáže najít a čím déle je Tom pryč, tím víc začíná mít Mary pocit, že se v domě stalo něco podivného, že tam možná se synem nejsou sami a že v bouři se skrývá
nebezpečí, které není z našeho světa. Povede se jí najít malého chlapce včas? A pokud ne, povede se jí alespoň
zachránit si holý život?
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant sunlight
U Prazdroje 6, Plzeň, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Přijďte ochutnat žhavou novinku z našeho grill menu, a to
marinované pečené selečí kolínko, které podáváme s variací
knedlíků a dvěma druhy zelí. Nezapomněli jsme ani na vegetariány či s lehčími pokrmy na dámy. 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. Pro hosty restaurace parkování zdarma.

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. Mohou si 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.

Restaurace
Na Spilce
U Prazdroje 7, Plzeň
Tel.: 377 062 755
www.naspilce.com
Otevírací doba: po–čt, ne 11–22,
pá–so 11–23 hod.
Největší česká pivní restaurace s osobitou atmosférou. Restaurace Na Spilce vznikla z bývalých kvasných sklepů, tzv.
spilek. Její chloubou je česká kuchyně spojená s moderním
pojetím gastronomie a důrazem kladeným na tradici a jedinečnost značky Pilsner Urquell. Výhodou restaurace je
parkování v areálu pivovaru zdarma. Pro nejmenší hosty je
připravený dětský koutek a nechybí ani nekuřácká část, která
má nyní kapacitu 40 míst. Restaurace Na Spilce nabízí i cateringové služby a pořádá i svatební hostiny. Přijďte oslavit
Silvestra do největší pivní restaurace! Čeká na vás atraktivní
silvestrovský program, který začíná v 19 hodin.
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adventní neděle

Pils’n’Grill

Adventní
brunche

Adventní neděle jsou v restauraci hotelu Courtyard by Marriott ve znamení adventních brunchů. Neopakovatelnou vánoční atmosféru si při nich můžete užít 4., 11. a 18. prosince, kdy
vás čeká bohatá nabídka jídel a nápojů a děti adventní
zábava. Teplý bufet je založen do tří hodin odpoledne
a studený o hodinu déle. To aby si hosté mohli v klidu
posedět u sklenky dobrého vína, zatímco se jejich ratolesti věnují třeba tančící podložce, fotbálku, X-boxu
nebo čokoládové fontáně. Za všechny brunche samozřejmě můžete sbírat razítka do věrnostní kartičky
a získat tak dvanáctý brunch zdarma. Cena brunche je
590 Kč dospělí, děti do 6 let zdarma, od 6–10 let 150 Kč
a od 10–15 let 295 Kč. Rezervace na tel.: 373 370 142.

od 01/12

Klub malých
pivovarů

Předprodej vstupenek na plesy
V plném proudu je už předprodej vstupenek na oblíbené pivovarské plesy. Jelikož jsou téměř vyprodány,
rozhodli se v Klubu malých pivovarů přidat další ples,
a to 25. března. Zahraje opět kapela The Shower. Vstupenky si můžete rezervovat od 1. prosince. V Klubu
malých pivovarů si rovněž můžete zarezervovat místa
pro váš vánoční večírek. K němu je zde možné připravit raut nebo jídla a piva na přání.

od 01/12

Pulcinella

Vánoce
v Pulcinelle
Nevíte, kde strávit předvánoční čas s rodinou, přáteli či kolegy z práce? Přijďte do Pulcinelly příjemně posedět a vychutnat si
vánoční atmosféru. Pokud plánujete předvánoční
večírek doma či ve firmě, Pulcinella vám zajistí catering. A všem svým zákazníkům přeje veselé Vánoce
a úspěšný nový rok.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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od 01/12

Restaurace
green gondola

Raw cukroví
a česká klasika
Gondola v prosinci zve na raw cukroví i českou klasiku.
Každý čtvrtek a pátek nabízí kromě klasického poledního menu i menu raw. V prosinci bude raw menu doplněno raw cukrovím. Tématem víkendového menu bude
česká klasika a české pivo Purkmistr z Černic. V nabídce
naleznete například vánočního kubu, jablíčka v županu
či jehněčí kolínko na rozmarýnu. Restaurace láká svým
klidným prostředím také k relaxaci, takže vám gurmánskou večeři může zpříjemnit privátní wellness při svíčkách. A pokud si stále lámete hlavu nad tím, čím obdarovat své okolí k Vánocům, Gondola vám ráda připraví
dárkové poukazy s osobním věnováním. Veškeré info
naleznete na www.greengondola.cz.

31/12
16:00

Saloon Roudná

Silvestrovské menu

Poslední den roku si žádá být dnem výjimečným. V Saloonu to dobře vědí, a proto připravili speciální Silvestrovské
menu. Jako předkrm se bude podávat grilovaná bůvolí
mozzarella v parmské šunce se sušenými rajčaty a polníčkem. Pak přijde na řadu dvousetgramový pfeffer steak
z hovězí svíčkové podávaný s bramborovými rösti a cibulovou omáčkou a k tomu deci vína Malbec. Jako sladká
tečka přijde na stůl čokoládový mousse s francouzským
koňakem a malinovým coulis. Silvestrovské menu stojí
590 Kč a rezervace se přijímají na tel.: 377 510 109.

31/12 / 19:00

Café & Restaurant
Continental

Silvestr 2016

V Hotelu Continental se oslaví
příchod nového roku v poklidné atmosféře prvorepublikové restaurace s příjemným hudebním doprovodem
- muzikou v podání klavíristy. Večeře se bude podávat
formou slavnostního rautu, který bude zakončen půlnočním přípitkem. Cena vstupenky je 650 Kč a silvestrovského menu zahrnuje welcome drink, půlnoční
přípitek a konzumaci jídla z rautové nabídky. Rezervace
míst a prodej vstupenek na recepci Hotelu Continental.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli

jsme se…

… že Saloon Roudná chystá
na leden zabijačkové hody.
… že pivnice Na Spilce zve na tradiční
oslavu Silvestra. Hudbu pro všechny generace
bude hrát ToJa a X Cover.
… že v lednu a únoru proběhne osmý ročník Grand
Restaurant Festivalu. Tentokrát na téma Baroko
na talíři. Vyrazit na něj budete moci do Angus Steak
House, Angusfarm, španělského El Cidu a do restaurace U Majáku.
… že Restaurace 12° láká na Silvestra na bohatou
nabídku barových jídel, tapasů a pochoutek k pivu
a vínu, ale samozřejmě i na bohatý jídelní lístek.
… že Nevinný bar chystá na prosinec degustace
vín vinařství Vinofol.
… že v Caffe 7g po celý prosinec chystají širokou
nabídku teplých alkoholických i nealkoholických
nápojů a dezertů.

Restaurace green
gondola
Pallova 12, Plzeň, Tel.: 377 994 211
www.greengondola.cz

Znáte restauraci green gondola? Nejspíš ne, jelikož je
Gondola známá především
svým privátním wellnessem nebo ****hotelem v centru Plzně u Mlýnské strouhy. Nejsme klasická restaurace, ale malá rodinná hotelová restaurace. A v čem
je restaurace green gondola jiná než klasické restaurace v Plzni? Vaříme jedině z čerstvých surovin a ze
sezónních potravin. Každý všední den se u nás můžete těšit na polední menu, o víkendu pak na speciální sezonní menu. Naše restaurace nabízí i zajímavé
nápoje – organickou kávu, redespresso, fritz-kolu –
nejnabitější kolu na světě, kde samotný kofein je čistě
přírodní. Jaké jsou další „green“ speciality? Nechte se
překvapit! V prosinci bychom vás rádi pozvali každý
čtvrtek a pátek na raw cukroví a nebo na českou klasiku o víkendech. Navštivte nejen nás, ale i webové
stránky www.greengondola.cz.
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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

1. 12. 19:00
2. 12. 19:00
3. 12. 19:00
4. 12. 10:30
		16:00
6. 12. 19:00
7. 12. 19:00
8. 12. 19:00
9. 12. 19:00
10. 12. 19:00
11. 12. 16:00
		19:00
13. 12. 19:00
14. 12. 19:00
15. 12. 19:00
16. 12. 19:00
17. 12. 19:00
18. 12. 10:30

		13:00
		19:00
20. 12. 19:00
21. 12. 19:00
25. 12. 19:00
26. 12. 19:00
27. 12. 19:00
28. 12. 19:00
29. 12. 19:00
30. 12. 19:00
31. 12. 15:00
		19:00

Robin Hood – činohra
Mefisto – činohra
Adventní koncert DJKT – opera
Matiné: K životnímu jubileu Zbyňka Brabce
Čardášová princezna – opereta
Zvonokosy – muzikál
Vila Verdi – činohra
Zvonokosy – muzikál
Macbeth – opera/-TITDon Juan – činohra, premiéra
Plzeňský dětský sbor
Plzeňský dětský sbor
Mefisto – činohra
Macbeth – opera/-TITÚklady a láska – činohra
Vila Verdi – činohra
Hello, Dolly! – muzikál
Matiné: B. Hejtmánková, V. Müllerová, D. Kfelíř,
F. Halas – Já se tam vrátím
s písněmi B. Martinů
Čardášová princezna – opereta
Robin Hood – činohra
Hello, Dolly! – muzikál
Robin Hood – činohra
Don Juan – činohra
Evžen Oněgin – opera/-TITLabutí jezero – balet
Macbeth – opera/-TITRobin Hood – činohra
Čardášová princezna – opereta
Hello, Dolly! – muzikál
Hello, Dolly! – muzikál

V11
V12
foyer
Z
N13
V6
KMD14
V8
P

V1
V10
V3
V4
S9

foyer
V17
V5
V14

V2
V7
S6

Nová scéna DJKT

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

1. 12. 18:00
		20:00
2. 12. 19:00
3. 12. 19:00
4. 12. 19:00
6. 12. 19:00
7. 12. 19:00
8. 12. 20:00
9. 12. 19:00
10. 12. 19:00
11. 12. 14:00
13. 12. 19:00
14. 12. 19:00
15. 12. 19:00
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Rozsvícení vánočního stromu DJKT
Jana z Arku na hranici – opera
Carmen – balet
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Liduschka (Baarová) – muzikál
Čarostřelec – opera/-TITDěj se co děj (Anything Goes) – muzikál
Jana z Arku na hranici – opera, derniéra
Sen noci svatojánské – činohra
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Bonnie & Clyde – muzikál

foyer
N3
N8
pro seniory
N9
N14
N7
S7
O1
S3
S4
N11

16. 12. 19:00 V iktorka Plzeň! aneb jinak to nevidim
– muzikál, derniéra
17. 12. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra
18. 12. 19:00 Carmen – balet, derniéra
20. 12. 19:00 Freddie–The King of Queen – balet
21. 12. 19:00 Bonnie & Clyde – muzikál
25. 12. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
26. 12. 14:00 Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
		19:00 Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
27. 12. 19:00 Vojcek – činohra, derniéra
28. 12. 19:00 Bonnie & Clyde – muzikál
29. 12. 19:00 Freddie–The King of Queen – balet
30. 12. 19:00 Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
31. 12. 15:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra
		19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra

N4
N17
N2

N1

N12

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

1. 12. 19:00
3. 12. 17:00
4. 12. 19:00
6. 12. 19:00
10. 12. 17:00
11. 12. 17:00
16. 12. 19:00
18. 12. 14:00
		19:00
21. 12. 19:00
25. 12. 17:00
28. 12. 19:00

Probuzení jara – muzikál
Bob a Bobek – činohra, premiéra
Talentovaný pan Ripley – činohra
Howie a Rookie Lee – činohra
Krysař – balet
Chrtí packa zasahuje – činohra
Galavečer Literární kavárny
Probuzení jara – muzikál
Probuzení jara – muzikál
Obraz Doriana Graye – balet, derniéra
Kocour v botách – opera
Enigmatické variace – činohra

MS
J2

Divadlo Dialog

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

1. 12. 20:00 Šťovík, pečené brambory – komedie, hraje Divadlo JakoHost
2. 12. 19:00 Kde je Lily? – komedie, hraje Divadlo Maebh
3. 12. 15:30 Jak Kašpárek s Honzou chytili zloděje – pohádka, hraje
Divadlo Propadlo + Mikulášská nadílka
4. 12. 15:30 Bylo nebylo z plzeňských pověstí – pohádka, hraje Divadlo
Propadlo + Mikulášská nadílka
		19:00 Nízkotučný život – komedie, hraje Chlupatej kaktus
5. 12. 19:00 Fox a Gould uvádějí… a požehnal pluhu jeho – komedie
6. 12. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci (také 7. 12.)
8. 12. 19:30 Vladimír Merta – legenda českého folku
10. 12. 19:00 Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
11. 12. 19:00 Sborovna – komedie, hraje DS Žumbera
12. 12. 19:00 V kapce rtuti – komedie, hraje Spodina, derniéra
13. 12. 19:00 Zdravotní vycházka – rohypnol love story, hraje Amceth
15. 12. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus
16. 12. 19:00 Kočičí hra – tragikomedie, hraje DS Žumbera
17. 12. 19:00 Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
18. 12. 19:00 Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza
19. 12. 19:00 Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh
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20. 12. 19:00 Věc Makropulos – krutá komedie, hraje Spodina
22. 12. 18:30 C o se stalo v Betlémě – vystoupení dramatického
kroužku Kašpar
28. 12. 19:00 Výchova slečny Rity – lyrická komedie, hraje Spodina
31. 12. 17:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina

Divadlo Alfa

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

1. 12. 09:00
3. 12. 15:00
10. 12. 14:00
12. 12. 09:00
		10:30
13. 12. 09:00
14. 12. 09:00
15. 12. 09:00
16. 12. 09:00
		18:00
17. 12. 15:00
19. 12. 09:00
		19:00
20. 12. 09:00
21. 12. 09:00
22. 12. 09:00

Lékařem proti své vůli (také 2. 12.)
Kolíbá se velryba
Přijte teky hyjtu – Josef Kuneš, klub (také od 15:30 hod.)
Kosprd a Telecí – ranní premiéra
Kosprd a Telecí
Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
Kosprd a Telecí
Kosprd a Telecí – večerní premiéra
Kosprd a Telecí
Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
Proton – hraje Vosto5
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)

Západočeská galerie v Plzni

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
4. 12.

19:30

5. 12.

19:30

JAREK NOHAVICA: KONCERT

7. 12.

19:00

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ

JAREK NOHAVICA: KONCERT

8. 12.

19:30

HLASOPLET: BETLÉM ANEB ČESKÉ VÁNOCE A CAPELLA

11. 12.

19:00

VÁNOČNÍ SALOON FEŠÁKŮ

12. 12.

18:00

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED

15. 12.

19:30

POHLAZENÍ PO DUŠI S VLAĎKOU BAUEROVOU

18. 12.

19:00

JIŘÍ SUCHÝ, JITKA MOLAVCOVÁ
A ORCHESTR DIVADLA SEMAFOR

19. 12.

19:00

ROHÁČI Z LOKTE

21. 12.

19:00

COP: VÁNOČNÍ KONCERT

22. 12.

19:00

VÁNOČNÍ HVĚZDY 2016

DIVADLO
20. 12.

19:30

CAVEMAN

28. 12.

19:00

MILÁČEK ANNA

29. 12.

19:00

RŮŽE PRO ALGERNON

CESTOVÁNÍ S MB
6. 12.

19:00

NORSKO OD A DO Z, PŘEDNÁŠÍ PETR BURIAN

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

16. 12.

19:00

EXPEDICE CHO OYU 2016 TIBET

Masné krámy
do 8. 1.		
K ronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger
(1880–1934)
Kulturní program během výstavy:
2. 12. 18:00 Benefiční večer pro Dětské centrum Plzeň – účinkuje
Poetické divadlo, manželé Ježilovi, I. Janečková, taneční
skupina La Juerga a další
7. 12. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Model zahradního pavilonu purkmistra Martina Kopeckého v Plzni (k. 1835) – přednáška,
dílo představí Petr Domanický
13. 12. 17:00 Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–
1934) – komentovaná prohlídka, provází I. Jonáková
15. 12. 18:00 Herecká setkání – předvánoční setkání s herci Divadla
J. K. Tyla v Plzni
18. 12. 10:30 Koncert žáků ZUŠ Chrást
23. 12. 14:00 Vánoční koncert skupiny Gutta – staročeské koledy
Výstavní síň „13“
do 5. 2.		
Zmizelá Plzeň – výstava o historii města
Kulturní program během výstavy:
5. 12. 15:00 Mikuláš v galerii – dílna pro rodiče s dětmi s nadílkou
8. 12. 18:30 Staré plzeňské hostince – představení knihy za účasti
autorky Markéty Maškovcové
9. 12. 18:00 Vánoce s Péťou Bajzou – literárně-dramatický adventní
pořad, hraje Poetické divadlo (sklep)
14. 12. 17:30 Vánoční pořad studentů Masarykova gymnázia – pořad
vánoční poezie, hudby a scének

20. 12.

19:00

BARMA – ZEMĚ BUDDHŮ

prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

DĚTI
4. 12. 14:30/16:00 ČERTÍ NADÍLENÍ
4. 12.

17:00

JAREK NOHAVICA: TŘI ČUNÍCI

11. 12. 14:30/16:00 MEDVĚDÍ VÁNOCE
18. 12. 14:30/16:00 ANDĚLSKÁ POHÁDKA

KINO BESEDA
1. 12.

19:15

ZA LÁSKOU VZHŮRU

4. 12.

16:45

LA TRAVIATA – ROYAL OPERA HOUSE

5. 12.

19:15

REALITA

7 dní francouzského filmu

7. 12.

19:15

KAMENY BOLESTI

7 dní francouzského filmu

8. 12.

19:15

PLANETÁRIUM

7 dní francouzského filmu

12. 12.

19:15

MONSIEUR CHOCOLAT

7 dní francouzského filmu

14. 12.

19:15

RODINKA BELIEROVÝCH

7 dní francouzského filmu

15. 12.

19:15

VERMEER A HUDBA

7 dní francouzského filmu

17. 12.

14:30

ANDĚL PÁNĚ 2

18. 12.

16:45

LOUSKÁČEK – BOLŠOJ BALET

19. 12.

19:15

BOSCH: ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ

28. 12.

17:00

ANDĚL PÁNĚ 2

28. 12.

19:15

LEMMY

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
15. 12. 17:00 Z mizelá Plzeň – komentovaná prohlídka,
provází Petr Domanický
31. 12. 16:00 Silvestr v galerii – silvestrovský kabaret,
hraje Poetické divadlo a hosté

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod., so
9–12 hod., Galerie Evropského domu SVK PK, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533,
po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, Vzdělávací centrum (VZC),
Anglická knihovna (AK), Německá knihovna (NK), Rakouská knihovna (RK), Románská
knihovna (ROK), Alliance française de Plzen (AF), www.svkpl.cz

Hlavní budova
1. 12. 17:00 Austrálie II. – přednáška s projekcí (VZC)
2. 12. 15:00 René Nekuda: Dlouhodobý workshop tvůrčího psaní (VZC)
6. 12. 17:00 Chvilka s pohádkou se těší na Vánoce – čtení pohádek (AF)
		17:00 Lions Club – vernisáž výstavy
7. 12. 10:00 Adventní zastavení s českou koledou
		17:00 Povídání o české koledě – hudební pásmo
8. 12. 17:00 Pod stromeček knihu – vernisáž výstavy
		17:00 Šumavské čtvrtky – přednáška
9. 12. 15:00 René Nekuda: Dlouhodobý workshop tvůrčího psaní (VZC)
12. 12. 17:00 Jiří Mertl: Bezdomovectví perspektivou sociální deviace a radikální (kritické) sociální práce – přednáškový cyklus (VZC)
16. 12. 17:00 Literární čaj o páté: Mé druhé já – závěrečné setkání
účastníků workshopu tvůrčího psaní s René Nekudou
27. 12. 16:00 Exkurze pro veřejnost (sraz na vrátnici)
29. 12. 16:00 Povánoční odpoledne deskových her (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK:
do 22. 12.
České grafické novoročenky – výstava grafik
6. 12. 18:00 Stammtisch (RK)
7. 12. 18:30 Spanish Open (ROK)
14. 12. 19:00 English Open (AK)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

29. 11.–1. 12. Mezinárodní fotografické sympozium Plzeň (FDULS)
30. 11.–7. 1. Fotografie v prostoru – prostor ve fotografii – výstava (GLS)
30. 11. 18:00 Fotografie v prostoru – prostor ve fotografii – vernisáž
výstavy (GLS)

Galerie města Plzně

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

do 15. 1.	Život je bolestný a přináší zklamání, Massakr, Vol. 1:
Lovecraft – výstava o osobnosti moderního horroru
H. P. Lovecrafta
1. 12.		
Přednáška a komponovaný pořad Martina Jirouška,
pro školy
1. 12. 17:00 Stříbrná vlákna z Lovecrafta aneb Mistrův odkaz ve filmu –
přednáška a komponovaný pořad (Divadlo pod lampou)
4. 12. 10:00 Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
		13:00 Tvůrčí dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma (do 18:00 hod.)
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15. 12. 17:00 Tam, kde hlodá červ – přednáška (Divadlo pod lampou)
16. 12.		
Přednáška a komponovaný pořad Martina Jirouška,
pro školy
27. 12. 17:00 Nenasytná Tiffany – film (Kino Beseda)
		20:00 Šílení – film (Kino Beseda)

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, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie
Výstavy:
9. 12.–12. 2. Draci a pivoňky – výstava čínského textilu
16. 12.–26. 2. Fenomén Merkur – výstava české stavebnice
Doprovodné pořady:
1. 12. 17:00 Vánoční koncert žáků ZŠ Plzeň – Újezd
7. 12. 17:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Elementária
11. 12. 18:00 Koncert italského mužského sboru Coro A.N.A.Latina
12. 12. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
13. 12. 19:30 Malí velcí umělci – koncert komorní hudby
14. 12. 18:00 Koncert učitelů, rodičů a žáků ZUŠ T. Brzkové
19. 12. 18:00 Vánoční koncert akordeonového oddělení ZUŠ B. Smetany

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 26. 2.
Archeologie třicetileté války v západních Čechách – výstava
13.–15. 12. Adventní dílny (od 9:00 do 17:00 hod.)

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. 12.
Kinetický dvorek 2016 – pohyblivé objekty

Nová Akropolis

Purkyňova 12, tel.: 377 221 251, 605 272 282, plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz

6. 12. 17:00 Malá dílna: Vázání knih – kurz pro mládež od 12 do 15 let
13. 12. 18:00 U mění starověku: Starověký Egypt – cyklus výtvarných dílen
14. 12. 19:00 Svět andělů – přednáška

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 27. 2.
3. 12. 19:00
7. 12. 17:00
8. 12. 19:00
11. 12. 09:00
13.–31. 12.
14. 12. 18:00

Má plast: Umění, design a recyklace – výstava
Souboj Rebelů Radegast Tour 2016 – koncert
Má plast: Výroba vánočních ozdob z plastového odpadu
Sto zvířat a křest krokodýla ze ZOO Plzeň – koncert
Adventní jarmark aneb Inspirace pro Ježíška (do 17:00 hod.)
100 let národních parků USA – výstava fotografií
Everfund Offline vol. 11 – setkání zajímavých projektů
(Coworking)
24. 12. 09:00 Vánoční Predator workout (do 12:00 hod.)
31. 12. 09:00 Silvestrovský Predator workout (do 13:00 hod.)

prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz

Instituce

D klub

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

3. 12.
8. 12.
12. 12.
29. 12.

16:00
15:00
15:00
15:00

Mikulášská nadílka: Peklošou – pro děti
Sólisté z opery DJKT Plzeň – pořad pro seniory
Vánoční zdobení – pro veřejnost
Silvestr nanečisto: Felix Holzmann se vrací
– pořad pro seniory
30. 12. 16:00 Minisilvestr: Silvestrovské řádění s MIMONI – pro děti

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

1. 12. 19:00
3. 12. 20:00
4. 12. 18:00
7. 12. 18:30
		20:00
12. 12. 19:00
14. 12. 19:00
18. 12. 19:00
22. 12. 19:00
31. 12. 20:00
8. 1. 19:00

Jistě pane premiére – satirická komedie
MIG 21 – koncert
Místo přistání – Země (také 11. 12.)
Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
Pilsner Jazz Band, The Rhythm Girls & Radiolians Orchestra
O lásce – komedie
Galakoncert sopranistky Jany Štěrbové
Začínáme končit – komedie
Mesiáš – komedie
Silvestrovský Electroswing – taneční galavečer
Jméno – komedie

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 206, L-klub (LK) – Studentská 22, tel.:
725 959 423, M-klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, OK Skvrňany (KS) –
Macháčkova 28, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255. Sekretariát tel.:
378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

6. 12. 17:00
		18:00
8. 12. 18:30
9. 12. 10:30
13. 12. 17:00
14. 12. 18:00
15. 12. 09:00

První dáma zločinu: Agatha Christie – Věra Kubová (PS)
Jiří Smrž: Koncert mezi knihami – folk (KS)
To jste tu správně – divadelní představení, hraje DS Jezírko (LK)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
Publicisté.cs – Aktuálně: Milan Vidlák (PS)
Setkání s vítaným hostem – pořad Hany Voděrové (LK)
Legenda o hvězdě – Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček,
pro děti (MK)
19. 12. 19:00 Cimrman: Dlouhý, Široký a Krátkozraký – hraje TRUS (MK)
21. 12. 18:00 Jaroslav Seifert: Básník života – Romana Neumannová
a Antonín Kaška (LK)
		18:00 Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů (PS)

5. 12. 17:00 Ž eny (Světlonoš(ž)ky) – představení na základě pročítání
dopisů a záznamů významných žen z naší minulosti. Koláž
4 obrazů na témata: Trest, Mateřství, Ženská krása a Otec
a dcera.
11. 12. 19:00 Liga (Divadelní spolek D&D School) – životní hra jako zápas
se vztahy, partou, láskami, alkoholem a drogami.
12. 12. 18:00 Den lidských práv – vernisáž kinetické instalace Barbory
Bálkové Diktátoři, repríza Broken words – existenciální
básnický dialog čínského exilového spisovatele a básníka
Liao I-wua a plzeňského básníka Iva Hucla.
13. 12. 20:00 Opernball (Petra Fornayová, SK) – je metaforou uzavřeného systému, společnosti, která vyznává jistou zvláštní
hierarchii a zvláštní hodnoty. Co znamená být / pracovat
/ existovat / tvořit mimo systém nebo naopak v systému,
který daná společnost nabízí?
18. 12. 15:00 O tom, co se možná stalo (Rodinné divadlo Rolnička) –
pohádky pro děti s dílnou. Čtyři vánoční příběhy oddělené
koledami.
		20:00 Vaňku, člověče! (Druhé nástupiště, CZ) – kompozice aktovek
Václava Havla: Protest, Vernisáž a Chyba.
19. 12. 20:00 Vánoční antidepresivní večírek s Janem Burianem – tradiční
setkání s písničkami a fejetony Jana Buriana

Papírna

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

1. 12. 20:00
10. 12. 11:00
12. 12. 19:30
13. 12. 15:30
		17:00
31. 12. 20:00

Nejlepší My street films 2016
Bazar desek (do 17:00 hod.)
Autorské čtení Sloboda
Bizzar Bazarr (do 19:00 hod.)
Maraton psaní dopisů/Amnesty international
Excelentní Silvestr

Jitka, Dana,
ie,Eva
Lucie,Natál
Tyto všechny

mají svátek v

prosinci

JOHAN, z.s.

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

1. 12.–31. 1.	Za humny vem čápa – výstava, Tomáš Bambušek představí
jemný výběr z olejomaleb nejen české krajiny
1. 12. 19:00 Za humny vem čápa – vernisáž výstavy
2. 12. 20:00 Souostroví / Archipelago (Maciej Kuźminśki, PL) – virtuózní
pohyb tanečníků, zdánlivě nesourodé scény, motiv neustálého hledání po významu a smyslu života, který je společný
nám všem. Choreografie vznikala v rámci umělecké
rezidence přímo na Moving Station.
prosinec 2016 | www.zurnalmag.cz
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ZOO

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

3. 12. 15:00 Č ertovské odpoledne s mikulášskou nadílkou, ukládání
medvědů k zimnímu spánku, statek Lüftnerka
10. 12. 16:00 Adventní komentovaná podvečerní procházka ZOO,
ukončení na statku Lüftnerka
17. 12. 15:00 Tradiční živý betlém, statek Lüftnerka
24. 12. 10:00 Dopolední štědrodenní program s jesličkami na pamlsky
pro zvířátka
		12:00 Štědrý den u šimpanzů
31. 12. 10:00 Silvestrovský program
		13:00 Uvítání posledního návštěvníka roku

Adventní a vánoční koncerty 2016

Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň

do 18. 12.	Adventní půlhodinky – hraje: Miroslav Pšenička, Pavel
Šmolík, Jakub Janšta, Jaroslav Tůma (každou adventní
neděli 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., od 15:00 hod.)
12. 12. 19:00 Koncertní provedení rorátů – hraje soubor Ritornello
16. 12. 19:00 Light4You (náměstí Republiky, kostel Nanebevzetí
Panny Marie)
23.–24. 12.	Rozdávání betlémského světla (také v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého, sv. Martina a Prokopa,
U Ježíška, v Domečku)
24. 12. 11:00 Živý betlém a půlnoční bohoslužba (náměstí Republiky,
Katedrála sv. Bartoloměje)
26. 12. 16:00 Slavnostní vánoční koncert – Česká mše vánoční J. J. Ryby

Souboj Rebelů Radegast Tour 2016

DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

3. 12. 19:00 K oncert největších rebelů české metalové scény – vystoupí
Citron s Láďou Křížkem a Tanjou, Aleš Brichta, Miloš Dodo
Doležal a J. A. Kronek

Kino a divadlo Káčko

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

1. 12. 20:00
2. 12. 17:00
		20:00
3. 12. 17:00
		20:00
8. 12. 20:00
9. 12. 17:00
		20:00
10. 12. 17:00
		20:00
15. 12. 20:00
16. 12. 17:00
		20:00
17. 12. 17:00
		20:00
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Je to jen konec světa
Anděl Páně 2
Dívka ve vlaku
Anděl Páně 2
Pohádky pro Emu
Hedi
Anděl Páně 2
Pohádky pro Emu
Lichožrouti
Fantastická zvířata a kde je najít
Muž jménem Ove
Pojar dětem
Rogue One: Star Wars Story
Anděl Páně 2
Rogue One: Star Wars Story 3D

Instituce | Akce | Kino | Kluby

28. 12. 17:00
		20:00
29. 12. 17:00
		20:00

Zpívej
Manžel na hodinu
Zpívej
Manžel na hodinu

Cinema City

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

24.–30. 11. Noční zvířata, Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
1.–7. 12.
Anděl Páně 2, Santa je pořád úchyl
8.–14. 12.
Pařba o Vánocích, Underworld: Krvavé války
15.–21. 12. Inkarnace, Roque One: Star Wars Story
22.–28. 12.	Collateral Beauty: Druhá šance, Manžel na hodinu, Zpívej
29. 12.–4. 1. Assassin’s Creed, V pasti
Dále hrajeme: Americká idyla, Bezva ženská na krku, Dítě Bridget Jonesové, Dívka ve vlaku, Doctor Strange, Fantastická zvířata a kde je najít (2D
i 3D), Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, Hologram pro krále, Inferno, Instalatér
z Tuchlovic, Já, kocour, Lichožrouti, Pohádky pro Emu, Příchozí, Sirotčinec
slečny Peregrinové pro podivné děti, Tajný život mazlíčků, Trollové (2D i 3D)

CineStar

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

24.–30. 11. Noční zvířata, Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
1.–7. 12.
Anděl Páně 2, Santa je pořád úchyl
8.–14. 12.
Pařba o Vánocích, Underworld: Krvavé války
15.–21. 12. Inkarnace, Rogue One: Star Wars Story
22.–28. 12.	Collateral Beauty: Druhá šance, Manžel na hodinu, Zpívej
29. 12.–4. 1. Assassin’s Creed
Dále hrajeme: Bezva ženská na krku, Doctor Strange (2D i 3D), Fantastická
zvířata a kde je najít (2D i 3D), Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, Inferno, Lichožrouti, Pohádky pro Emu, Příchozí, Tajný život mazlíčků, Trollové (2D i 3D)

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

1. 12.
2. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.

21:00
22:00
21:00
20:00
21:00
22:00
20:00
19:00
20:00
21:00

16. 12.
17. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.

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

Garyho Hausbot – soul-rock'n'roll
DJs party (také 3.12.)
Jazz & Beyond – jazz jam session
Benefiční koncert pro dobrovolnickou organizaci DoRA
Priessnitz – rock
DJs party (také 10. 12.)
Andělský biograf
Animánie uvádí…
Slam poetry
Criminal Colection – pop-punk+ We On The Moon
– rock-pop
DJs party
Bounce! Bounce!
Mucha – křest CD
Moodshake – funk-jazz
Faith Is More – Faith No More Tribute
DJs party
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Kluby

24. 12.
25. 12.
27. 12.
28. 12.
31. 12.

22:00
22:00
20:00
21:00
22:00

Xmas party
DJs party
Burlesque – alternative
Burma Jones – pop-rock
New Year party

Zach´s Pub

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

1. 12. 20:30
6. 12. 19:30
7. 12. 20:00
8. 12. 20:00
13. 12. 19:30
		20:00
14. 12.
15. 12.
20. 12.
21. 12.
24. 12.
29. 12.
31. 12.

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

R aven – vystoupení zpěváka skupiny Nasycen, nové CD Waltz
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Bratříček Karel – projekce filmu o Karlu Krylovi
Glajstr Duo – intelektuální porno pop
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Jam session – Irish music jam session se členy
skupiny Poitín
Normální autistický film – projekce dokumentu
Xavier Baumaxa – vánoční dýchánek
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Václav Koubek – harmonikář, písničkář a spisovatel
Štědrý večer v Zach´s Pub – tradiční setkání
Luboš Pospíšil – první tenor českého rocku
Silvestr v Zach´s Pub

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

2. 12.
3. 12.
6. 12.
10. 12.
14. 12.
16. 12.
17. 12.
20. 12.
21. 12.

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

TNDTE, Birds & Wolves, At8onthe pingpong table
Plzeňská scéna aneb Pod lampou na baru po téměř 25 letech
Open Stage: Jakub Šmucr & Dick Savage – zdarma!
Povodí Ohře, Arrogant Twins
coldfeet, fousovo surikata, Chai
Trautenberk, host: Soustrast
A Tribute to Lemmy – Gauneři, Motörreptile, Hejtman
Open Stage: Baestien & Tengri – zdarma!
Znouzectnost
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22. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
29. 12.
30. 12.

19:30
21:00
20:00
21:00
21:00
21:00

CIGISTOCK 2016
V3SKA & Kníry
Nihil Rock Music Briliant
Seventh Passion & The Wild Roots
The Radiostars
Silvestr pro nedočkavé Vol. 12

Pantheon Music Club

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

2. 12. 21:00 Ektor – Ektor, DJs: Noir, Chose, Kwé, oldies: Moon
3. 12. 21:00 G roove sound w/ Chris Sadler – Deadly Groove, Chris Sadler,
oldies: Run
9. 12. 21:00 Immortal night – Immortal, Sedliv, Matt Reiden, oldies:
Thomas M
10. 12. 21:00 Richard Reynolds – Richard Reynolds, Pauli Gabrieli, LA,
oldies: Sobol
16. 12. 21:00 Frisco Ladies Night, oldies: Sobol
17. 12. 21:00 Blakkout Show – Blakkwood records, oldies: Thomas M
23. 12. 21:00 Brian – Brian, Angry Beats, Immortal, LA, oldies: Run
31. 12. 21:00 Silvestr v maskách! – Deadly Groove, Wotty, oldies: Sobol

House of Blues

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

2. 12. 21:00 Pestalozzi – pop-rock
22. 12. 21:00 Replay – pop-rock + Sarin – hard-rock
25. 12. 21:00 POPs – pop-pop

Saloon Roudná

Na Roudné 17, Plzeň, www.saloonroudna.cz

5. 12.
25. 12.
30. 12.
31. 12.

19:00
20:00
20:30
16:00

Mikulášská zpívaná se Šíleným Karlem
Starý psi – big-beat
Turbo – rock-pop + Gallileo – rock
Silvestrovské menu
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST

CROSSCAFE
CrossCafe, Jungmannova 5
CrossCafe, Solní 21
CrossCafe, Galerie Dvořák, nám. Gen. Píky
CrossCafe, Anglické nábřeží 1
CrossCafe, Centrum Doubravka, Masarykova 75
CrossCafe, Univerzitní 22
JANÁK BROS, S.R.O.
PI.JEZ.PI, Americká 38
Potrefená husa, Martinská 1
Restaurace Bohemia, Anglické nábřeží 1
McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Sedláčkova 2
Infocentrum DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
D klub, Zábělská 54B
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského
kraje a Bavorska, nám. Republiky 17

Techmania Science Center, U Planetária 2969/1
Turistické inform. centrum, nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9
ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36
GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13
VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Kalikovský mlýn, Radčická 40
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
Sport Palace Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia, Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Anděl Café – Music Bar, Bezručova 7
Angus Burger, Písecká 1
Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 13
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Caffé Pizzeria Gargano, Selská náves 20/1
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Divadlo pod lampou, Havířská 11
Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5
el Cid, Křižíkovy sady 1
el Cid La Provence, Kopeckého sady 12
Funky Monkey, Dřevěná 6
Gotti pizzerie, Klatovská 6
Il Mio café, Pražská 17
Indická a Nepálská restaurace Everest,
Lochotínská 11
Jazz Rock Café, Sedláčkova 18
Lamborghini caffe, Rooseveltova 16
Retro Coffee&MusicBar, Prešovská 3

KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Klub Kapsa, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6
La Siesta Caffé, Františkánská 12
La Tartelette, náměstí Republiky 18
MojeCafé, Kaplířova 14
Moving Café, Koperníkova56
Nevinný bar, Smetanovy sady 4
Olala café, Pražská 2
PAPPA COFFEE kavárna & bistro, Veleslavínova 8
Pizza Coffe, Obchodní 2
Pizzerie Pulcinella, Plaská 64
Plachetnice, Veleslavínova 22
Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4
Restaurant Indigo, Zborovská 18
Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 15
Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9
Restaurace Rango, Pražská 10
Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125
Ristorante Budino, Pallova 6
Saloon Roudná, Na Roudné 387/17
Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4
Uctívaný Velbloud, Americká 20
Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24
Zach’s Pub, Palackého nám. 2
Zeke Sushi bar, Smetanovy sady 13
HOTELY A RESTAURACE
Hotel Angelo, U Prazdroje 6
Hotel Continental, Zbrojnická 312/8
Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57
Hotel Central, nám. Republiky 33
Hotel Gondola, Pallova 44/12
Hotel Ibis, Univerzitní 65
Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27
Parkhotel, U Borského parku 31
Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128
OSTATNÍ
Bílý slon, Americká 6
Copy General, Prešovská 16
FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy
a stravování, alej Svobody 80
Francouzská pekárna U Gaela, sady 5. května 24
GPS&Mapové centrum, Martinská 4
Hudebniny Houdek, Divadelní 1
Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074
Kosmas Centrum, Klatovská 13
Music Records, Dominikánská 3
OC Olympia, Písecká 1
Rádio Kiss Proton, Husova 58
Sanaplasma, Poděbradova 2482/1
Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží
Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U letiště 2
TRAFIKY
Tabák Repre, Tylova 9
Trafika, Bezručova 33

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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DEPILACE = přechodná redukce ochlupení
EPILACE = trvalá redukce ochlupení
Depilace provádíme doma nebo v nejrůznějších zařízeních
Epilace v laserovém centru VS LASERA

•
•
•
•
•

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

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

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

KRAJSKÝ
PŮLMARATON

registrace od 1. prosince 2016

22. dubna 2017
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz

www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

