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XIII. reprezentační ples
města Plzně
20. ledna 2017, Měšťanská beseda, 20 hodin

•

orchestr Zatrestband

•

moderátorská dvojice Marie Doležalová a Marek Zelinka

•

hosté Kristýna Leichtová a Václav Masaryk

•

ukázky z muzikálu Kdyby 1000 klarinetů z repertoáru
Divadla J. K. Tyla

•

Step by Step studio – vystoupení mladých stepařů

•

Karolína Jägerová & kapela Suit Up! na Malém sále

•

škola tance
Prodej vstupenek od 13. 12. 2016 v Předprodeji
vstupenek na náměstí Republiky 41, Plzeň.
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SLOVO REDAKTORKY

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

zase vás zdravím na prahu nového roku, kdy si přejeme jen to dobré, přejeme si, by byl lepší než rok
odcházející. Možná by mohl být lepší než jeho jmenovci ze století dvacátého, devatenáctého, osmnáctého nebo kterého jiného račte. Jen tak namátkou:
v roce 1917 se ve městě jménem Petrohrad střílelo
z křižníku jménem Aurora. Co z toho vzešlo, víme
všichni dobře. O pár měsíců dříve, v květnu 1917,
vybuchla munička v Bolevci, což později inspiruje Karla Čapka při psaní Krakatitu.
V roce 1817 objevili Václav Hanka a Josef Linda údajně nejstarší české literární památky, Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský. Zda jsou pravé, nebo je
tihle šikovní mladí muži umně zfalšovali, se přou odborníci dodneška. Roku 1217
byla vypravena pátá křížová výprava, která zbraněmi a krví šířila myšlenky dobra
a křesťanské lásky. Skončila však poněkud neslavně: poté, co se vojáci utábořili mezi
dvěma rameny Nilu, Egypťané vojska doslova vyplavili, odřízli je od pevniny a donutili kapitulovat. A v roce 17 po Kristu zemřel římský básník Publius Ovidius Naso.

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

Ale sedmnáctkové roky přinesly i ledacos pozitivního. Třeba v roce 1817 Josef Božek poprvé předvedl užaslé veřejnosti parní loď na Vltavě a první parník se projel
i po hladině Velkých jezer ležících na hranici Spojených států a Kanady. V roce 1717
se narodila Marie Terezie, která později vejde do dějin nejen jako jediná rakouská
císařovna, ale také jako původkyně povinné školní docházky nebo iniciátorka přehledného číslování domů v ulicích, lichá čísla po levé straně, sudá po pravé. Z roku
1517 zase pochází první tištěná mapa Čech, takzvaná mapa Klaudiánova. Byla koncipována jako pomůcka pro poutníky jdoucí do Říma. O sto let dříve, v roce 1417,
bylo v Londýně zavedeno pouliční osvětlení: starosta Sir Henry Barton tehdy nařídil
vyvěšovat lucerny za večerů od předvečera Slavnosti všech svatých až do Hromnic.

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

Čím do téhle pestré palety historických klopýtnutí i povznesení přispěje rok právě začínající, těžko říct. Narodí se miliony dětí, z nichž několik desítek jednou zasáhne do dějin kultury, sportu, vědy, techniky či světa jako takového. Slavnostně
budou otevřeny tisíce nově postavených budov a miliony kilometrů nových silnic
po celé zeměkouli. Spisovatelé vydají statisíce knih, muzikanti natočí statisíce cédéček, filmaři pošlou do kin desetitisíce filmů a malíři namalují miliony obrazů. Pár
exemplářů od každého budou znát lidé ještě za sto let. Čína se letos chystá vyslat
na Měsíc lidskou posádku. V Plzni se budou slavit výročí železničního provozu mezi
Plzní a Prahou, Plzní a Chebem a Plzní a Železnou Rudou a narozeniny oslaví i sama
budova hlavního nádraží. Slavit můžeme i 435 let od okamžiku, kdy Plzeň jako první
město v českých zemích začala používat tehdy nový gregoriánský kalendář.

FOTOGRAF
Lukáš Potůček
www.lukasapetra.cz

Jedno je tedy jisté: i v roce 2017 se bude prolínat dnešek se včerejškem, aby společně zrodily zítřek. Jaký bude, je jen na nás. Něco ovlivnit můžeme, něco ne. Pokud
to v našich silách je, pak se o to ze všech sil snažme. Pokud ne, hoďme to za hlavu
a věnujme svoji energii tomu, co změnit dokážeme. Prostě proto, abychom si za rok
v tuhle dobu mohli s klidem říct: vlastně ten rok 2017 nebyl zas tak špatný.
Dobrý nový rok vám přeje
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
31. ledna

leden 2017 | www.zurnalmag.cz

MADAMA
BUTTERFLY
Giacomo Puccini
Premiéra 21. ledna 2017
na Nové scéně DJKT
Reprízy: 27. ledna, 1., 3., 7. a 16. února 2017
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14. reprezentační ples
Plzeňského kraje
Druhého ledna startuje předprodej vstupenek na jeden z nejlepších plesů v Plzni, na reprezentační ples Plzeňského kraje. Za 250 až
550 Kč tu letos na plesající čeká atmosféra
plavby zaoceánským parníkem v polovině
minulého století. Hrát a zpívat budou Jiří
Korn, Golden Big Band Prague a The Dixie
Hot Licks. Večerem budou provázet Martina
Kociánová a Jan Čenský. Předprodej vstupenek probíhá na www.plzenskavstupenka.cz.

7
penek od 2. 1. 201
předprodej vstu

vstupenka.cz
na www.plzenska

Jiří Korn
Jiří Korn je významnou osobností v české kultuře, zasahující
do všech oblastí hudby, tance a herectví. Je znám díky svým
všestranným schopnostem, originalitě a profesionálnímu přístupu ke každému uměleckému výkonu. Je jediným zpěvákem
v České republice, který si udržuje pevnou pozici na vrcholu
populární hudby, a prvním propagátorem moderních trendů.
Postupem času si vybudoval široký okruh diváků a ovlivňuje
tak kulturu v celé ČR.

Tančete na Golden Big Band Prague
Po celý večer bude na plese kraje hrát Golden Big Band Prague pod vedením zpívajícího kapelníka Petra Soviče. Předním
českým big bandům vždy ve světě patřilo velké uznání a Golden Big Band Prague vznikl s cílem navázat na tuto tradici, a to
v podobě moderní interpretace nejen swingové muziky, ale
i ve spojení se jmény jako Jitka Zelenková, Karel Štědrý, Pavlína
Filipovská, Peter Lipa nebo Monika Absolonová.
Historie Golden Big Bandu Prague se začala psát na jaře roku
2011. První sezóna orchestru byla nad očekávání úspěšná:
odehrál více než 25 vystoupení a získal také své první ostruhy
v rozhlasové a televizní branži. V legendárním Studiu A v praž-
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14. reprezentační ples Plzeňského kraje

ském Karlíně vystoupil v rámci pořadu Big Bandu Českého rozhlasu pod vedením Václava Kozla a pro Českou
televizi natočil přímý přenos koncertu Viva Frank Sinatra, v němž doprovodil přední české a zahraniční sólisty. Tím byla nastavena laťka pro všechna další léta jeho
fungování: zvučná jména, prestižní festivaly, atraktivní
repertoár.

The Dixie Hot Licks
The Dixie Hot Licks je sedmičlenná plzeňská kapela
v tradičním dixielandovém obsazení oživující téměř sto
let starou hudbu, která vznikala v kolébce jazzu – New
Orleans a podél řeky Mississippi. Stylová interpretace
nejznámějších skladeb této éry podtrhuje jedinečnou
atmosféru vystoupení TDHL: Spontánnost. Divokost.
Nadšení. Radost i Smutek. Žádný jiný hudební styl nedokáže tolik předávat emoce z hudebníků na posluchače a tanečníky jako právě neworleánský jazz-dixieland.
Při každé příležitosti zaznívají léty prověřené melodie,
žhavá sóla a poutavý zpěv s texty veselými i smutnými,
původními i českými. The Dixie Hot Licks pohladí nejen
ucho svých posluchačů, ale zalahodí i jejich očím modrými pruhy a červenými doplňky. Rádi však někdy vymění trička a kecky za smokingy a dobové šaty.

Jan Čenský
Tento představitel řady televizních princů a králů již
od mládí hraje komediální i vážné dramatické role. Kdo
už na plese Plzeňského kraje byl, ví, že Jan Čenský ho nebude moderovat poprvé. Letos se představí jako kapitán zaoceánského parníku, na kterém bude znít hudba
poloviny minulého století.

Martina Kociánová
Kdyby měla psát svůj pracovní životopis, musely by
vzniknout dva. Jeden, který by mapoval její moderátorskou kariéru, a jeden pěveckou. Původně si však mezzosopranistka a moderátorka vybrala profesi historičky.
Tento obor, konkrétně historii a muzeologii, vystudovala na Slezské univerzitě v Opavě. Současně vystudovala
i ostravskou Lidovou konzervatoř.
Už během studií začala pracovat jako redaktorka a moderátorka zpravodajství České televize. Moderovala
hlavní zpravodajskou relaci v TV Nova, hlavní zprávy
TV Prima. V roce 2007 moderovala na ČT24 živý diskuzní
pořad Vedlejší efekty.
V současnosti má vlastní autorský pořad v Českém rozhlase (Kupředu do minulosti) a moderuje i Dopoledne
s Dvojkou.
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

Souběžně s touto moderátorskou a novinářskou profesí hostuje v operních domech v Česku, koncertuje
doma i v zahraničí a spolupracuje s mnoha hudebními
tělesy. V českých divadlech (Státní opera Praha, Divadlo
F. X. Šaldy Liberec, Jihočeské divadlo České Budějovice,
Slezské divadlo Opava) hostovala v mnoha mezzosopránových rolích.
Pravidelně koncertuje s Triem Amadeus, s kytaristou
Lubomírem Brabcem a je součástí Tria Lyrico, kde interpretuje především francouzský a italský repertoár spolu
s harfou a flétnou. Spolupracovala s řadou hudebních
těles, například se Severočeskou filharmonií, Královéhradeckou filharmonií, Janáčkovou filharmonií Ostrava,
Wihanovým kvartetem.
Koncertuje nejen na domácích scénách, ale také v New
Yorku, Německu, Rakousku, Japonsku či na Kypru.
Ve své koncertní činnosti se věnuje i dětem. Koncertní program „Vážná“ hudba nemusí být vážná“ se snaží
mladým lidem přiblížit klasickou hudbu.
Za činnost v oblasti umění jí v roce 2002 udělila Evropská unie umění Cenu Gustava Mahlera.
Na reprezentačním plese Plzeňského kraje bude také
ve dvojí roli – zpěvačky a zároveň moderátorky po boku
Jana Čenského.
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AKCE MĚSÍCE
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Sokol Skvrňany

Ples lidského
létání Blue Wings
Jubilejní pátý ročník plesu
lidského létání je tady! Sportovní cheerleadingová
skupina Blue Wings tentokrát připravila večer s moderátorem z Evropy 2 Ondrou Urbanem, s osvědčenou
kapelou k poslechu a tanci, s tombolou, fotografem
a fotokoutkem, půlnočním překvapením a především
s několika cheerleadingovými vystoupeními. K vidění

TIP NA LEDEN

XIII. reprezentační ples
města Plzně
20. ledna 2017, Měšťanská beseda, 20 hodin

20/01 / 20:00

Měšťanská
beseda

XIII. reprezentační ples
města Plzně

•

orchestr Zatrestband

•

moderátorská dvojice Marie Doležalová a Marek Zelinka

•

hosté Kristýna Leichtová a Václav Masaryk

•

ukázky z muzikálu Kdyby 1000 klarinetů z repertoáru
Divadla J. K. Tyla

•
•
•

Plesovou sezónu opět odstartuje ples města Plzně,
který bude letos ve znamení StarDance. Do víru
Step by Step studio
– vystoupení
mladých stepařů uvede vítězná taneční dvojice
tance
návštěvníky
Karolína Jägerová & kapela Suit Up! na Malém sále
sedmé řady populární soutěže StarDance herečka
škola tance
Marie Doležalová a tanečník Marek Zelinka. Na plese
se představí nejen několika tanečními výstupy, ale
i jako moderátoři celého večera. Tanečním vystoupením obohatí program také pár letošního ročníku
StarDance, herečka a plzeňská rodačka Kristýna Leichtová a Václav Masaryk. Ve Velkém sále vystoupí
s oblíbeným swingovým orchestrem Zatrestband
muzikálová a koncertní zpěvačka i herečka Tereza
Hálová a Zbyněk Fric, v podání členů souboru muzikálu plzeňského Divadla J. K. Tyla zazní ukázky
z představení Kdyby 1000 klarinetů, a stepařské
umění předvedou mladí stepaři plzeňské taneční
skupiny Step by Step studio. 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. Zábavu doplní
výuka tance Marie Doležalové a Marka Zelinky. Vstupenky jsou k dispozici v Předprodeji vstupenek, náměstí Republiky 41.
Prodej vstupenek od 13. 12. 2016 v Předprodeji
vstupenek na náměstí Republiky 41, Plzeň.
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Plesová sezóna

budou lidské výhozy a pyramidy, tanec a akrobacie.
Vystoupí všichni členové Blue Wings s novými choreografiemi. Vstupné je 200 Kč a vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

28/01 / 20:00

Měšťanská beseda

VII. reprezentační
ples TOP 09
Plzeňského kraje
Ples TOP 09 má tentokrát podtitul Divadelní noc aneb
Nahlédněte s námi za oponu. Připraven je divadelní program, půlnoční překvapení a vítány jsou divadelní kostýmy a doplňky. Kromě toho se návštěvníci
mohou těšit i na soutěž o skvělé ceny a především
na hudbu v podání Dance Bandu Plzeň. Předprodej
vstupenek v Informačním centru, Měšťanské besedě
a na www.plzenskavstupenka.cz.

04/02
20:00

Měšťanská beseda

9. reprezentační
česko-německý ples

Česko-německý ples se letos nechal inspirovat příběhy
tisíce a jedné noci. Dámy se mohou vžít do role krásné
Šeherezády a noc kolem nich poplyne jako pohádka.
Připraven je bohatý společenský program, taneční vystoupení inspirovaná orientem i nezbytné bavorské
vdolečky. K tanci a poslechu hraje Big Band Bonit.

10/02 / 20:00

Měšťanská beseda

Ples Nadace
700 let města
Plzně

Ples Nadace patří už více než dvacet let k vrcholům plzeňské plesové sezóny a jinak tomu nebude ani letos.
K tanci a poslechu bude hrát taneční orchestr Miroslava
Novotného, zazpívat přijede Marcela Holanová a připraven je i další atraktivní program. V něm samozřejmě
nemůže chybět ani ocenění nadějných mladých muzikantů cenou Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior.
Předprodej vstupenek v Informačním centru a v Měšťanské besedě.
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

Plesová sezóna

11/02
20:00

Měšťanská beseda

11. ples právníků

Jako každým rokem ani letos nemůže v plesovém kalendáři
chybět ples plzeňských právníků. K tanci a poslechu tu bude
hrát Big Band Bonit, tanečními vystoupeními večer ozdobí
Dance centrum Petry Parvoničové a publikum se může těšit i na Ilonu Csákovou nebo Elán kontraband. Průvodcem
bude Jan Čenský.

24/02
20:00

Měšťanská beseda

Ples DJKT

37. ročník festivalu
2. – 23. 3. 2017
Plzeň

Krátké sukně, dlouhý večírek! Takové je motto letošního
plesu Divadla J. K. Tyla. V rytmu swingu se protančíme
do rozverných třicátých let, těšit se ale můžete i na taneční repertoár klasických velkých plesů. Orchestr DJKT pod
vedením Jiřího Štrunce zahraje mimo jiné slavný Straussův
valčík Na krásném modrém Dunaji a mnoho dalších krásných melodií. S ukázkou toho nejlepšího ze svého repertoáru se pochlubí každý z uměleckých souborů divadla, chybět
nebudou oblíbené árie v podání sólistů opery a úchvatná
stepařská čísla. Bláznivé půlnoční překvapení bude letos
v režii baletu!

24/02 / 20:00

Parkhotel

XIV. reprezentační
ples fotbalistů
Výkonný výbor Plzeňského krajského fotbalového svazu pořádá reprezentační ples s atraktivním programem. Během večera vystoupí No Name,
Peter Nagy, Kroky Michala Davida, Simpl Cover Band a DJ
Libor Zajíček. Moderuje Zdeněk Hůrka. Vstupenky v ceně 750
a 500 Kč je možno zakoupit na sekretariátu PKFS, Úslavská 75,
tel.: 377 245 108 nebo 731 125 126.

03/03 / 20:00

Peklo

18. letecký ples
Příznivci starých dobrých leteckých
časů už poosmnácté srdečně zvou
na ples, kde k tanci i poslechu hraje taneční orchestr Václava
Žákovce. V průběhu večera se návštěvníci dočkají několika
předtančení, ale třeba i akrobatické show modelu letadla.
Rezervace vstupenek na e-mailu: lukinno@tiscali.cz.
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

vstupenky na
plzenskavstupenka.cz

www.smetanovskedny.cz
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Smetanovské dny lákají nejen na klasickou hudbu

Smetanovské dny není akce výhradně pro milovníky vážné hudby. Festival je koncipován jako multioborový, co vše tedy můžeme na festivalu vidět?
Festival Smetanovské dny je raritní zejména svou mezioborovostí. Již tradičně propojuje svět hudby se světem vědy,
filozofie, literatury, filmu, výtvarného umění, divadla. Nově
se zapojí obor astronomie nebo Ústav pro studium totalitních režimů ČR. Západočeské hudební centrum se propojí
se Střediskem západočeských spisovatelů.
Festival nabídne 17 koncertních akcí. Zařazené jsou klasické koncerty, jazz world music, opera, dětské představení,
matiné. Nebudou chybět výstavy, konference, přednášky,
autorská čtení, komponované pořady. Prologem festivalu je
již tradiční masopust.

Jaké je ústřední téma letošního ročníku festivalu?
L. Kavalová

Smetanovské dny
lákají nejen
na klasickou hudbu
Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, to
je téma 37. ročníku mezioborového festivalu
Smetanovské dny, který se bude v Plzni konat
po celý měsíc březen. Přinese téměř dvě desítky atraktivních koncertů a hudebních pořadů,
inspirativní výstavy vztahující se k danému
tématu a samozřejmě vědecké sympozium.
Do západočeské metropole přivede řadu vynikajících umělců. Přípravu na jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí v Plzeňském
kraji přiblížila Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie, která festival pořádá.

U zrodu festivalu stála Plzeňská sympozia, která každoročně
vyhlašují jedno téma, jež je předmětem vědecké konference a jež se snažíme propojit do hudební části festivalu, ale
i do doprovodného festivalového programu, v rámci kterého můžete navštívit celou řadu výstav, odborných přednášek jednotlivých oborů a autorská čtení. Plzeňská sympozia
pro rok 2017 vyhlásila téma Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Dalšími tématy jsou Bedřich Smetana a související odkazy, Vztah k Plzni a Slavná výročí – Výročí slavných.

Jedinečné hudební zážitky zpravidla přináší zahajovací a závěrečný koncert festivalu, kdo se na nich
představí v letošním ročníku?
Festival zahájí Filharmonie Hradec Králové, která provede
předehru k Shakespearově hře Sen noci svatojanské a Beethovenovu 7. symfonii. Jako sólistka vystoupí německá mezzosopranistka Anna Haase, v jejímž podání vyslechneme
Berliozův cyklus písní Letní noci. Dirigovat bude jejich šéfdirigent Andrea Sebastian Weiser.
Hlavním protagonistou závěrečného koncertu je houslový
virtuos Ivan Ženatý, který zahraje Španělskou symfonii Eduarda Lalo, a Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze,
který pod taktovkou svého šéfdirigenta Ondreje Lenárda
zahraje Smetanovu Slavnostní předehru C dur a Dvořákovu
8. symfonii. Koncert bude natáčet Český rozhlas. To si určitě
nenechte ujít.

Co se v letošní programové nabídce podařilo?
Z čeho máte zvláštní radost?
Jsem ráda, že na festival přijal pozvání francouzský pianista
Pascal Rogé, který vystoupí jak s Plzeňskou filharmonií pod
taktovkou Ronalda Zollmana, tak v rámci svého samostat10
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Smetanovské dny lákají nejen na klasickou hudbu

ného klavírního recitálu. Těším se moc na etnojazzové Pacora trio, které přijede ze Slovenska. Jejich
koncert nese název Fugit hora, stejně jako CD, které jim nedávno vyšlo. Poutavý je Španělský večer
s Carmen, s Editou Adlerovou a jejími hosty. Legendární Stamicovo kvarteto připravilo výroční koncert
s díly J. V. Stamice, L. van Beethovena, J. Haydna a A.
Dvořáka. Sedláčkovo kvarteto se zaměří na hudbu R.
Kubelíka a B. Smetany (koncert bude natáčet Český
rozhlas). S radostí opět přivítáme sólistku berlínské
opery mezzosopranistku Janu Kurucovou. Příležitost v rámci dopoledního matiné dostává mladá
houslistka Pavla Tesařová, loňská vítězka Akademie
Václava Hudečka v Luhačovicích (dopolední komentované matiné bude natáčet Český rozhlas). Kruh
přátel hudby přichází s pěveckou hvězdou Janem
Martiníkem, sólistou berlínské opery. Sólista Národního divadla v Praze barytonista Roman Janál a varhanice Irena Chřibková připravili koncert s názvem
Světlo a naděje slavných skladatelů. Západočeské
hudební centrum ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů představí pořad s názvem
Slovo a hudba (pořad bude natáčet Český rozhlas).
Myslím, že se toho povedlo docela dost.

ČR, který nabídne projekt Ve znamení tří deklarací – Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu, v rámci kterého jsou připraveny
přednášky a promítání filmu Víta Olmera z roku 1966
„Občané s erbem“.

Zmínila jste velké množství výstav, které se
váží na ústřední téma festivalu a také spolupráci se zajímavými institucemi, jako jsou
Ústav pro studium totalitních režimů nebo
Česká astronomická společnost. Jak vypadá
spolupráce s těmito institucemi?

Samotný festival zahájí tradičně 2. března v den narozenin Bedřicha Smetany. V odpoledních hodinách
se uskuteční pietní akt u sochy tohoto národního
tvůrce a rovněž u pomníku jeho bratrance Františka
Josefa Smetany. Vstupenky na festival jsou již v prodeji na www.smetanovskedny.cz nebo na všech výdejních místech portálu Plzeňská vstupenka.

Plzeňská filharmonie pořádá Smetanovské
dny již pátým rokem. Kam se za tu dobu
posunul a v čem vidíte odlišnost Smetanovských dnů ve srovnání s festivaly pořádanými
v jiných městech a místech naší republiky?
Festival Smetanovské dny se nám podařilo vypracovat a posunout na mezinárodní úroveň. Vystupují
na něm zahraniční sólisté, dirigenti, soubory, orchestry. Je dnes vnímaný v mezinárodním povědomí.
Řadu koncertů natáčí a vysílá Český rozhlas (některé
jsou vysílány prostřednictvím Eurorádia), Česká televize či některé další regionální televize. Z hlediska
dramaturgické linie je festival reprezentativní, námětově utříděný, propojuje instituce a nabízí kulturní vyžití širokému spektru posluchačů a návštěvníků. Od roku 2014 jsou Smetanovské dny členem
Asociace hudebních festivalů ČR. A v čem je odlišný?
Je raritní onou mezioborovostí.

Stěžejní výstavy vztahující se k tématu festivalu
nesou názvy Plzeň ve století světla (Západočeské
muzeum v Plzni), Světlo, šero a temnoty (Západočeská galerie v Plzni) a Plzeň ve světle osvěty (Studijní
a vědecká knihovna Plzeňského kraje). Novým oborem pro rok 2017 je astronomie, neboť se k našim
tématům pojí také jméno Josefa Františka Smetany.
Česká astronomická společnost v rámci svých stých
narozenin připravila konferenci o životě a díle tohoto velikána.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
ve spolupráci s Muzeem Jižního Plzeňska v Blovicích
připravily výroční projekt „Dvě století rukopisu“,
v rámci kterého se návštěvníci seznámí s rukopisy
Královédvorským a Zelenohorským v souřadnicích
evropského romantického nacionalismu. Nově se
také zapojuje Ústav pro studium totalitních režimů
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

I. Ženatý

11

AKCE MĚSÍCE

Zima v Prazdroji

ZIMA V PRAZDROJI
Plzeňský Prazdroj připravil do krásného prostředí Konferenčního centra Secese několik
koncertů a jednu stand-up comedy. Zima
v Prazdroji nabídne komorní atmosféru nejen díky historickým prostorám Secese, ale
také díky omezené kapacitě hostů – pouze 72
na každém večeru.
Více informací o koncertech najdete
na www.prazdrojvisit.cz v sekci Kalendář
akcí. Vstupenky lze zakoupit
na www.plzenskavstupenka.cz.

Konferenční centrum Secese
přinese cyklus koncertů
Zima v Prazdroji
Dvacátého šestého ledna tu se svou One Man Show
vystoupí Ondřej Ruml. Publikum čeká jazz, vocal, looping, tedy vystoupení s krabičkou, při němž se využívá looper neboli smyčkovač. Ondřej Ruml díky němu
vytváří celé písně jen svým hlasem. Zpívat takhle bude
skladby Petra Hapky a Michala Horáčka, Stinga, Bobbyho McFerrina i vlastní tvorbu. Zpěvák, hudebník a herec
Ondřej Ruml patří k jistotám naší hudební scény. Svým
albem Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha
zaujal nejen posluchače, ale i hudební kritiky. Jeho posledním počinem je vokální album Nahubu, které je výjimečné tím, že veškeré hlasy a zvuky nazpíval sám bez
použití hudebních nástrojů.
V únoru pak v Secesi zazní blues v podání Juwany Jenkins & Mojo Band. Secesní prostory zaplní energický
zpěv, pronikavý zvuk foukací harmoniky, nářek kytary
a neutuchající rytmus. V téhle podobě zazní mimo jiné
i skladby legend světového blues, jako je Freddie King,
Earl King, Etta James, Big Mama Thorton, Aretha Franklin, Howlin’ Wolfa Muddy Waters a další.
Na březen se do prostoru Secese chystají hned dva
koncerty, které potěší milovníky jazzu a swingu. Nejprve tu 9. března zazpívá Iva Kubelková za doprovodu
Jjimbandu a o dva týdny později se tu zastaví projekt
Frank Sinatra Revival. Petr Chudoba zazpívá swingové
šlágry, jako je My Way, New York New York nebo Something Stupid.
Devátého února pak Secese láká příznivce stand-up
comedy. Zavítají sem totiž Komici s.r.o. Útok na bránice diváků tentokrát spáchají stand-up komici z Brna
a okolí.
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Zaniklý svět stolních společností
aneb Sociální síť před sto lety
V dávných dobách, kdy ještě neexistoval internet a telefon byl teprve v plenkách, měly sociální sítě jinou podobu než dnes. Lidé neseděli doma u počítačů, ale chodili
se pěkně družit k hospodským stolům. I v plzeňských lokálech čile kvetl život stolních společností, neformálních
uskupení, odkud vzešla nejedna významná osobnost
světa politiky, kultury a sportu. Unikátní výstavu, která
právě stolní společnosti představuje, můžete zhlédnout v Pivovarském muzeu v Plzni až do 1. května.
Výstavu připravilo Západočeské muzeum v Plzni, zajímavými materiály do ní přispěl Archiv společnosti Plzeňský
Prazdroj či Archiv města Plzně.

PROGRAM
26. 1. 19:00	
Ondřej Ruml: One Man Show
– jazz, vocal, looping
9. 2. 19:00	
Komici s.r.o. – originální stand-up
comedy
23. 2. 19:00	
Juwana Jenkins & Mojo Band
– blues
9. 3. 19:00	
Iva Kubelková & Jjimband
– jazz, swing
23. 3. 19:00 Frank Sinatra Revival – jazz, swing
do 1. 5.	Zaniklý svět stolních společností aneb
Sociální síť před sto lety – výstava
(Pivovarské muzeum)

TIP

Vlastníte Plzeňskou kartu? Navštivte
Pivovarské muzeum v Plzni a Plzeňské historické podzemí s 50% slevou. Využijte speciální
nabídku, která platí až do 31. března po předložení
Plzeňské karty na recepci Pivovarského muzea.
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Rok 2017 odstartuje v Kině Beseda 5. ledna snímek věnovaný výstavě děl francouzského malíře Henriho Matisse, která je považována
za nejúspěšnější výstavu v londýnské Tate Modern v celé její historii. Leden ale bude patřit britské zpěvačce Adele! Záznam jejího
skvělého koncertu můžete v sále Kina Beseda zhlédnout hned 3x
– 11. ledna dvakrát a 18. ledna. A pokud je vám to stále málo, jedna
projekce bude i 1. února. Pokud posloucháte o něco tvrdší hudbu,
pak si nenechte ujít koncert Rammstein in Amerika (13. 1., 14. 1.)
z legendární newyorské haly Madison Square Garden.

„Adele zpívá v Kině Beseda,
Rammstein v Americe.“
Na konci ledna Kino Beseda promítne lahůdku Romeo a Julie (23. 1.)
v podání divadla Comédie-Française, které má status Národního
divadla. A rozhodně si nenechte ujít ani balet Světlý pramen (8. 1.)
v nastudování moskevského Velkého divadla.
Předposlední lednový den můžete v Kině Beseda zhlédnout hit roku 2016, skvělé sci-fi Příchozí (30. 1.),
a filmoví fanoušci jistě ocení i jihokorejskou chuťovku Komorná (19. 1.) plnou zvratů, intrik, krásy a erotické
atmosféry. O týden později všechny srovná Muž jménem Ove (25. 1.). Nerudný stárnoucí chlapík má ve svém
životě vše perfektně srovnané a nalajnované, vše ale změní jeho noví sousedé.
Během ledna si také můžete připomenout filmové hity roku 2016 – Bezva ženskou na krku (12. 1.), Tohle je
náš svět (12. 1.), Teorii tygra (16. 1.) či Pohádky pro Emu (18. 1.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Božská saxofonistka to rozbalí
Newyorská rodačka Lakecia
Benjamin v současné době
patří mezi špičkové saxofonistky a v hudební branži
je jednou z nejvyhledávanějších muzikantek soulu
a funku. 25. března představí v Měšťanské besedě
nejen svou kapelu Soul
Squad, ale hlavně písničky ze svého posledního
alba Retox. I když její hudba odkazuje k hudebním králům jako James Brown či
Maceo Parker a je pevně spjata i s klasickým jazzem,
Lakecia ji dokáže svým uměním a virtuozitou a vzletnými tanečními groovy posunout na zcela jinou úroveň. Přijďte si do Besedy užít koncert muzikantky, která spolupracovala s takovými esy jako Stevie Wonder,
Alicia Keys, Macy Gray či Anita Baker.
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23/02
19:00

To nejlepší od Ulrychovců

04/03
14:30

Pouť s jůheláky

06/03
19:00

Hity Jakuba Smolíka

Únorový koncert Hany a Petra Ulrychových, Javorů a Javorů Beatu by si neměli nechat ujít
všichni fanoušci těchto sourozenců. Během koncertu
v Měšťanské besedě totiž zazní to podstatné z celé „ulrychovské“ hudební historie.

Vyrazte společně s dětmi, jůheláky, Mufem a dalšími na Veselou pouť, během které potkáte
nevrlého medvěda pandu, strašidla, kterých se nikdo
nebojí, či fakíra s hady. Děti se mohou těšit na písničky, pohádky a soutěže.

Na začátku března se v Měšťanské besedě opět objeví Jakub Smolík a kromě svých největších hitů zazpívá i nové písničky z posledního alba
Paleta života. Jakubovo zpívání doplní promítání
klipů a fotek, scénky a vtipy.
leden 2017 | www.zurnalmag.cz
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08/03 / 19:30

Tonya zpívá v Plzni
Nezaměnitelný hlas české hudební scény, známý z několika
projektů a skupin. Tonya Graves má na svém kontě dvě sólová alba a právě s tím posledním Back To Blues přijede
v březnu do Měšťanské besedy.

12/03 / 19:00

Psycho v Besedě
Strhující psychologické drama Expres na západ vás čeká
na začátku března v Besedě.
Nenechte si ujít nevšední setkání dvou diametrálně odlišných lidí v zašlém newyorském bytě – univerzitního profesora Františka Němce
a bývalého trestance Radka Holuba.

15/03 / 19:00

Vojta Dyk se vrací!
V polovině března bude v Měšťanské besedě řádit Vojta Dyk
a B-Side Band! A protože koncerty Vojty Dyka jsou vždy pořádná jízda, bude Velký sál rozdělen na dvě části a vy
si tak můžete vybrat, zda si chcete jejich skvělou show
vychutnat v pohodlí v sedě, anebo si koupit vstupenku
na stání a celým večerem se protančit.

10/04 / 19:00

výběr z programu
26. 3.

29. 3.
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THE BACKWARDS –
BEATLES REVIVAL BAND

Nejlepší Beatles revivalová kapela na světě
s novým programem
30. 3.

3. 4.

27. 4.
2. 5.

16. 5.

17. 5.
18. 5.

Nové písně
budou v Plzni
Oblíbený hudebník a zpěvák
Ondřej Gregor Brzobohatý
momentálně pilně pracuje na novém albu. To vyjde
až v novém roce, takže Ondřejovy zbrusu nové písničky zazní až na jarní části jeho velkolepého turné.
10. dubna se Ondřej zastaví v Plzni a vy můžete být
v Měšťanské besedě u toho! Ondřej kromě nových
písniček zahraje i staré hity a mimo něj tu na vás bude
čekat i 15členné hudební těleso a několik nevšedních
hostů.

ŘÍMSKÉ NOCI

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

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

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS

uvádějí Bude to jinak!

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.

KRÁLOVNA ZPĚVU EMA DESTINNOVÁ

s Andreou Tögel Kalivodovou

TERAPIE ANEB LÁSKA
JE FATA MORGÁNA

Komedie o tom, že každý
je tak trochu blázen.
24. 5.

12. 6.

MICHAL HORÁČEK NA CESTĚ 2017

Další projekt tentokrát mapuje písně
z dílny Hapka & Horáček

SEX PRO POKROČILÉ

K. Roden a J. Krausová vám dají návod
jak oživit dlouholeté manželství.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
05/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Eva Urbanová:
Novoroční koncert
První lednový čtvrtek máte
možnost v Měšťanské besedě vstoupit do roku 2017
společně s jednou z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň a sopranistek, která pravidelně vystupuje
nejen v Národním divadle v Praze, ale i na mnoha různých světových operních scénách včetně milánské La
Scaly a Metropolitní opery v New Yorku. Evu Urbanovou navíc na novoročním koncertě doprovodí Moravské klavírní trio, které se na naší koncertní scéně pohybuje již téměř dvacet let a absolvovalo stovky koncertů
v ČR i v zahraničí.

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. A představí se také americký trumpetista a leader kapely Michaela Bublého Jumaane Smith.

17/01
19:30

Dům hudby

 ovoroční koncert:
N
Jitka Hosprová,
Ladislav Horák

V sále Antonína Dvořáka v plzeňském Domě hudby se
v polovině ledna uskuteční Novoroční koncert Lubomíra Brabce a jeho hostů, Jitky Hosprové a Ladislava Horáka. Česká violová virtuoska Jitka Hosprová se od sedmi
let věnuje hře na housle a od čtrnácti hře na violu. Dnes
koncertuje po celém světě, hraje se špičkovými mezinárodními orchestry a je historicky první českou sólovou
violistkou. Ladislav Horák pro změnu patří mezi známé
české akordeonisty a mimochodem, více než deset let
působí jako zástupce ředitele na Pražské konzervatoři.
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Přehled koncertů

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.

22/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Poslední koncert
Marty Kubišové

Legendární česká zpěvačka
Marta Kubišová se po prodělaném infarktu rozhodla, že
ve svých pětasedmdesáti letech ukončí svou pěveckou
kariéru. V pražském Divadle Ungelt, které se od roku
1998 stalo jejím stálým působištěm, uvedla 16. března
večer s příznačným názvem Poslední recitál a se svým
posledním koncertním programem se také představí v Plzni, kde vystoupí 22. ledna v Měšťanské besedě.
Na podzim vyšlo Martě Kubišové poslední studiové
album s názvem Soul a dle jejích vlastních slov ani
po skončení pěvecké kariéry nehodlá zahálet a v roce
2018 má v plánu napsat autobiografickou knihu. Na pódiu ji doprovodí kapela Karla Štolby a jako host večera
nebude chybět Milan Hein.

26/01 / 19:00

Plzeňský Prazdroj

Ondřej Ruml:
One Man Show

Zpěvák, hudebník a herec Ondřej Ruml patří již k jistotám naší hudební scény. Svým
albem „Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha“
z roku 2014 zaujal nejen posluchače, ale i hudební kritiky, kteří ocenili citlivý a zároveň osobitý přístup k úpravám písní, jež mnozí považují za nedotknutelné. Zpívá
swing s bigbandy po celé republice, sólově pravidelně
vystupuje s Matej Benko Quintet, a nebo úplně sám
v programu One Man Show, s kterým se představí koncem ledna také v Plzni. Ondřej pro toto vystoupení používá efekt zvaný looper (smyčkovač), pomocí kterého
vytváří celé písně pouze svým hlasem a s kterým také
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

nahrál zatím své poslední album „Nahubu“, které je výjimečné právě tím, že veškeré hlasy a zvuky zde nazpíval
sám bez použití hudebních nástrojů.

29/01
16:30

Studio S1 ČRo Plzeň

 šapitó, maringotce
V
a pod všemi slunci světa

Plzeňská filharmonie zve do studia S1 na koncert pro
nejmenší publikum, v němž starý klaun vypráví o půvabné, avšak mizející kráse umění a o kočovném životě
lidí od cirkusu. Účinkuje Svatopluk Schuller, hudbu složil Tomáš Ille. Diriguje šéfdirigent Plzeňské filharmonie
Tomáš Brauner.

01/02 / 19:30

Měšťanská beseda

Vltava

Jedna z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně se
vrací do Plzně, kde tentokrát vystoupí první únorový
večer v Měšťanské besedě. S návratem dechových nástrojů nabídne Vltava svůj původní legendární sound
a představí aktuální skladby z alba Čaroděj, ale nebudou
chybět ani ikonické hity jako Prasátko, Panáček, Bezvadnej chlap nebo Marx Engels Beatles! Koncerty skupiny
jsou proslulé uvolněnou atmosférou, prostorem pro
improvizaci a skvělými instrumentálními výkony a patrně nejlépe vystihují označení „Česká poezie – světová
hudba“, tak si jejich vystoupení rozhodně nenechte ujít,
nebudete litovat.

01/02
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& BrassBand.cz

Termín první letošní „Po siréně swing!“ padnul na první
únorovou středu, která bude opět ve znamení tradičního jazzu, a především zábavy a skvělé show. S tou přijede rakovnický BrassBand.cz, skvělá dixielandová kapela
sklízející úspěchy v Česku i v zahraničí, kterou si Pilsner
Jazz Band na únorové „Sirény“ zve pravidelně a zatím
vždy sál vyprodali. Jejich repertoár tvoří klasický dixieland, vylepšený však o skvělé české texty bubeníka Pavla Skleničky. Kromě toho samozřejmě nebude chybět
ani vystoupení pořádajícího Pilsner Jazz Bandu s dixielandově-swingovým repertoárem a lekce swingového
tančení s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hodin!
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

09/02 / 19:30

Měšťanská beseda

Malina Brothers
Tour 2017

Bratři Malinové, tedy banjista
Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.)
a Josef (Cop), kteří patří mezi uznávané bluegrass
& country hudebníky, se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers a k sobě
navíc přizvali kontrabasistu Pavla Peroutku ze Spirituál
Kvintetu. Společně v Měšťanské besedě zahrají nejen
své oblíbené písně ovlivněné bluegrassem a irskou
hudbou, ale především představí písně z aktuálního
alba, které s nimi nahrával legendární nashvillský muzikant a patrně nejslavnější světový hráč na foukací
harmoniku Charlie McCoy!

TIP NA BŘEZEN
29/03 / 19:00

Měšťanská
beseda

The Backwards
– Beatles
Revival
Tvorba The Backwards, kteří patří mezi světově
nejuznávanější revivaly The Beatles, je jednou
z mála možností připomenout si dobu dávno minulou a zažít neopakovatelný hudební zážitek!
V rámci aktuálního turné představí v Měšťanské
besedě svojí hudebněvizuální show Beatles legends, která mapuje celé období tvorby legendární liverpoolské čtveřice. Od osvědčených
hitů období rané Beatlemánie přechází program
ve druhé části ke skladbám z alb Rubber Soul
a Revolver, ve třetí části pak diváci uslyší hudebně vyzrálé hity z alb Sgt. Pepper´s a Magical Mystery Tour a nakonec písně z období Abbey Road,
které The Beatles nikdy naživo nehráli z důvodu
náročnosti jejich provedení. Součástí 2,5hodinového programu je také několik kostýmových
převleků.
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DIVADLO

Divadelní tipy

od 01/01

09/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Muzikálové
lahůdky DJKT
Muzikál má v Plzni velkou rodinu fanoušků. Právě pro ně
připravilo Divadlo J. K. Tyla i v novém roce spousty lahůdek. Ve své mistrovské roli Dolly Leviové se do muzikálu
Hello, Dolly! vrací Stanislava Topinková Fořtová. Kromě
oblíbených Koček je v pestré nabídce titulů například
gangsterka Bonnie & Clyde, swingová klasika Děj se co
děj nebo novinka muzikál o Lídě Baarové Liduschka.
Nové vedení muzikálu také chystá sérii koncertů nejznámějších hitů nazvanou Jsme muzikál!, kde se kromě stálic plzeňského divadla představí vždy některé
z osobností české muzikálové scény – v únoru to budou
Eva Pilarová a Jan Cina.

07/01
19:00

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

Malá scéna DJKT

Slečna Julie

Plzeňské divadlo uvede vůbec poprvé Strindbergovu
Slečnu Julii. Nejslavnější a nejhranější dílo švédského
dramatika převede do taneční podoby choreograf Libor
Vaculík. Příběh milostného vzplanutí urozené slečny
a sluhy Jeana, který se odehrává během svatojánské
noci, končí zoufalým činem hlavní hrdinky. Pro své taneční zpracování zvolil Libor Vaculík hudbu současného
lotyšského skladatele Peterise Vaskse, z jehož skladeb
vytvořil hudební koláž Petr Malásek. V titulní roli Slečny
Julie tančí Jarmila Dycková a jako Jean hostující Marek
Lhotský, roli kuchařky Kristin alternují Kristýna Piechaczková a Kristýna Potužníková a roli Juliina otce ztvární
nestárnoucí Jiří Žalud.

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.
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Komici s.r.o.

Večer, během nějž dojde
na drama, několik srdceryvných scén, komických paradoxů i absurdních až snových výjevů, je plně v režii trojice herců Martina Zbrožka, Pavla Lišky a Josefa Poláška.
Vše se odehrává bez předem připraveného scénáře
a rodí se z okamžiku přímo před zraky diváků.

21/01
19:00

Nová scéna DJKT

Madama Butterfly

V opeře Madama Butterfly ztvárnil Giacomo Puccini tragický osud gejši, s níž se z flirtu ožení americký důstojník. Puccinimu se podařilo napsat jevištně efektní operu, bohatou na působivé melodie, patřící vedle Bohémy
a Tosky k jeho nejhranějším dílům. Silný příběh nešťastné lásky, podpořený geniální hudbou, se na plzeňské jeviště vrací v režii ředitele Divadla J. K. Tyla Martina Otavy
a publikum se může těšit na typický dotyk Japonska.

28/01
15:00

Divadlo Alfa

Červená Karkulka aneb
To je náhodička

Divadlo Pro malý potěší malé i velké diváky loutkovou
pohádkou podle známé předlohy, která se ovšem vydává jinou cestou než většina klasických loutkových
pohádek. Je zde přiznaná úloha herců, kteří původně
dokonce nejsou ani herci, ale malíři pokojů. Ti přijdou
do daného prostoru toliko vymalovat a k práci si jednoduše zapnou rádio. Ovšem pohádka v rádiu je nějak
leden 2017 | www.zurnalmag.cz
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popletená. A tak se rozjíždí děj, který navíc počítá s aktivní
spoluprací publika.

31/01 / 19:00

Divadlo Dialog

Iluzionisté

V bytě stárnoucího herce, který se
chystá na ne zcela dobrovolný definitivní odchod z divadelních prken, se scházejí ambiciózní
autorka divadelní hry a pragmatický lékař. Rozehrávají komedii se špetkou hořkých tónů, která se zabývá nejen osudy postav, ale také tématem divadelní iluze jako domluvené
hry mezi herci a diváky. Sledujeme skutečný příběh, nebo
jeho divadelní obraz? Je byt herce bytem, nebo magickým
prostorem jeviště? Uvádí SPOlečnost DIvadelních NAdšenců a v hlavní roli se představí Stanislav Zindulka.

08/02 / 19:30

Měšťanská beseda

Padesátka

Padesátka je nejen legendární závod Jizerských hor, ale také dáma
v nejlepších letech. Právě pro takovou kategorii 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.
V režii Vojtěcha Kotka hrají Ondřej Pavelka, Jakub Prachař
a Marek Taclík.

09/02
19:00

Nová scéna DJKT

Václav Hudeček

Houslový virtuos Václav Hudeček vystoupí na společném
koncertu s Plzeňskou filharmonií, za jejíž dirigentský pult
se postaví islandský dirigent Gudni A. Emilsson. Společně
pak přivítají hosty a skvělé muzikanty: Hanu Hložkovou,
Jana Mráčka a vítězku Akademie Václava Hudečka z roku
2016 Pavlu Tesařovou.

11/02
14:00 a 15:30

Divadlo Alfa

Sněhurka

Kdo je krásnější? Královna nebo Sněhurka? Je myslivec
krutý? A jsou trpaslíci pořádkumilovní? Myslíte si, že znáte
tuto pohádku opravdu dobře? Kdo uvidí – pochopí. Loutkovou pohádku pro děti, které se nebojí projevit svůj názor, přiveze do Alfy Divadlo Lokvar.
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že během ledna a začátkem
února můžete v Kině Beseda
zhlédnout záznam koncertního
vystoupení božské Adele Adkins
z londýnské Royal Albert Hall (11. 1., 18. 1. a 1. 2.).
… že 22. února se v Měšťanské besedě představí
Petr „Satch“ Beneš s novým koncertním programem v rámci tradiční „Jazz & Swing Night“.
… že 4. února má na Malé scéně DJKT premiéru
dětský muzikál O Jeníčkovi a Mařence v režii Lilky Ročákové.
… že do Plzně míří Dejvické divadlo. Začátkem
února zahraje v Alfě Zásek v režii Ivana Trojana
(6. 2.).
… že Kino Beseda nabídne 5. února přenos
z moskevského Velkého divadla – balet Labutí
jezero v choreografii Jurije Grigoroviče.
… že Velké divadlo DJKT uvede 11. února premiéru Čechovových Tří sester.
… že Divadlo Alfa zve 11. února na loutkovou pohádku Sněhurka v podání Divadla Lokvar.
… že v půli února do Plzně opět přijede Eliška
Balzerová se skvělým představením Můj báječný
rozvod (15. 2.).
… že 12. února nabídne Kino Beseda záznam
představení Hoffmannových povídek z londýnské Royal Opera House.
… že v březnu bude Měšťanská beseda hostit
pořad Haliny Pawlowské Manuál zralé ženy (9. 3.).
… že 24. února můžete vyrazit do Pekla na představení Divadla Járy Cimrmana Cimrman v říši
hudby.
… že komorní hudební festival „Songfest.cz
2017 – Vítání roku Kohouta“ proběhne 9. 2.
na Malé scéně Divadla J. K. Tyla.
… že v Home Monitoring Aréně proběhne
14. května velkolepá taneční show Lord of the
Dance s názvem Dangerous Games. Vstupenky
jsou již v prodeji.
… že CineStar chystá na 25. února přímý přenos
z MET. Na programu bude Dvořákova Rusalka.
… že 23. 2. bude mít v Pekle zastávku „Vlčí srdce
tour“ skupiny Jelen.
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Přehled výstav

do 15/01

Galerie města Plzně

 ivot je bolestný
Ž
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 12/02

které z Merkuru mohou vzniknout. Majitelem exponátů
je největší sběratel Merkuru na světě, Jiří Mládek. Některé zapůjčil i plzeňský sběratel Martin Moravec.

04/01
17:00

od 11/01

Draci a pivoňky

do 26/02

Západočeské
muzeum

Fenomén Merkur
Legendární kovovou stavebnici
plnou dírkovaných dílů, šroubků, matiček a dalších kousků zná v Čechách snad každý. Její historie je více než sto
let dlouhá, takže s ní vyrostla už pěkná řádka generací
šikovných kluků a holčiček. Výstava představuje nejen
její historii, ale pochopitelně i nejrozmanitější výrobky,
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Soubor obrazů Václava
Jansy Stará Plzeň

Cyklus Jedno dílo / jeden svět přiblíží soubor akvarelů,
z něhož jsou představeny ukázky na právě probíhající
výstavě Zmizelá 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 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, od roku 1957 je součástí sbírky Západočeské galerie. Představí ji Ivana Jonáková a Petr Domanický.

Západočeské
muzeum

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

Západočeská galerie

Galerie Evropského
domu SVK PK

Mramor
se jí studený

Výstava ze sbírek Literárního archivu a Muzea literatury v Bruselu představuje avantgardu a surrealismus
ve frankofonní Belgii. Mapuje cesty, které vedly od prvních tvůrců belgické avantgardy až k jejím současným
– legitimním i nelegitimním – dědicům. Některé exponáty dokládají, že umělecká revoluce dvacátých let nepropukla jen v Paříži, ale také v Bruselu, což se v historii
avantgardních hnutí dlouho opomíjelo. Vystavené originální fotografie, časopisy, korespondence, rukopisy
a jednotlivé publikace dokumentují zejména činnost
belgických surrealistů a jejich následovníků v širším
kontextu spolupráce a konfliktu s jinými avantgardními skupinami. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. ledna
v 17 hodin.

12/01
17:00

Západočeská galerie

Laudatio pro Plzeň

Tradiční lednový pořad Střediska západočeských spisovatelů se letos ohlédne do roku 1997. Proč právě
do něj, když z pohledu dějin není nikterak mimořádný? Třeba právě proto. Literáti zpracovali své ohlédnutí
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

za soukromým i pracovním životem, za politikou, kulturou, architekturou nebo causami, které tenkrát plnily
novinové stránky.

od 12/01

Galerie
Ladislava Sutnara

Ilustrace

První výstava v novém roce
představí v Galerii Ladislava Sutnara tvorbu české ilustrátorky Renáty Fučíkové, která je novou posilou na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Její knihy
jsou většinou didakticky zaměřené, zabývá se zejména
humanitními obory, především pak historií. Ilustrovala
také mnoho dětských knížek, ať už zahraničních nebo
domácích autorů a její bibliografie čítá přes 40 titulů.
Vernisáž výstavy proběhne 11. ledna v 18 hodin.

od 25/01

Galerie Jiřího Trnky

Dva světy

Výstava Anny Plešmídové
nabídne propojení dětského
světa a světa dospělého člověka. Malinká dcera Maja
vtáhla maminku, realistickou malířku, do svého světa a probudila v ní barvy a obrazy, o kterých neměla
do té doby ani ponětí. Výstava se skládá ze souboru
maleb, pastelových kreseb, plných čistých a zářivých
barev, které dělaly dcera a maminka společně. Vystaveny budou i tři kresby, jež byly vybrány na prestižní
výstavu britské The Pastel Society v Mall Galleries
v Londýně. Autorka je absolventka pražské AVU, ateliér
prof. K. Stretti. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu
25. ledna od 17 hodin.

26/01
17:00

Západočeská galerie

Plzeň ve filmu

Na výstavě Zmizelá Plzeň se promítá i ukázka z hraného filmu, který se natáčel v Plzni. Film Pavla Juráčka ze
slavné české nové vlny 60. let Každý mladý muž se odehrává v Plzni a role vojáků základní služby v něm hrají
Pavel Landovský a mladičký Ivan Vyskočil. Objevují se
tu i scény zachycující městskou část Rychtářka krátce
před její demolicí. O filmu bude hovořit filmový historik
Jan Kastner.
leden 2017 | www.zurnalmag.cz
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do 15/01

Studijní a vědecká
knihovna

Mistrovství Plzně
ve scrabble
Hrajete si rádi se slovy? Jsou deskové hry váš svět? Přijďte porovnat svůj um na 1. mistrovství Plzně ve scrabble,
které proběhne v březnu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Vyhrát můžete hodnotné ceny
partnerů soutěže. Přihlášky se přijímají do 15. ledna
na adrese pr@svkpl.cz.

od
26/12

Techmania

Mathatlon

Matematika a sport – dva odlišné obory, které mají společného víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Zkuste si střelbu a při tom vypočítejte jednoduchý příklad. Při
lezení prověřte svou prostorovou představivost. Nebo
nastavte plachty plachetnice tak, aby plula proti větru.
Jak je to vůbec možné a jaké zákony se za tím skrývají?
Odpovědi najdete ve zbrusu nové expozici v Techmanii,
která je koncipovaná jako dvanáctiboj, takže můžete
změřit své síly a znalosti s kamarády nebo s rodinou.

od
01/01

Klub malých pivovarů

Akce v novém roce

Do nového roku vstoupí Klub malých pivovarů opět několika čtvrtečními přednáškami se sládky. V prodeji jsou
také vstupenky na čtvrtý letošní ples s datem 25. března. Na první únorové plesy zbývá již jen několik málo
vstupenek. Na začátku ledna klub zveřejní datum pro
tradiční autobusový zájezd do pivovaru Permon v Sokolově. A k tomu všemu kromě osmi druhů čepovaných
piv z malých pivovarů pro vás každý den v klubu vaří
šéfkuchař Marek Bejvl tři hotová jídla a polévku. Více
na webu nebo facebooku.

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.
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06/01 / 10:00

Tříkrálová tramvaj
Na Tři krále bude v Plzni jezdit
historická tramvaj T1, která
podpoří Tříkrálovou sbírku.
Pojede po obvyklých trasách
linek č. 2 a 4 v době od 10 do 18 hodin. Veřejnost se
bude moci svézt zdarma a v tramvaji přispět koledníkům. Během jízdy se v tramvaji budou střídat pěvecké
sbory, jednotlivci a hudební skupiny. Cestující se potkají
i s emeritním biskupem plzeňským Františkem Radkovským, který se rovněž zapojí do programu. Výnos z Tříkrálové sbírky každoročně podporuje sociální charitní
služby např. domovy pro seniory, služby pro handicapované apod. Podrobný jízdní řád tramvaje a další akce
na www.dchp.cz a facebooku Charity.

08/01 / 14:00

U Ježíška

Tříkrálový pochod
Vánoční svátky v Plzni už několik let končí tříkrálovou vycházkou od vánočního stromu na náměstí ke kostelíku
U Ježíška a jinak tomu nebude ani letos. Opět se tu sejdou tři králové a koledníci Tříkrálové sbírky, aby spolu
s každým, kdo se chce přidat, prošli městem, zastavili se
v restauracích a obchodech a koledovali. Charitní kasička, která v tomto průvodu bude, bude tentokrát sbírat
peníze pro domovy pro matky s dětmi v tísni. Vždyť
vlastně i Panna Maria s Ježíškem, kteří budou v cíli putování, byli matka s dítětem v tísni…

14/01 / 09:00

Výtvarno

Sobotní malování
s dětmi
Kurz pro děti od sedmi do jedenácti let, které baví malovat nebo se chtějí v malování zdokonalit, probíhá po celé dopoledne. Děti malují všechno, co je baví, zdokonalují se ve vnímání barev,
v orientaci na papíře, v prostorovém vnímání i kreativitě. Naučí se, jak se správně malují zvířata, stromy, postavičky, nebe nebo třeba domy a používají samozřejmě i různé techniky a styly. Kurzy se konají opakovaně
leden 2017 | www.zurnalmag.cz
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a děti mohou chodit buď jednorázově, nebo pravidelně,
ale vždy se musejí předem přihlásit. Kurz probíhá od 9
do 12 hodin a v ceně 300 Kč za lekci je zahrnut veškerý
materiál. Další lekce se konají 4. února a 4. března. Více
informací na www.vytvarnoplzen.cz.

od 17/01 KD JAS
18:30
Swing pro začátečníky
Uvolnit se, nabít se novou energií, získat nové kamarády i zážitky – to všechno nabízí swing. Kdo se chce
začít učit swingové tance, lindy hop a charleston,
pro toho tu jsou nové kurzy pro úplné začátečníky,
které pořádá Jazz bez hranic. Budou se konat každé
úterý a začíná se 17. ledna. První lekce je ochutnávka zdarma. Pokročilejší levely mají kurzy od 1. února
každou středu. Vyučují Markéta Čekanová a Jiří Bránský. Info a přihlášky na www.jazzbezhranic.com nebo
na tel.: 724 317 539.

21/01 / 10:00

Výtvarno

Komiks

Kurz pod vedením Petra Bauera je určen všem, kdo se chtějí
dozvědět všechno potřebné o komiksu. Třeba, jak se
tvoří komiksový příběh, jak se vyjádřit prostřednictvím
různých výtvarných technik, jako je kresba, lavírování,
stylizace či grafické vyjádření, nebo jak vytvořit scénáře
komiksových postav. Kurz probíhá od 10 do 17 hodin
a je vhodný jako prezentace k talentovým zkouškám.
Účastníci si odnesou originální ručně malovaný komiksový příběh na formátu A3. Cena kurzu je 1 100 Kč. Více
informací na www.vytvarnoplzen.cz.

21/01 / 15:00

D klub

Andělská pohádka
Doubravecký klub zve na sobotní hudební pohádku pro
děti, jejíž příběh vypráví o neposedném andělíčkovi,
díky němuž se na zemi dějí nedobré věci, o které nikdo
nestojí. Ale každý se přece může napravit a dělat radost
nebeské mamince a ostatním andělíčkům, malé Mařence a především sám sobě. Děti mohou v téhle pohádce
pustit na špacír fantazii a rozeznávat všechno, co andělíček na nebi vytvoří. Vstupné 40 Kč.
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

22/01
10:00

Výtvarno

Karikatura

Kurz Petra Bauera prozradí účastníkům vše o tvorbě karikatur. Dozvědí se tu o jejím ztvárnění a využití například
v animaci a komiksu a naučí se vytvářet černobílé skicy.
Mohou si přinést vlastní námět nebo jej obdrží na místě.
Kurz probíhá od 10 do 17 hodin a s sebou je třeba si přinést oblečení, které si můžete umazat od barev, svačinu
a pití. Cena kurzu je 1 100 Kč a zahrnuje veškerý materiál.
Více informací na www.vytvarnoplzen.cz.

25/01 / 18:30

DEPO2015 – kavárna

Jak se v Plzni
Pěstuje prostor II.

Chcete vědět, jak nejen díky
houpacím sítím ožil prostor před vinickou knihovnou,
co zjistili historici při průzkumu domku strážce Kopeckého pramene nebo jaké jsou nejnovější úlovky projektu Křížky a vetřelci? Po čem můžete pátrat u Pramenů
na Roudné, z čeho se radují děti před 4. základní školou
nebo zda se Bolevec promění v Sídlištní galerii? Přijďte si prohlédnout svižné zábavné prezentace projektů
uskutečněných či podpořených spolkem Pěstuj prostor
za rok 2016. Dozvíte se také, jak se díky festivalu veřejného prostoru TUTO MĚSTO můžete do zvelebování Plzně
zapojit během roku 2017 i vy. Vstupné na akci je 50 Kč,
více informací na http://pestujprostor.plzne.cz/.

26/01 / 10:00–18:00

Peklo

Veletrh práce
a vzdělávání – Klíč
k příležitostem
Hledáte lepší práci nebo brigádu? Přemýšlíte nad změnou zaměstnavatele? Chcete se něco nového naučit
nebo jen chcete ověřit svoji cenu na trhu práce? Přijďte
na veletrh, kde najdete stovky pracovních míst od vysoce kvalifikovaných po jednoduché brigády. Kromě
toho je připraven celodenní maraton přednášek a poraden, jako je poradna pracovněprávní, kariérní nebo
image. Můžete zde také otestovat svoji zrakovou kondici, dozvíte se, jak se připravit na pracovní pohovor,
kde získat peníze na své vzdělávání a mnoho dalšího.
Nudit se určitě nebudete. Vstup zdarma, více informací
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na http://praci.najdisi.cz. Přijít se vyplatí, i když práci
zrovna nehledáte!

26–29/01

Moving Station

SCANDI – festival
severských filmů
Moving Station bude hostit
výběrovou žánrovou přehlídku aktuálních filmů severské kinematografie, kterou zahájí film Královna Kristýna. Příběh švédské královny, která nastoupila na trůn
ve věku šesti let, je portrétem extravagantní mladé
ženy, jež se vzpírala tradici i konvencím a mimoděk
změnila běh dějin. Filmoví fanoušci se můžou těšit také
třeba na islandskou komedii O koních a lidech, která
loni výrazně zabodovala u českých diváků na festivalu
v Karlových Varech. Kompletní přehled filmů naleznete
v programové části.

28/01
10:00

Výtvarno

Perspektiva
pro výtvarníky

Účastníci kurzu se pod vedením Petra Bauera naučí
používat veškeré druhy perspektiv do svého výtvarného díla. Poznají tvorbu interiéru a budov, nakloněnou
rovinu v perspektivě, perspektivu zrcadlení, lidskou
postavu v perspektivě, perspektivu stínu a další. Dojde i na praktickou ukázku užití perspektivy ve světovém malířství. Cena kurzu je 1 000 Kč a zahrnuje
veškerý materiál na tvorbu. Více informací najdete
na www.vytvarnoplzen.cz.

04/02 / 13:00

SOU
elektrotechnické

Cestovatelský
festival
LETEM SVĚTEM

Začátek února přinese v pořadí již 6. ročník festivalu
o cestování a exotických kulturách. Festival LETEM SVĚTEM se koná v SOU elektrotechnickém, Vejprnická 56,
Plzeň – Skvrňany. Štěpán Pastula tu povypráví o projektu No limits v Himálaji, Martin Pávek o tajemném Peru
a známý horolezec Honza Trávníček o svých posled-
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Dozvěděli
jsme se…
… že od 1. do 28. února zvou
pivovarské sklepy na akci
Návrat ledu do Pivovarské
lednice a sympozium ledosochařství.
… že Nevinný bar chystá na 17. února ochutnávku
vín šlechtitelské stanice vinařské Velké Pavlovice.
… že Nová Akropolis připravila na přelom ledna
a února Malou dílnu vázání knih (31. 1. a 7. 2.).
… že koncert Petra Spáleného plánovaný
na 2. února v Měšťanské besedě je bohužel ze
zdravotních důvodů zrušen bez náhradního termínu.
… že do Měšťanské besedy se začátkem února
můžete vydat na honbu za muškátovým oříškem,
a to díky přednášce Matyáše Adama o Perlových
ostrovech Indonésie (7. 2.).
… že i letos půjde v únoru Plzní masopustní průvod s lidovým souborem Mladina (25. 2.).
… že Výtvarno chystá na únor kurzy fantasy malby (11. 2.), základů kresby (12. 2.) nebo kurz pastelu
(25. 2.).
… že již druhé pokračování party „LAs Vegas the
Pantheon vol. 2“ proběhne v Pantheonu v neděli
12. 2. a jako hlavní hvězda se zde představí shufflový král ze Slovenska DJ Mairee!
… že 15. února budou vyhlášeni laureáti 15. ročníku Cen Plže.
… že Artamo zve 3. března na autorské čtení Eugena Brikciuse.
… že v Totemu proběhne 11. února Festival přírodního stavitelství.
… že i letos se bude konat svatební veletrh. Tentokrát 19. února v Šeříkovce.
… že 2. března proběhne u pomníků Bedřicha
Smetany a Josefa Františka Smetany pietní akt.
ních vrcholech. Návštěvníci se díky festivalu podívají
i do Zambie, Ugandy, Peru, Indie, Mexika, Srí Lanky, Vietnamu, Rumunska, na ostrovy Nového Zélandu, Island
a do dalších zemí. Kromě přednášek je čekají i hudba
a tanec a výtečné gastronomické zážitky. Program naleznete na www.svetem.net.
leden 2017 | www.zurnalmag.cz
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05/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

La La Land / drama / komedie
Předávání Oscarů je ještě daleko, ale už teď se začínají rýsovat
první favoriti a vypadá to, že jméno romantického muzikálu La La
Land by mohlo ve slavnostní večer párkrát zaznít. Podíváme se
do Hollywoodu, kde žijí stovky a tisíce lidí, kteří doufají, že právě
na ně se usměje štěstí a oni prorazí mezi hvězdy. Patří k nim i ambiciózní Mia, která obchází jeden herecký konkurz za druhým
a snaží se mezi tím uživit jako servírka. Zatím to ale nevypadá, že
zrovna ona uspěje. A podobné to je i u Sebastiana, který miluje
jazz, hraje na klavír a hudba je pro něj všechno. Ti dva se náhodou
potkají a přeskočí jiskra. Jsou mladí, plní života a mají stejné sny.
Sny, které se jim nedaří splnit. Zkrátka toho mají společného dost
na to, aby z nich mohl být skvělý pár. Pak se ale stane něco, v co
už snad ani nedoufali, jeden z nich prorazí. Co ale udělá s jejich
vztahem fakt, že jednomu z nich se povedlo splnit si sen, zatímco
druhý se nedokázal pohnout z místa? Romantickou podívanou plnou strhujících songů natočil talentovaný Damien Chazelle, který
je podepsaný i pod drsným hudebním dramatem Whiplash, které získalo tři Oscary. Do své novinky obsadil
hvězdy Emmu Stone a Ryana Goslinga, kteří v romanci Bláznivá, zatracená láska a detektivce Gangster Squad:
Lovci mafie ukázali, že jim to na plátně zatraceně ladí a sluší. Kino Káčko uvede 22. ledna.

CineStar, Cinema City

29/12

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.

29/12

Cinema City

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?
leden 2017 | www.zurnalmag.cz
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Cinema City, Kino Káčko

29/12

Pasažéři / sci-fi / dobrodružný
Kdybychom hledali největší mladé hvězdy současnosti, nejspíš bychom skončili u Jennifer Lawrence a Chrise Pratta. Držitelka Oscara a hvězda X-Menů se
teď ve sci-fi Pasažéři sejde se sympaťákem ze Strážců Galaxie a Jurského světa
a očekává se, že z toho bude hit. A taky zajímavý film. Jeho děj se bude odehrávat ve vesmírné lodi, v níž v hibernaci spí tisíce lidí směřující k novému domovu
na neznámé planetě. Mezi nimi jsou i Jim a Aurora, kteří se právě probudili. Bohužel celé desítky let před tím, než jejich
plavidlo dorazí k cíli. Jsou sami uprostřed neznámého vesmíru a pomalu jim dochází, že zemřou dřív, než se ostatní
probudí. Co budou dělat? Povede se jim zachovat si zdravý rozum? A proč se vůbec probudili? To jsou otázky, které jim
vrtají hlavou, brzy se ale ukáže, že je dobře, že jsou vzhůru. Vesmír je totiž zatraceně nebezpečné místo a cesta neprobíhá zdaleka podle plánu. Jim s Aurorou se stávají jedinou nadějí na přežití pro všechny ostatní. Režii dostal na starost
Morten Tyldum, který natočil i vynikající oscarové drama Kód Enigmy. Kino Káčko uvede 6. ledna.

05/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Velká čínská zeď / akční / dobrodružný
Režisér Zhang Yimou patří mezi největší asijské filmařské klasiky a natočil třeba i slavné filmy jako Hrdina nebo Klan létajících dýk. Do své novinky se mu
povedlo zlákat i hollywoodskou superstar Matta Damona a podle všeho bude
zase na co koukat. Zkušený válečník a lukostřelec William Garin spolu s parťákem jménem Pero Tovar putují Čínou a octnou se v zajetí místního vládce.
A zjistí věc, o které nemá zbytek světa ani tušení. Velká čínská zeď totiž nebyla postavena na obranu proti mongolským hordám, ale za jejími stěnami číhá armáda nelidských monster, která by si ráda pochutnala na lidském mase.
Každý den nasazují tisíce vojáků životy v nelítostném boji, zdá se ale, že každým dnem slábnou, zatímco nepřítel sílí.
William a Pero se rozhodnou do boje také zasáhnout a poprvé mají pocit, že bojují za něco, co má doopravdy smysl.
Tenhle nepřítel však možná bude nad jejich síly... Kino Káčko uvede 13. ledna.

12/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko Všechno nebo nic / komedie

Seznamte se s Lindou a Vandou, dvěma nejlepšími kamarádkami, které spolu mají malé knihkupectví a každá řeší hromadu problémů. Zatímco Linda je vzdělaná, chytrá, zodpovědná a máma na plný úvazek, Vanda si užívá svobodného
života plnými doušky, zodpovědnosti se trošku vyhýbá a moc dobře ví, že umí chlapům zamotat hlavu. Tyhle nejlepší
kamarádky jsou zkrátka úplně jiné, jednu věc mají však společnou. Nemůžou najít toho pravého. Podobně jako jejich
kolega, introvertní a stydlivý gay Edo. Pak se však celá trojice seznámí s hned několika zajímavými pány a zdá se, že by
možná mohli vyřešit svoje milostné problémy jednou provždy. Jsme ale v romantické komedii, takže je jasné, že cesta
za vytouženým happy endem nebude snadná, ale bude hodně zábavná. Kino Káčko uvede 14., 15. a 21. ledna.

		

		

CineStar

12/01

Pod rouškou noci / krimi / drama
Před pár lety se Benu Affleckovi smál celý Hollywood. Natočil pár hodně nepovedených a několik extrémně neúspěšných filmů, dostal kopačky od Jennifer
Lopez a vypadalo to, že si pomalu bude muset začít hledat novou práci. Dnes
je situace opačná. Affleck hraje Batmana, ale ukázal, že když na to přijde, bez
problémů se uživí i jako režisér a jeho Argo mu dokonce vyneslo Oscara. Teď
se vrací a u své novinky Pod rouškou noci bude stát před kamerou i za ní. Půjde o gangsterku z dvacátých let, která
se točí kolem chlapíka jménem Joe Coughlin. Ten šéfuje bandě nelítostných zločinců, kteří si vydělávají pašováním
alkoholu, ale nebojí se ušpinit si ruce i při přepadení banky. Půlka města z nich má strach, druhá půlka chce být jako
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oni. Joe ale pomalu zjišťuje, že v tomhle světě neplatí pravidla ani pro ty nejtvrdší a nejsilnější a čím je mocnější, tím
víc se kolem jeho krku stahuje smyčka. A možná, že nemůže věřit ani svým nejbližším. Kůži ale zadarmo nedá. Vedle
Afflecka dorazí i hollywoodské krásky Zoe Saldana a Sienna Miller nebo držitel Oscara Chris Cooper.

12/01

CineStar, Cinema City

Proč právě on? / komedie
Pro většinu otců je noční můrou, když jejich dcera začne chodit s někým,
kdo je tak trochu pako. Ned je na tom ale ještě mnohem hůř, jeho milovaná
Stephanie totiž randí s Lairdem, který je víc než svérázný. Už má na kontě
sice miliardy dolarů, protože je to úspěšný podnikatel a hvězda světa informačních technologií, jeho sociální schopnosti jsou však na úrovni nosorožce. Netuší, že není úplně vhodné probírat s potenciálním tchánem sexuální polohy, které si užívá jeho dcera a že
některá slova nejsou úplně vhodná na luxusní večírek, a vůbec se chová jako nezodpovědný puberťák. Ned zkrátka z Lairda nadšený není, ale vypadá to, že Stephani je po jeho boku šťastná. Její táta se však i přes to rozhodne
udělat všechno pro to, aby Lairda z jejího života odehnal, čím víc se ale snaží, tím větší průšvih z toho je. Povede
se nakonec dvěma zcela odlišným hrdinům najít společnou řeč? V hlavních rolích uvidíte Jamese Franca a Bryana
Cranstona, hvězdu seriálu Perníkový táta.

		

CineStar

19/01

Rozpolcený / thriller / horor
Režisér M. Night Shyamalan byl před pár lety považován za filmařský zázrak
a nového Alfreda Hitchcocka. Má na kontě nestárnoucí napínáky Šestý smysl a Vyvolený, ale v poslední době se mu moc nedařilo. Sci-fi Po zániku Země
a adaptace seriálu Poslední strážce větru jsou nejen propadáky, ale i extrémně
špatné filmy. Shyamalan se však znovu dostává do formy. Jeho komorní napínák
The Visit se do českých kin nakonec nepodíval, ale v Americe se divákům líbil a novinka Rozpolcený zatím sbírá velmi
pozitivní reakce. Točí se kolem trojice dívek, které unese mladík jménem Kevin, jenž to nemá v hlavě úplně v pořádku.
V některých filmech už se hrdinové s rozdvojenou osobností objevili, Kevin má však osobností hned třiadvacet a jeho
oběti nikdy netuší, jestli budou druhý den mluvit s nebezpečným únoscem, dobrotivou starou paní nebo devítiletým
klukem. Kevin navíc dovede upravovat i své vlastní tělo a tak se měnit v téměř cokoliv a brzy se ukáže, že právě tohle je
důvod, proč unesl trojici dívek. Konečná proměna se blíží. A bude děsivá… Herecky v thrilleru Rozpolcený září James
McAvoy, kterého můžete znát z filmové série X-Men nebo romantického dramatu Pokání.

19/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

xXx: Návrat Xandera Cage / akční
Vin Diesel se proslavil především jako hrdina akční série Rychle a zběsile,
ve které dovede s autem dělat takové věci, že proti nim vypadá řádění Jamese
Bonda jako černobílý artový film o tom, jak roste tráva. Minimálně Češi si ho
ale pamatují i jako milovníka adrenalinových sportů Xandera Cage, který se
proti své vůli musí stát tajným agentem a zachránit svět, film xXx se totiž před
lety natáčel v Česku. Teď se Cage vrací zpátky do akce a opět bude na co koukat. Na scéně se totiž objevila parta
teroristů, na něž jsou vlády, agenti i vojáci jednoduše krátcí. Jejich protivníci jsou dokonale vycvičeni, milují adrenalinové situace a jejich kousky jsou bez nadsázky šílené. Boj proti extrémním protivníkům si tedy žádá extrémní řešení,
a tak je znovu povolán Cage. Sestaví tým z podobně svérázných hrdinů a opět vyráží zachránit svět. Tentokrát proti
němu ale stojí nepřátelé, na které možná bude krátký. Dieselovi se postaví mimo jiné mistr bojových umění a asijská
superstar Donnie Yen, ale objeví se třeba i Samuel L. Jackson. O režii se postaral D.J. Caruso, který má na kontě napínavý thriller Disturbia a akční hit Oko dravce. Kino Káčko uvede 20. ledna.
leden 2017 | www.zurnalmag.cz
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19/01

CineStar, Kino Káčko

Divoké vlny 2 / animovaný / komedie
Animovaný film Divoké vlny byl před pár lety poměrně příjemné překvapení.
Nešlo totiž o obyčejný film pro děti, ale o originální podívanou, která se tvářila
jako dokument o surfování. A o surfujících tučňácích. Chytrá, vtipná a zábavná
záležitost se teď dočká volného pokračování, bude ale trošku jiné. Už proto, že
v originále budou všechny tučňáčí hrdiny dabovat slavné wrestlingové hvězdy
jako John Cena, The Undertaker nebo Triple H. Hlavním hrdinou však bude pořád Cody Maverick, sympatický tučňáčí
surfař, který se seznámí s pěticí těch nejextrémnějších sportovců a ti se rozhodnou přijmout ho mezi sebe a představit
mu nejlegendárnější surfařský ráj na celé planetě. Bude to pořádná jízda! Kino Káčko uvede 22. a 28. ledna.

26/01

CineStar, Cinema City

Resident Evil: Poslední kapitola / akční

Asi málokdo tušil, že akčně-hororová série podle počítačových her se dočká šesti dílů, ale Resident Evil to dokázal. Chytře spojil akci, horor, sexy Millu Jovovich a malé rozpočty, takže všechny filmy v kinech slavily komerční
úspěch. Mnohdy navzdory svým mizerným kvalitám. Resident Evil: Poslední kapitola se odehrává ve světě, kde lidstvo prakticky prohrálo, a celou Zemi ovládají hordy nemrtvých monster. Posledních pár přeživších musí denně
bojovat o holý život a není to žádná sranda, drsná Alice s tím ale má dost zkušeností. A teď se ukáže, že právě
ona by mohla zachránit celý svět. Na místě, kde nákaza začala a kde se monstra objevila poprvé, by se totiž mohla
nacházet i protilátka, která by mohla zachránit svět. Dostat se tam ale nebude snadné. Alice se však spojí se skupinou odhodlaných hrdinů a společně se vydají do jámy lvové, kde nebezpečí a smrt číhají na každém rohu. Brzy ale
odhalí, že její nepřátelé jsou možná blíž, než si myslela a že ne každý touží po tom, aby lidstvo zvítězilo a přežilo.
Poteče krev. Bude jí hodně a nebude jen lidská. Hlavní roli hraje jako vždy Milla Jovovich a za kamerou je její manžel
Paul W. S. Anderson, který natočil i několik předchozích dílů.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

26/01

Spojenci / drama / romantický / thriller
Brad Pitt sice teď plní stránky bulváru kvůli svému rozchodu s Angelinou Jolie,
bylo by ale nefér zapomínat na to, že je to hlavně herec a ne celebrita. A zatraceně dobrý, což by mohlo potvrdit i válečné romantické drama Spojenci. To se
odehrává během druhé světové války a Pitt si tu zahraje spojeneckého špióna
Maxe, který pracuje v Casablance. Předstírá, že je manželem krásné odbojářky
Marianne a společně mají za úkol zlikvidovat místní nacistickou elitu. To se jim podaří a po splnění úkolu odjedou
do Anglie, kde se vezmou. Během společného úkolu se z nich totiž stali víc než kolegové. Happy end? Ani zdaleka.
Max se totiž od nadřízených dozví krutou pravdu, jeho manželka to hraje na dvě strany a ve skutečnosti je německou
špiónkou a on dostane úkol zlikvidovat ji. Má na to jen pár dní, jinak on sám skončí před soudem. Situace je pro Maxe
šokující, skutečně je jeho láska zrádkyní, nebo s ním někdo z nadřízených hraje krutou hru? Odpověď najdete v kině.
A při jejím hledání budete pořádně napjatí! Vedle Pitta září oscarová francouzská kráska Marion Cotillard a za kamerou
stál režisér Forresta Gumpa Robert Zemeckis. Kino Káčko uvede 27. ledna.

26/01

CineStar

Zakladatel / životopisný / drama

Asi každý byl někdy na obědě nebo sváče v McDonaldu a kdo tvrdí, že ne, ten se láduje cheeseburgery dodnes.
Drama Zakladatel vám ukáže, jak tenhle fastfoodový fenomén vlastně vznikl, ale možná, že to nebude úplně veselá
podívaná. Hlavním hrdinou bude Ray Kroc, chlapík, který se v padesátých letech živí prodejem kuchyňských spotřebičů a moc mu to nevynáší. Teď ale dostal zakázku dodat šest mixérů bratrům McDonaldovým, kteří v Kalifornii
provozují malé bistro. A Raye zaujmou. Přesvědčí je, že jejich restaurace by mohla na trhu uspět ve větším měřítku a nakonec se společně rozhodnou pořádně šlápnout na plyn. Výsledkem je globální fenomén, tisíce fastfoodů
po celém světě a značka, kterou zná úplně každý. Ale také příběh o lidech, kteří se nebáli vrazit jeden druhému nůž
do zad kvůli zisku, moci a touze celé impérium ovládnout. Hlavní roli si vystřihl Michael Keaton, který v posledních
letech zažívá velký herecký návrat, a režii dostal na starost specialista na dramata John Lee Hancock.
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant Sunlight Grill
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Pro hosty restaurace parkování zdarma
Přijďte ochutnat nové menu do Restaurantu sunlight grill
v angelo by Vienna House Pilsen, jehož šéfkuchař pro vás
vybírá ty nejlepší lokální dodavatele z Plzně a okolí, aby
vašim chuťovým buňkám dopřál ten pravý masový gastronomický zážitek. Těšit se můžete například na marinovaný
vepřový bok špikovaný zeleninou a servírovaný na salátu ze
zelené čočky. V novém menu najdete i dietnější či vegetariánské pokrmy. Jsme tu pro vás také ve všední den během
oběda s neodolatelnou polední nabídkou.

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 ideální pro
malé rodinné setkání, oslavy nebo firemní večírek.

Šenk Na Parkánu
Veleslavínova 4, Plzeň
Tel.: 377 324 485
www.naparkanu.com
Otevírací doba: po–čt 11–23,
pá–so 11–01, ne 11–22 hod.
Plzeňská pivnice, šenk Na Parkánu,
byla založena v roce 1966 a nese
jméno podle svého umístění u plzeňských hradeb tzv. parkánů. Šenk je přímo propojen s Pivovarským muzeem, a tak
i skvělý výčep poctivě ošetřeného tradičního ležáckého
i zcela ojedinělého nefiltrovaného Pilsner Urquell je svým
způsobem jedním z exponátů. Samozřejmostí je široký výběr
kulinářských specialit tradiční české kuchyně, jídel z grilu a lokálních specialit k pivu. Bohaté pohoštění zajistíme pro soukromé a firemní oslavy, v nabídce máme i skupinová menu.
Celoročně je v provozu chráněná a vytápěná veranda, která
s kapacitou 40 míst nabízí útulné sezení i při mrazivém počasí.
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od 01/01

The PUB Plzeň

Mexické menu
Zpříjemněte si začátek nového roku návštěvou oblíbené
restaurace The PUB v Pražské ulici. Kromě vyhlášených samovýčepních zařízení se sem můžete vypravit
za mexickým menu, které připravil šéfkuchař Oldřich
Mištera, zakladatel restaurací La Carreta a Panchos.
Těšit se můžete na výborné Enchiladas s kuřecím masem nebo fantastický PUB Beef Burger s guacamole
omáčkou v domácí chipotle housce. K tomu potěší třeba výborný vlastnoručně načepovaný Pilsner
Urquell z tanku. Rezervace na www.thepub.cz.

20/01 / 19:00

Nevinný bar

Wine Selection
Nevinný bar připravil na leden ochutnávku vín společnosti Wine Selection. Její majitelka Jana Hrubá představí něco málo vzorků moravských vinařství, které
její společnost zastupuje. Z důvodu omezené kapacity je vhodná rezervace předem na tel. 774 002 005
nebo přímo na baru. Vstup 250 Kč.

20/01 / 19:00

Hotel U Pramenů

Mlýnek+Kadrnka
=Volařík
Oblíbené degustační večery – snoubení vín a pokrmů budou v novém roce
ve stylu duelů vinařů. Opět se U Pramenů představí
známí moravští vinaři s novými i oceněnými víny
a tentokrát budete mít možnost porovnat vína vždy
dvou prestižních vinařství v jednom večeru. Sérii zahájí excentrický sklepmistr Filip Mlýnek a vinohradník
Jindřich Kadrnka, kteří představí vína jak svých rodinných vinařství, tak i vína prestižního vinařství Volařík.
Ke skvělým vínům můžete znovu ochutnat speciality
šéfkuchaře. Prezentovaná vína budou k zakoupení
za speciální ceny. Počet míst omezen, vstup 300 Kč.
Informace o degustačních večerech a rezervace míst
na www.upramenu.cz a na tel.: 377 522 255.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

Malá scéna DJKT

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

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

3. 1. 19:00
4. 1. 19:00
5. 1. 19:00
6. 1. 19:00
7. 1. 19:00
8. 1. 14:00
10. 1. 19:00
11. 1. 19:00
13. 1. 19:00
14. 1. 19:00
15. 1. 14:00
17. 1. 19:00
18. 1. 19:00
19. 1. 19:00
20. 1. 19:00
21. 1. 19:00
22. 1. 10:30
		12:30
		19:00
24. 1. 19:00
25. 1. 19:00
26. 1. 19:00
27. 1. 19:00
28. 1. 19:00

7. 1. 19:00
8. 1. 14:00
		15:30
10. 1. 19:00
11. 1. 19:00
13. 1. 19:00
14. 1. 17:00
15. 1. 14:00
		19:00
17. 1. 19:00
21. 1. 17:00
22. 1. 17:00
24. 1. 19:00
25. 1. 19:00
28. 1. 17:00
29. 1. 19:00

Evžen Oněgin – opera/-TITSpartakus – balet
Robin Hood – činohra
Evžen Oněgin – opera/-TITČardášová princezna – opereta
Robin Hood – činohra
Vila Verdi – činohra
Evžen Oněgin – opera/-TITZvonokosy – muzikál
Hello, Dolly! – muzikál
Zvonokosy – muzikál
Don Juan – činohra
Mefisto – činohra
Don Juan – činohra
Labutí jezero – balet
Hello, Dolly! – muzikál
Matiné Dětského sboru DJKT
Matiné Dětského sboru DJKT
Don Juan – činohra
Evžen Oněgin – opera/-TITLabutí jezero – balet
Zimní pohádka – Divadlo Dejvice
Úklady a láska – činohra
Čardášová princezna – opereta

V1
S5
V4
pro seniory
O2
S3
V10

D
V5
S4
V11
V12
foyer
foyer
V17
V9
V14
S2
S8

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. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
21. 1.
22. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
31. 1.

30

17:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
16:00
19:00

Novoroční gala 2017
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Sen noci svatojánské – činohra
Liduschka (Baarová) – muzikál
Sen noci svatojánské – činohra
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Kočky – muzikál
Liduschka (Baarová) – muzikál
Edith–vrabčák z předměstí – balet
Sen noci svatojánské – činohra
Liduschka (Baarová) – muzikál
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Madama Butterfly – opera/-TIT-, premiéra
Freddie–The King of Queen – balet
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Bonnie & Clyde – muzikál
Kočky – muzikál
Madama Butterfly – opera/-TITJednotka intenzivní lásky – činohra
Čarostřelec – opera/-TITFreddie–The King of Queen – balet

N1
N2
N3
N8

KMD10
N7
A

PMS

J

MS
J2

Divadlo Dialog

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

9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
19. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.

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

23. 1. 19:00
24. 1. 20:00
25. 1. 19:00

N6
KMD14
N4

Slečna Julie – balet, premiéra
Kocour v botách – opera
Kocour v botách – opera
Enigmatické variace – činohra
Plzeň 1953 – činohra
Talentovaný pan Ripley – činohra
Bob a Bobek – činohra
Chrtí packa zasahuje – činohra
Howie a Rookie Lee – činohra
Slečna Julie – balet
Bob a Bobek – činohra
Papageno v kouzelném lese – opera
Talentovaný pan Ripley – činohra
Kabaret Burka – činohra
Muzikantská pohádka – muzikál
Probuzení jara – muzikál

26. 1.
27. 1.
28. 1.
31. 1.

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

Kočičí hra – tragikomedie, hraje DS Žumbera
Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus
Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost
Antidiskotéka Jiřího Černého – hudební pořad
Pohřeb – komedie, hraje Divadlo Maebh
Vernisáž – komedie, hraje Divadelní spolek Jezírko
Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
Hotel Infercontinental – čtyři povídky, hraje DS Žumbera
O dvou – komedie, hraje Divadlo Propadlo
Upokojenkyně – komedie, hraje Divadlo V.A.D. Kladno
Jak Kašpárek s Honzou chytili zloděje – pohádka,
hraje Divadlo Propadlo
Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
Past na osamělého muže – kriminální komedie,
hraje Divadlo JakoHost
Charaktery – představení Juniorských hereckých kroužků
D&D School
Píseček – jednoaktovka, derniéra, hraje Divadlo JakoHost
Nach-či – komedie, hraje Divadlo Maebh
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Iluzionisté – komedie, premiéra, hraje Spodina

Divadlo Alfa

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

N9

S6
Z

3. 1.
7. 1.
9. 1.
10. 1.

09:00
15:00
09:00
09:00

Pohoršovna (také 4., 5. a 6. 1.)
Pohádky ovčí babičky
Pohádky ovčí babičky
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také 11. 1.)
12. 1. 09:00 Kolíbá se velryba (také 13. 1.)
14. 1. 15:00 Kosprd a Telecí
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16. 1.
17. 1.
20. 1.
21. 1.
25. 1.
28. 1.

09:00
09:00
09:00
15:00
09:00
15:00

Kosprd a Telecí
Tři mušketýři (také 18. a 19. 1.)
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Čert tě vem!, klub (také 26., 27., 30. a 31. 1.)
Červená Karkulka aneb To je náhodička,
hraje Divadlo Pro malý

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 8. 1.		
K ronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger
(1880–1934)
Kulturní program během výstavy:
4. 1. 17:00 Jedno dílo / jeden svět:Václav Jansa, Stará Plzeň, 1905 –
přednáška, dílo představí Ivana Jonáková a Petr Domanický
8. 1. 15:00 Nedělní matiné – slavnostní koncert operních árií k ukončení výstavy
		17:00 Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–
1934) – komentovaná prohlídka, provází Zuzana Hecová
Výstavní síň „13“
do 5. 2.		
Zmizelá Plzeň – výstava o historii města
Kulturní program během výstavy:
10. 1. 17:00 Arnošt Lustig: Krásně jsem si početl – představení knihy
a beseda
11. 1. 17:00 Herecká setkání – pravidelná setkávání s umělci
12. 1. 17:00 Laudatio pro Plzeň – autorské čtení členů Střediska
západočeských spisovatelů
13. 1. 18:00 Uprostřed všeho – pořad z cyklu Večer s poezií, hraje
Poetické divadlo, Diana Řeháčková a Vojtěch Frank
15. 1. 17:00 Zmizelá Plzeň – komentovaná prohlídka, provází Tomáš Dufek
17. 1. 17:00 Paleta – pravidelné setkávání s plzeňskými výtvarníky
a fotografy
18. 1. 17:00 Večer s nositelkou literární ceny Bohumila Polana Danielou
Kovářovou
19. 1. 17:00 Zmizelá Plzeň – komentovaná prohlídka,
provází Petr Domanický
20. 1. 17:00 Kabaret ze zmizelých časů – pořad plný humoru a melodií,
hraje Poetické divadlo, Stanislava Topinková Fořtová,
Roman Krebs a Ivana Janečková
22. 1. 17:00 Zmizelá Plzeň – komentovaná prohlídka, provází M. Hubková
24. 1. 17:00 Brdy literární – přednáška Tomáše Makaje s promítáním
25. 1. 17:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra, hraje Poetické divadlo
26. 1. 17:00 Plzeň ve filmu – beseda s filmovým kritikem Janem
Kastnerem spojená s promítáním
27. 1. 17:00 Za obzorem jiný svět – představení knihy autora
Lubomíra Mikiska

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
12. 1. 22:00 Noční komentovaná prohlídka, vstup zdarma
leden 2017 | www.zurnalmag.cz

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
5. 1.

19:00

22. 1.

19:00

26. 1.

19:00

EVA URBANOVÁ: NOVOROČNÍ KONCERT
POSLEDNÍ RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ
DÉMOPHOBIA – KŘEST NOVÉHO CD TŘETÍ POLOHA

DIVADLO
8. 1.

18:00

9. 1.

19:00

19. 1.

19:30

29. 1.

19:00

CAVEMAN
KOMICI S.R.O.
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
SVĚTÁCI

OSTATNÍ ŽÁNRY
17. 1.

19:00

CESTA KOLEM SVĚTA JAKO KARIÉRNÍ STOP-TIME

DĚTI

O NÁMOŘNÍKOVI ČEPIČKOVI
CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
22. 1. 14:30/16:00 O PEJSKOVI A KOČIČCE
28. 1. 14:00/16:00 ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
29. 1. 14:30/16:00 JAK ZVÍŘÁTKA K PETROVSKÝM PŘIŠLA
8. 1. 14:30/16:00

15. 1. 14:30/16:00

KINO BESEDA
5. 1.

19:15

7. 1.

14:30

8. 1.

16:45

9. 1.

19:15

11. 1. 17:00/19:15
12. 1.

17:00

12. 1.

19:15

13. 1.

17:30

14. 1.

14:30

14. 1.

17:00

15. 1.

16:45

16. 1.

19:15

18. 1.

17:00

18. 1.

19:15

19. 1.

19:15

23. 1.

18:00

25. 1.

19:15

26. 1.

17:00

26. 1.

19:15

28. 1.

14:30

30. 1.

19:15

MATISSE
ANDĚL PÁNĚ 2
SVĚTLÝ PRAMEN bOLšOJ baLeT
SNOWDEN
ADELE: KONCERT Z ROYAL ALBERT HALL
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU seniOrská prOJekce
TOHLE JE NÁŠ SVĚT
RAMMSTEIN IN AMERIKA
LICHOŽROUTI rOdinnÝ FiLM
raMMsTein in aMerika
LUCIE Z LAMERMOORU
TEORIE TYGRA
POHÁDKY PRO EMU
ADELE: KONCERT Z ROYAL ALBERT HALL
KOMORNÁ
ROMEO A JULIE
MUŽ JMÉNEM OVE
CAFÉ SOCIETY seniOrská prOJekce
DÍVKA S PERLOU
ANDĚL PÁNĚ 2
PŘÍCHOZÍ

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM

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
11. 1. 17:00 Tváře Zámečku – vernisáž fotografií
18. 1. 17:00 Co učí moderní rosikruciánství? – přednáška (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK:
9. 1. 16:00 Cambridge speaking – seminář pro učitele (AK)
10. 1. 17:00 Mramor se jí studený – vernisáž výstavy
11. 1.–23. 2. Mramor se jí studený – výstava
25. 1. 10:00 Mramor se jí studený – literární a výtvarné workshopy pro
školy (také 8. 2.)
		10:00 Belgický surrealismus – literární a výtvarný workshop (ROK)
31. 1. 17:00 Mramor se jí studený: Kulatý stůl – diskuze (ROK)

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)

11. 1. 18:00
12. 1.–4. 2.
30. 1. 16:00
1.–15. 2.

Ilustrace – vernisáž výstavy (GLS)
Ilustrace – výstava (GLS)
Klauzury I/17 – vernisáž (FDULS)
Klauzury I/17 (FDULS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie
Výstavy:
do 12. 2.
Draci a pivoňky – výstava čínského textilu
do 26. 2.
Fenomén Merkur – výstava české stavebnice
Doprovodné pořady:
12. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Švýcarský vlakový ráj
– Nejdelší tunel světa
18. 1. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
19. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Galapágy a rovníkový křest
23. 1. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
25. 1. 16:30 Do peruánských And a Bolívie – turisticko-botanické vyprávění
26. 1. 18:00 Výpravy za poznáním: Vietnam

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

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
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Nová Akropolis

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

10. 1. 18:00 Umění starověku: Starověké Řecko – cyklus výtvarných dílen
11. 1. 19:00 P rezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu –
13 přednášek, vždy ve středu od 19:00 hod., první přednáška
18. 1., cena kurzu: 1 540 Kč (studenti a důchodci 1 100 Kč)
17. 1. 19:00 Templáři: Záhadná mise rytířského řádu + prezentace knihy
Tajný ideál Templářů
24. 1. 18:00 Praktická rétorika – 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení
26. 1. 19:00 Prezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu –
13 přednášek, vždy ve čtvrtek od 19:00 hod., první přednáška
2. 2., cena kurzu: 1 540 Kč (studenti a důchodci 1 100 Kč)
31. 1. 17:00 Malá dílna: Vázání knih – kurz pro mládež od 12 do 15 let
(také 7. 2.)

D klub

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

12. 1. 15:00
21. 1. 09:00
		15:00
26. 1. 15:00

Z babiččiny krabičky a dědečkova kufru – pořad pro seniory
Dekupáž: Ubrousková technika – kurz, pro veřejnost
Andělská pohádka – divadlo pro děti
Zuzana Bubílková – pořad pro seniory

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

3. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
16. 1.
17. 1.

17:00
18:00
17:00
10:00
18:00
18:00

18. 1. 16:00
24. 1. 18:00
25. 1. 17:00
		18:00
26. 1. 18:00

Záhady a záhadologové (12): Pavel Kroupa (PS)
Pohostinou Gruzií – cestopis Luboše Drahoňovského (MK)
Publicisté.cs-Aktuálně (37): Josef Šlerka (PS)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
Pět zemí a pěšky do Říma – cestopis Patrika Kotrby (MK)
Peru: Vědomí předků v zakázané archeologii
– Martin Pávek (MK)
Kroje Plzeňského kraje: Jiří a Karolina Tetzeli
– prezentace (Ústřední knihovna pro dospělé)
Koncert mezi knihami – písňopravec Jan Kopta (KS)
Křest publikací Edice Ulita 2016 – uvádí Vladimír Novotný (PS)
U kávy v oblacích… – divadelní soubor Světlonoš(ž)ky (LK)
Vietnam (nejen) pro gurmány: Kateřina Krejčová (LK)

Cestovatelský festival LETEM SVĚTEM

Areál SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, www.svetem.net

4. 2. 13:00 6 . ročník festivalu cestování, exotických kultur, tance, hudby
a jídla – přednášky, výstavy fotografií a artefaktů, hudební
a taneční vystoupení, workshopy

Veletrh práce a vzdělávání – Klíč k příležitostem

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

26. 1. 10:00 V eletrh práce a vzdělávání – celodenní doprovodný
program: přednášky, poradny, testování, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
leden 2017 | www.zurnalmag.cz
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Reprezentační ples PKFS

Parkhotel, U Borského parku 31

24. 2. 20:00 X IV. Reprezentační ples Plzeňského krajského fotbalového
svazu – vystoupí No Name, Peter Nagy, Kroky Michala Davida, Simpl Cover Band, DJ Libor Zajíček, moderuje Z. Hůrka

Zima v Plzeňském Prazdroji

Plzeňský Prazdroj, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

do 1. 5.		
26. 1.
9. 2.
23. 2.
9. 3.
23. 3.

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

Z aniklý svět stolních společností aneb Sociální síť před sto
lety – výstava (Pivovarské muzeum)
Ondřej Ruml: One Man Show – jazz, vocal, looping
Komici s.r.o. – originální stand-up comedy
Juwana Jenkins & Mojo Band – blues
Iva Kubelková & Jjimband – jazz, swing
Frank Sinatra Revival – jazz, swing

JOHAN, z.s.

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

do 31. 1.	Za humny vem čápa – výstava, Tomáš Bambušek představí
jemný výběr z olejomaleb nejen české krajiny
do 31. 1.	Diktátoři – kinetická instalace Barbory Bálkové. Instalace je
drásavým tázáním po smyslu lidského utrpení a připomínkou, že hrozba různých druhů diktatur bohužel neskončila
s 20. stoletím.
14. 1. 18:00 Cirkus do Gala – vystoupení kurzistů a lektorů Žongléros
Ansámbl se svými kousky
15. 1. 15:00 Očarovaný strom – indiánská pohádka, divadlo pro děti s dílnou
19. 1. 20:00 Improzápas – dva mladé a nadějné týmy, nekompromisní
rozhodčí a témata od diváků!
24. 1. 19:00 Křest knihy Roberta Jandy
28. 1. 09:30 Tanečně-terapeutický workshop: Setkání se sebou i s druhými skrze Pesso a Tanec – lektorky Lenka Jíšová a Karolína
Kaslová (do 17:30 hod.)
25. 2. 19:00 Muzem horní muzeum dolní – hraje Herecká škola B. Luňákové, premiéra. Matka vystavená jako exponát, skupina
hlídačů vyčerpaných Rodinem, výstava pánských přirození,
skupina turistů cválající ze sálu do sálu…

SCANDI – festival severských filmů

Moving Station, www.johancentrum.cz

26.–29. 1.
26. 1. 18:00
		18:30
		21:00
27. 1. 18:30
		21:00
28. 1. 16:00
		18:30
		21:00
29. 1. 16:00
		18:30
		21:00

SCANDI – festival severských filmů
Slavnostní zahájení
Královna Kristýna
Skandinávský večírek
Pyroman
Boj sněžného pluhu s mafií
Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě
Komuna
Únos
O koních a lidech
Poslední král
Idealista
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Kino a divadlo Káčko

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

5. 1. 20:00
6. 1. 20:00
7. 1. 20:00
8. 1. 15:00
		18:00
12. 1. 20:00
13. 1. 20:00
14. 1. 17:00
		20:00
15. 1. 15:00
		18:00
19. 1. 20:00
20. 1. 20:00
21. 1. 20:00
22. 1. 15:00
		18:00
26. 1. 20:00
27. 1. 20:00
28. 1. 17:00
		20:00
29. 1. 18:00

Toni Erdmann
Pasažéři
Collateral Beauty: Druhá šance
Ozzy
Manžel na hodinu
Paterson
Velká čínská zeď
Ozzy
Všechno nebo nic
Zpívej
Všechno nebo nic
Agnus dei
xXx: Návrat Xandera Cage
Všechno nebo nic
Divoké vlny 2
La La Land
Odysea
Spojenci
Divoké vlny 2
Miluji tě modře
Miluji tě modře

Cinema City

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

29. 12.–4. 1. Assassin’s Creed, Pasažéři, V pasti
5.–11. 1.
La La Land, Velká čínská zeď
12.–18. 1.
Proč právě on?, Všechno nebo nic
19.–25. 1.
xXx: Návrat Xandera Cage
26. 1.–2. 2. Resident Evil: Poslední kapitola, Spojenci
Dále hrajeme: A nděl Páně 2, Fantastická zvířata a kde je najít, Hacksaw
Ridge: Zrození hrdiny, Inkarnace, Lichožrouti, Manžel
na hodinu, Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa (2D i 3D),
Pařba o Vánocích, Příchozí, Rogue One: Star Wars Story
(2D i 3D), Trollové, Underworld: Krvavé války

CineStar

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

29. 12.–4. 1. Assassin’s Creed
5.–11. 1.
La La Land, Velká čínská zeď
12.–18. 1.
Pod rouškou noci, Proč právě on?, Všechno nebo nic
19.–25. 1.
Divoké vlny 2, Rozpolcený, xXx: Návrat Xandera Cage
26. 1.–2. 2.	Miluji tě modře, Resident Evil: Poslední kapitola,
Spojenci, Zakladatel
Dále hrajeme: A nděl Páně 2, Fantastická zvířata a kde je najít, Hacksaw
Ridge: Zrození hrdiny, Inkarnace, Lichožrouti, Odvážná
Vaiana: Legenda o konci světa, Pařba o Vánocích, Rogue
One: Star Wars Story (2D i 3D), Trollové,
Underworld: Krvavé války
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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
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 informační 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
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

