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s novým rokem nás poněkud překvapilo již pozapomenuté roční období, zima. Krajina se zachumlala do bílé peřiny a pohádky s cinkajícími sáněmi,
lyžaři, sněhuláky či dětmi na bruslích najednou
zase získaly smysl. Nastala atmosféra, která sluší
nejen krajině nebo zimním sportům, ale i určité
části kultury. Jít na ples mrazivým večerem, kdy
si přidržujete velkou večerní toaletu a opatrně
balancujete na ledových plotnách neodklizených chodníků je tak nějak normálnější, než kráčet v téže róbě kvetoucí alejí.
I do divadla jde člověk s docela jinou náladou, pokud se pouliční osvětlení odráží
v jiskřičkách sněhových vloček snášejících se z oblaků, než když se lampy zrcadlí
v kalužích a do střevíců vám cáká bláto.
Začala plesová sezóna a je zase po letech taková, jaká být má. Z tepla domova se
ledovým večerem přesuneme do sálu protepleného nejen ústředním topením, ale
také lidskou společností, která se přišla potkat. Zatančit si, předvést novou partnerku, nové šaty, nový účes nebo třeba i výsledek nové plastické operace. Někdo možná přijde jen proto, aby všechno tohle mohl sledovat a následně pomlouvat, ale většina lidí určitě chodí na plesy za tancem a společností. Za noblesou, kterou s sebou
dlouhé šaty a smokingy nutně nesou. A letos je opět z čeho vybírat. Plesů se v Plzni
a okolí koná každý víkend dost a dost, takže záleží jen na chuti. Je libo klasiku? Pak je
tu třeba ples Nadace 700 let města Plzně, ples Plzeňského kraje nebo skutečná hvězda mezi plzeňskými plesy, ples divadelní. Nechce se vám zrovna do dlouhé róby,
střevíčků na jehlách a obleku s kravatou? Pak vám určitě kápne do noty Ďábelský
ples nebo některý z plesů Klubu malých pivovarů.
Nejsou plesy vůbec vaším šálkem čaje? Nevadí! I pro vás toho má zimní kultura víc
než dost. Třeba swingové koncerty v pivovaru. Nebo koncert excelentního post bopového saxofonisty a flétnisty Kennyho Garretta. Či festival Songfest, který bude vítat nový čínský rok Kohouta. Znalci o tomhle roce říkají, že bude ve znamení úklidu
před vlastním prahem, ale také o výrazném hašteření na příslovečných smetištích.
V roce Kohouta se prý vyplatí postupovat promyšleně a dobře investovat – třeba
do vlastního vzdělání nebo do mezilidských vztahů. I k tomu jsou kulturní zážitky
jako stvořené. Příjemné chvíle s kamarády, přáteli nebo rodinou strávené na koncertech, v divadle, na výstavě nebo třeba na PechaKucha Night či Vyhánění zimy
z plzeňské kotliny jsou něco, co vám nikdy nikdo nevezme.
A tak i když je venku zima jak v eskymácké pohádce, nezůstávejte jenom v teple
domova. Zalistujte novým číslem Žurnálu, zaškrtejte si podle svého gusta, obvolejte
pár kamarádů a někam vyrazte. Ať vám ten rok Kohouta vyjde co nejlíp.
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Další Žurnál vyjde
28. února
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NEVÍTE,
KAM VYRAZIT
V ÚNORU ZA ZÁBAVOU?
Mimo svého repertoáru si pro Vás Divadlo J. K. Tyla
připravilo jedinečná vystoupení a mimořádné akce.

9. 2. 19:00

Songfest.cz /Vítání roku Kohouta/, Malá scéna DJKT

10. 2. 19:00

Figarova svatba /Konzervatoř Plzeň/, Malá scéna DJKT

13. 2.

Prohlídky Velkého a Nového divadla

18. 2. 19:00

Jsme muzikál! 1 /koncert/, Nová scéna DJKT
První ze tří jedinečných koncertů – tentokrát s hosty
zpěvačkou Evou Pilarovou a hercem a zpěvákem Janem Cinou.

24. 2.

Divadelní ples, Měšťanská beseda

25. 2. 19:00

Queenie v opeře /koncert/, Velké divadlo

Divadlo J. K. Tyla otevírá i své zákulisí. Návštěvníci mají
možnost navštívit komentované prohlídky hledište i zákulisí
obou divadelních budov. Nutná rezervace předem v denní
pokladně, Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň nebo
na e-mailu: zuzana.kalousova@djkt.eu.

Předprodej vstupenek, Tel.: +420 378 038 190, Smetanovy sady 16, 301 00, Plzeň

facebook.com/djktplzen www.djkt.eu
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ZIMA V PRAZDROJI
Více informací o koncertech najdete
na www.prazdrojvisit.cz v sekci Kalendář
akcí. Vstupenky lze zakoupit
na www.plzenskavstupenka.cz.

od 26/01–26/03

Konferenční
a společenské
centrum Secese

Cyklus koncertů
Konferenční a společenské centrum Secese připravilo na zimní měsíce cyklus koncertů a comedy večerů
ve svých historických prostorách. Kapacita prostoru je
dvaasedmdesát diváků, takže se vše koná v komorní atmosféře. V Plzni se tak otevírá nový kulturní prostor
s nezaměnitelným geniem loci, jenž navíc návštěvníkům umožňuje vkročit do prostor původního měšťanského pivovaru, do prostředí typického okouzlení
z moderní doby a pokroku, jímž se vyznačovala druhá
polovina devatenáctého století.

09/02 / 19:00

Pavel Tomeš
(Komici s. r. o.)
– Na mikrofon
Na mikrofon je originální stand-up comedy show, kde má Pavel Tomeš jediný úkol – rozesmát diváky. K dispozici má pouze jedinou zbraň a tou
je mikrofon. A i tak se prý vždy trefí. Přijďte se v chladných dnech rozehřát pořádnou dávkou smíchu.

23/02 / 19:00

Juwana Jenkins &
Mojo Band blues
Energický zpěv, pronikavý zvuk
foukací harmoniky, nářek kytary a neutuchající rytmus – to je Juwana Jenkins and The
Mojo Band, kteří dokážou zaujmout nejen svými původ-
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ními skladbami, ale také výběrem převzatého repertoáru od těch králů, královen a legend blues, jako jsou
například Freddie King, Earl King, Etta James, Big Mama
Thorton, Aretha Franklin, Howlin’ Wolfa Muddy Waters
a další. Charismatická zpěvačka Juwana Jenkins původem z americké Filadelfie okouzluje posluchače zejména při svých energických a usměvavých vystoupeních.
Její styl zpěvu je osobitý a autentický.

09/03 / 19:00

Iva Kubelková
& Jjimband
Bývalá Miss Iva Kubelková pochází z muzikantské rodiny,
a tak není moc divu, že se časem i ona sama dostala
k muzice. Začala se věnovat klavíru a k němu přidala
zpěv. A protože má ráda jazz, přihrál jí osud nabídku zazpívat si s jazzovou kapelou Jjimband. Publiku společně
servírují swingové a jazzové hity naplněné energií a radostí z vystupování.

23/03 / 19:00

Frank Sinatra
Revival
Stylové a osobité podání těch
největších hitů jedné z nejznámějších osobností světové hudby přinese hity jako My
way, New York New York, Fly Me To The Moon, Strangers
In The Night, Something Stupid a další. Frank Sinatra revival s Petrem Chudobou má za sebou bohatou uměleckou minulost, od účinkování na zámořských lodích,
koncertování po celé Evropě, až po účinkování v pořadech TV Nova, Star Dance, Dueta, v rámci Karlovarského
filmového festivalu a dalších.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz
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AKCE V PRAZDROJI 2017
V Prazdroji ovšem kulturou nežijí
jen prostory Secese. Za zážitky sem
můžete vyrazit i do Návštěvnického
centra, na pivovarské nádvoří nebo
do Pivovarského muzea v Plzni
do původního právovárečného domu
obklopeného někdejšími městskými
hradbami.

10 a 17/03

Smetanovské dny v Návštěvnickém
centru Plzeňského Prazdroje
V březnu se tu se dvěma koncerty zastaví festival Smetanovské dny. Uskuteční se desátého a sedmnáctého
března v Návštěvnickém centru.

17 a 18/03

Blik Blik: festival světla
Týž víkend, tedy sedmnáctého a osmnáctého března,
bude i pivovar dějištěm festivalu světla Blik Blik. K vidění tu bude jeden ze světelných exponátů, který bude
vzdávat poctu pivovarským bednářům.

04/05–30/09

Výstava: Plzeňské hospody
Od začátku května do konce září bude nádvoří pivovaru, Pivovarské muzeum v Plzni a vybrané plzeňské hospody hostit unikátní výstavu mapující historii a současnost plzeňských hostinců. Výstavu najdete například
také U Salzmannů, Na Parkánu nebo U Malické brány.
Její součástí bude také brožura s informacemi, mapou
a pivenkami, které bude možné ve vybraných hospodách uplatnit.

27/05, 30/09 a 14/10

Farmářské trhy v Prazdroji
Také v roce 2017 bude nádvoří pivovaru dějištěm oblíbených Farmářských trhů. Milovníci regionálních potravin sem za nákupy mohou vyrazit 27. května, 30. září
a 14. října.

01/06–28/09

Léto v Prazdroji
Léto bude jako každoročně patřit muzice a filmům.
Léto v Prazdroji se uskuteční letos už počtrnácté a odstartuje dříve – už 1. června a potrvá až do září. V červnu

únor 2017 | www.zurnalmag.cz

a září přinese nově čtvrteční letní kina, která budou promítat jak české, tak zahraniční filmy. Červenec a srpen
bude patřit tradičním čtvrtečním koncertům.

10/06

Na grilu, food festival v Prazdroji
Desátého června nabídne Prazdroj food festival
Na grilu.

16–25/06

Sochařské sympozium v Prazdroji
Od 16. do 25. června bude nádvoří patřit sochařům –
absolventům a studentům SSUPŠ Zámeček. Ti zde budou vytvářet sochy, které budou návštěvníci moci hodnotit a hlasovat pro nejlepší sochu sympozia. V sobotu
24. června proběhne vyhlášení a závěrečný koncert.

16/08

Pilsner Urquell Master Bartender
koncert
V půli srpna bude Pilsner Urquell opět hledat své mistry výčepní, kteří se budou moci honosit titulem Pilsner
Urquell Master Bartender. Opět proběhne soutěž před
odbornou porotou, kterou doprovodí koncert na nádvoří pivovaru.

07/10

Pilsner Fest
Na 7. října se chystá další ročník Pilsner Festu, jenž oslaví
už 175. narozeniny piva Pilsner Urquell. Nabídne skvělou
muziku, výbornou gastronomii, speciální prohlídky pivovaru a jak jinak – plzeňské pivo poteče proudem.
Více informací o akcích Plzeňského Prazdroje
na www.prazdrojvisit.cz.
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Tahákem února je záznam trháku letošní divadelní sezóny – derniéry
inscenace Městského divadla Zlín Ovčáček čtveráček (7. 2.). Přenos
je poslední možností, jak představení zhlédnout. Začátek února
nabídne i novinku Mela Gibsona Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
(2. 2.) o válečném hrdinovi, který nevypálil ani jednu kulku, či zbrusu nový film Jima Jarmusche Paterson (8. 2.). A na novinku se mohou těšit i děti – 25. února je pobaví Lego Batman.

„Únor nabízí nejlepší filmy roku 2016
i kultovní hru Ovčáček čtveráček.“
Během února můžete v rámci přehlídky Best of 2016 zhlédnout
hned 4 snímky. Ben Affleck coby matematický génius a účetní mafiánů se představí ve filmu Zúčtování (6. 2.), nejlepší evropský film
roku 2016 Toni Erdmann je na programu 13. února, o týden později můžete sledovat Natalii Portman v životopisném snímku Jackie
(20. 2.) o jedné z nejmladších prvních dam v historii USA Jackie Kennedy
a na konci února vás čeká Zlatým glóbem oceněné Místo u moře (27. 2.).
V polovině února můžete společně s Marion Cotillard prožít Kameny bolesti (17. 2.) a o pět dní později můžete
tu samou herečku vidět ve snímku Spojenci (22. 2.) po boku Brada Pitta. Kino Beseda na program zařadilo
i několik divácky velmi oblíbených filmů. Znovu tak můžete vidět Hřebejkovu Učitelku (9. 2.), drama oscarového Pabla Almodóvara Julieta (23. 2.), poslední film Tima Burtona Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti (23. 2.) či návrat Adolfa Hitlera ve filmu Už je tady zas (24. 2.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Zazpívá Vojta Dyk
i Ondřej Gregor
Už víte, co budete dělat
15. března kolem 19. hodiny? Ne? A co takhle zajít
na koncert Vojty Dyka a B-Side Bandu? Nenechte
si ujít jarní událost sezóny a zajistěte si své vstupenky včas. A protože koncerty Vojty Dyka
a B-Side Bandu 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.
O měsíc později, 10. dubna, se
v Měšťanské besedě v rámci svého velkolepého Universum Tour
2017 zastaví i Ondřej Gregor
Brzobohatý a nebude sám. Společně s ním přijede i 15členné
hudební těleso a několik nevšedních hostů.
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08/03
19:30

Sólo pro Tonyu

12/03
19:00

Expres staví v Besedě

26/03
19:00

Římské noci Simony
Stašové

Oblíbenou zpěvačku Tonyu Graves jistě
znáte z kapely Monkey Business, ale věděli jste, že sólově vydala už dvě alba? A právě s tím posledním Back To
Blues přijede v březnu do Měšťanské besedy.

Expres na západ zastaví v Měšťanské
besedě v polovině března. Vystoupí z něj univerzitní profesor František Němec a bývalý trestanec
Radek Holub a na plzeňských divadelních prknech
rozehrají strhující psychologické drama.

Dojemný životní příběh dvou slavných lidí. Simona
Stašová a Oldřich Vízner v hlavních rolích příběhu
o přátelství, láskách, radostech, vrcholech i pádech.
Římské noci jsou plné emocí a vášní, smíchu i pláče
a velkých zvratů.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz
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25/03 / 19:30

Soul na plný pecky
Momentálně jedna z nejvyhledávanějších muzikantek soulu
a funku Lakecia Benjamin se
se svou kapelou Soul Squad
na konci března podívá do Plzně a v Měšťanské besedě vystoupí na svém vůbec prvním koncertu v České
republice. Přijďte si poslechnout písničky z jejího debutového alba Retox, které se může pochlubit třemi
nominacemi na Grammy.

29/03 / 19:00

To nejlepší
z Beatles
The Backwards – Beatles revival je bezpochyby jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě. Do Plzně se vracejí
s novou show a během koncertu uvidíte nejen spoustu originálních převleků, ale hlavně uslyšíte to nejlepší
z celé tvorby legendárních Beatles.

výběr z programu
30. 3.

27. 4.

Přijďte si do Měšťanské besedy vychutnat nezaměnitelný
hlas a hudební projev oblíbené
písničkářky. Radůza se opět
vrací do Plzně, aby zahrála písně nejen z posledního
alba Marathon – příběh běžce.

17/05 / 19:30

Písně Emy
Destinnové
Ema Destinnová byla hvězda, které u nohou ležel celý
svět. V polovině května díky hudebně-literárnímu
pořadu Královna zpěvu Ema Destinnová můžete její
životní příběh a úspěchy prožít i vy. Večerem vás
provede Barbora Šporclová Kodetová a samozřejmě
zazní i árie z oper Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo Georgese Bizeta v podání světově proslulé
mezzosopranistky Andrey Tögel Kalivodové.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

ONDŘEJ HAVELKA
& MELODY MAKERS
uvádějí Bude to jinak!

2. 5.

KUTLOCH ANEB
I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

Černá komedie Studia Dva
o těžkém údělu muže v současném světě.
18. 5.

TERAPIE ANEB LÁSKA
JE FATA MORGÁNA

Komedie o tom, že každý
je tak trochu blázen.

16/05 / 19:30

Radůza se vrací

BARONKY

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

24. 5.

MICHAL HORÁČEK
NA CESTĚ 2017

Další projekt tentokrát mapuje písně
z dílny Hapka & Horáček
7. 6.

12. 6.

18. 7.
2. 8.

BEN WILLIAMS & SOUND EFFECT

Špičkový kontrabasista a držitel Grammy
zavítá poprvé do Plzně.

SEX PRO POKROČILÉ

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

ŠANSONY CHANTAL POULLAIN

Recitál Chantal Poullain se skupinou

KOMICI S.R.O.

www.mestanska-beseda.cz
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Plesová sezóna

do 28/02

DEPO2015

Má plast: Umění, design
a recyklace
Co udělat s odpadem, aby nezatěžoval životní prostředí a naopak ještě
posloužil dobré věci? Správně recyklovaný odpad může mít užitnou i uměleckou hodnotu. Jak si s jeho využitím poradila patnáctka aktivistických designerů
a umělců, uvidíte už jen do konce února
v DEPO2015.
Výstava Má plast se věnuje problému, který zaplavuje svět, ale i jeho originálnímu
a designovému řešení. Představuje umělecké objekty, fotografie, designové předměty, dokonce i běžecké a módní boty,
stroje a multimediální instalace. Vydejte
se do depa a nezapomeňte vzít nějaký
ten vytříděný plast s sebou! Tvůrčí typy si
mohou sami vyzkoušet práci s ručním recyklátorem plastů. Vyřádí se i děti, a sice
v herně z kontejnerů a šlapacích formulích, přestavěných z plastových popelnic.

V DEPO2015 najdete výběr těch nejzajímavějších zodpovědných
a kreativních, vtipných i vážných, fungujících i teprve se rodících nápadů, uměleckých vyjádření a designových řešení, které
přispívají do debaty o tom, co s přibývajícím množstvím plastu
kolem nás.
Jedním takovým je projekt Sea Chair londýnského Studia Swine.
Stolička vzniká přímo na moři na lodi z odpadu vyloveného v rybářské síti. Na palubě se roztaví, vylisuje a židle dokonce dostane
i svoji GPS adresu s místem vzniku. Další rafinovaný přístup ukazuje projekt Gyrecraft. Ve světových oceánech je pět oblastí, kde
se vlivem mořských proudů koncentruje plastový odpad. Z nich
pochází díla vyrobená z materiálu toho konkrétního místa, reagující na místní podmínky či lokální tradiční řemesla.
Plastem z oceánu je ozdobena také běžecká bota Adidas v designu Alexandera Taylora, která se poprvé představila v sídle OSN
v New Yorku a jeden ze 100 vyrobených párů je i v DEPO2015.
Nizozemský designér Dave Hakkens udělal revoluci v dostupnosti recyklačních technologií tím, že navrhl čtyři základní
stroje tak, aby si kdokoli mohl lokálně plastový odpad přetvořit
do smysluplných a hodnotných nových produktů. Plány na výrobu zpřístupnil na webu www.preciousplastic.com, odkud
se inspirovali také kutilové z Makerspace. Dokáží staré plasty
nadrtit, roztavit, nalít do formy a „upéct“ plastový obal na květináč, dětskou káču, hmoždinky, stojánek na zubní kartáček,
ale třeba i originální a funkční skateboard. Jak na to, poradí
každou středu od 17 hodin na recyklačním workshopu, kam
se můžete hlásit přes email maplast@depo2015.cz.

„Má plast: Umění, design a recyklace“
Výstava v DEPO2015, Presslova 14
Otevřeno denně až do 28. 2. 2017
po–pá 11:00–19:00, so–ne 10:00–18:00
www.depo2015.cz
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Na výstavě se představují i čeští recyklační umělci. Nechybí
celosvětově uznávaná PET art umělkyně Veronika Richterová, Nicole Taubinger a Benedikt Tolar. Aktivistický design
doplňují výrobky z recyklovaného materiálu od světových
designerských hvězd, například boty Melissa od architektky
Zahy Hadid nebo módní návrhářky Vivienne Westwood.
Partnerství se společností EKOKOM garantuje vzdělávací rozměr
výstavy, zaměřený zejména na děti a mládež.
Součástí výstavy je i malý hudební zážitek v podobě 3D tiskárny alias jukeboxu. Kdo chce vidět, jak zní Happy birthday na 3D
tiskárně, nebo jak vypadá „Má vlast“ vytištěná z recyklovaného
materiálu, je srdečně zván k poslechu do DEPO2015.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

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.

17/02 / 21:00

Peklo

Electroswing
Plzeň s Mydy
Rabycad
Chystejte si taneční botky na další z oblíbených
electroswingových večerů, tentokrát s koncertní show
Mydy Rabycad! Tato mladá česká skupina hraje fúzi
electroswingu a dalších stylů, kterou nazývá glamtronic. Zpěvačka Žofie Dařbujánová působí jako herečka
a studentka Konzervatoře Praha (obor rockopera-zpěv)
aktivně také v DJKT v Plzni. Kromě této koncertní lahůdky budou na parket lákat stálice pražské scény DJ Mackie Messer a DJ James Wing. Nebude chybět taneční
minilekce charlestonu a welcome drink pro první hosty.
Více na www.electroswingplzen.cz.

TIP NA ÚNOR
28/02 / 19:30

Dům hudby

The Kenny
Garrett Quintet
Kenny Garrett je americký
post bopový saxofonista a flétnista, spoluhráč Milese Davise a jeden z nejlepších jazzmanů své generace. Jeho hvězdná kariéra trvá už více než třicet
let. Do Plzně ho přiváží Jazz bez hranic a je to už
desátý nositel Ceny Grammy, kterého tento projekt plzeňskému publiku nabízí. The Kenny Garrett
Quintet vystoupí v Plzni ve složení Kenny Garrett,
Concoran Holt (kontrabas), Vernell Brown (piano),
Marcus Baylor (bicí) a Rudy Bird (perkuse).

únor 2017 | www.zurnalmag.cz

19/02 / 17:00

Sokolovna Bolevec

Dixieland o páté

Co s nedělním odpolednem?
Přijďte na dixieland! Plzeňská
tradjazzová parta The Dixie Hot Licks v čele se zpěvačkou Janou Mel Golianovou bude od 17 do 20 hodin hrát
k poslechu i tanci ty nejznámější i skoro zapomenuté
skladby let desátých a dvacátých minulého století. Repertoár Joe „King“ Olivera, „Jelly Roll“ Mortona či Original Dixieland Jass Bandu je stejně nesmrtelný jako tance
balboa, black bottom nebo charleston, které bude zájemce učit lektorka Lenka Sekaninová. Vstupenky jsou
k dispozici v předprodeji na Plzeňské vstupence, více
informací na www.tdhl.cz.

23/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Hana a Petr
Ulrychovi: Javory
& Javory Beat
V roce 2014 uzavřeli Hana a Petr Ulrychovi padesát let
veřejného působení řadou koncertů po celé republice
s oběma podobami Javorů pod názvem „Půlstoletí“,
které měly mimořádný ohlas a nyní se se stejným modelem vrací na koncertní pódia. Na společném koncertu
v Měšťanské besedě budete mít možnost poslechnout
si to podstatné z celé „ulrychovské“ hudební historie,
od beatových začátků až po nejnovější písničky. Sami
sourozenci doufají, že „v nich uslyšíte naši padesátiletou
cestu k Javorům, co rostou z vědomí kořenů a odmítají
dobové zařazování. Snad zaslechnete bigbeat v houslích a cimbálu Javorů, v Javory beatu zase energii bez
přebytečných decibelů. A nakonec si vychutnáte vaše
nejoblíbenější v nástrojově pestrém společném závěru.“

23/02 / 20:00

Peklo

Jelen
Sedmičlenná kapela kolem
frontmana a hlavního autora
Jindry Poláka, pro kterou je charakteristická pozitivní
energie a nespoutaná radost z hudby, má za sebou
tříleté období na scéně české populární hudby, které
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TIPY NA KONCERTY
završila v prosinci strhujícím koncertem ve vyprodaném Velkém sále pražské Lucerny. Z role nováčků se
skupina Jelen rychle etablovala mezi stálice tuzemské
hudební scény, napevno se zabydlela v line-upu předních domácích festivalů a na jaře 2017 se svým úspěšným „Vlčí srdce tour“ na koncertní pódia opět vrátí.
Kromě skladeb ze stejnojmenného druhého alba se
můžete těšit na hity z debutu „Magdaléna“, spřízněnou
písničkářku Kateřinu Marii Tichou a objev posledních
měsíců, písničkáře Davida Stypku.

25/02 / 20:00

DEPO2015

Monkey Business
Už jsi zaplatil daň z práva na život? Přední česká hudební pop
a funk skupina Monkey Business vyráží na klubové tour
2017. Nový rok, nová zpěvačka, nová laserová show,
nové zářivé kostýmy, nové aranže, nové myšlenky! Trápí
vás uprchlíci, manžel(ka) nebo snad berní úřad? Přijďte
na koncert do DEPO2015 a dostane se vám rozhřešení!
V roli frontmanky se představí Tereza Černochová, která
alternativně s kapelou vystupovala už v loňském roce.

01/03
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& Dixieland Messengers

První březnový večer můžete v Pekle protančit či se
zaposlouchat do dixielandových a swingových melodií, které vládly první polovině 20. století a které nyní
prožívají svou renesanci. O to se postará Pilsner Jazz
Band a jeho host, tentokrát „poslové dixielandu z Prahy“ – Dixieland Messengers. Možnost osvojit si základy
tančení na swingovou hudbu či rozšířit svůj repertoár
o další taneční figury máte už v 18:30 hod. na lekci s lektorkou Lenkou Sekaninovou, koncert a tančírna začíná
ve 20:00 hod. Více informací na www.pjb.cz.

06/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Jakub Smolík

Jakub Smolík má na kontě více
než 20 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou. Jeho
aktuální koncertní program je sestaven z největších
hitů jako „Ave Maria“, „Víš“, „Prý chlapi nebrečí“, „Až se
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Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

Dozvěděli
jsme se…
… že v rámci programu festivalu
Smetanovské dny vystoupí hned
dvakrát v Plzni francouzský klavírní virtuos Pascal Rogé, v Domě
hudby (14. 3.) a za doprovodu Plzeňské filharmonie
v Novém divadle DJKT (16. 3.).
… že festival Smetanovské dny připravil koncerty
i v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje
– 10. 3. Španělský večer s Carmen a 17. 3. koncert
etno-jazzové kapely Pacora Trio.

TIP NA BŘEZEN
10/03 / 19:00

DEPO2015

Hudební ceny
Žebřík
Druhý březnový pátek
budou vyhlášeny výsledky již pětadvacátého
ročníku prestižní hudební ankety Žebřík v prostorách DEPO2015, kde se během tradičně nabitého
večera na pódiu představí Tomáš Klus, Dan Bárta &
Alice, Slza, Vypsaná fixa, Ivan Mládek & Banjo Band
a celá řada dalších zajímavých interpretů. „Snad
jedinou zásadní změnou osvědčeného vyhlášení cen jsou jména moderátorů. Tomáše Hanáka
a Báru Polákovou, které v té době čekají rodinné
a mateřské povinnosti, vystřídá neméně atraktivní duo Jakub Kohák a Iva Pazderková. Chtěli jsme
takové moderátory, kteří budou mít silný vztah
k hudbě, budou hudební scénou respektováni
a přitom nás dokážou celý večer bavit. A o tom
v případě této dvojice vůbec nepochybuji,“ dodává ředitel Hudebních cen Žebřík Jarda Hudec.
ti jednou bude zdát“, „Sen kovbojů“ nebo „Říkej mi táto“
a samozřejmě i nových písní z posledního alba „Paleta
života“. Koncerty Jakuba Smolíka s doprovodnou skupinou a vokalistkami jsou obohaceny také promítáním
klipů a fotek, scénkami a vtipy, což umocňuje divácký
zážitek a potvrzuje skutečnost, že jeho představení není
jen běžným koncertem, ale pestrou a zábavnou show.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

02/02 / 19:30

Dozvěděli
jsme se…

Buena Vista Club

Večery s blues:
Five River Blues
Band a Gerry
Jablonski &
The Electric Band
Plzeňská blues funková formace Five River Blues Band
pokračuje v tradici bluesových večerů v rámci Jazzu bez
hranic a představuje své hosty z celého světa. V únoru
to bude skvělá skotská blues-rocková kapela Gerry Jablonski Band, jejíž muzika je doslova návyková. Stačí pár
taktů a posluchači jí propadnou.

… že v pátek 10. 3. vystoupí
v Pantheonu plzeňský rodák a finalista prvního ročníku Česko Slovenské Superstar – Ben Cristovao.
… že v březnu se můžete v Zach´s Pubu těšit na Ivana Hlase (22. 3.), známého slovenského baskytaristu Fedora Freša s kapelou Dura & Blues Club (8. 3.),
nebo tradiční St. Patrick’s Party, tentokrát s Puss
O’Liquor (16. 3.).
… že hlavní hvězdou 3. ročníku Pilsen Dance music festivalu, který proběhne 17. března v plzeňské
Papírně, bude uznávané holandské duo Firebeatz.

07/02 / 20:30

Anděl Music Bar

Večery s jam
session: Chuck
Wansley Band

Pravidelné Večery s jam session pod hlavičkou Jazzu bez
hranic a Jazz & Beyond v únoru nabídnou vystoupení vynikajícího amerického bubeníka, zpěváka R&B v doprovodu české kapely. Rodák z New Yorku vlastní hlas velkého rozsahu a obratnosti. Jeho koncerty jsou naplněny
hudbou i vtipem. Po koncertě si mohou zájemci s kapelou zajamovat. Ti, kteří si netroufnou, mohou se přihlásit
do kurzu improvizace na info@jazzbezhranic.com.

16/02 / 20:30

Zach´s Pub

Mordors gang
Vezměte pěkně uzrálého Elvise a Johnnyho Cashe a vhoďte
do mixéru, nadrobno nakrájejte country a surf music,
přikořeňte lžící punku. Míchejte, a když směs začne
modrat, přidejte slovní eskamotérství Felixe Holzmanna
a zbytky šminek po Marillyn Monroe. Takto zhotovenou
směs za stálého míchání vlejte do nejbližšího kanálu.
A jsou tady Mordors gang, hudba, která nezřídka pobaví! Hudba Mordors gangu je někdy swingově vláčná,
jindy rychlejší než našňupanej gepard…, každopádně
ve svém ranku patří k tomu nejlepšímu!
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

17/02
21:00

Pantheon Music Club

 as Vegas – Mairee
L
special laser show

Již druhé pokračování rezidentní noci Las Vegas proběhne v plzeňském klubu Pantheon, kde se jako hlavní
DJ představí shufflový král ze Slovenska Mairee! Popularita usměvavého Maireeho v poslední době stoupá
raketovou rychlostí. Aktuálně vydal nové album „House Shuffle“, které dokazuje jeho lásku k tomuto stylu
a na něm mimo jiné naleznete i mega hit „Party starter",
na kterém spolupracoval s Robertem Burianem. Tento
track dosáhl na Facebooku už více než 10 milionů zhlédnutí! Dále vystoupí rezident Retro Music Hall Jayyare, ze
západních Čech přijede Jay Nox, jih zastoupí Siberier
a tuto pětici doplní nováček John Fawn. Oldies stage se
na tento večer mění na Tech Stage a budou ji mít ty nejlepší z Plzně v tomhle stylu – DJs O Jey Bee a Michael L.

24/02
21:00

Pantheon Music Club

Road to Flash festival

Plzeňský klub Pantheon společně s Flash Events pro vás
připravil nadupanou warm up party před samotným
Prague Flash Festivalem 2017, který se uskuteční poslední březnový večer v pražské Tipsport aréně. Ve skvěle
poskládaném line upu se během večera v Pantheonu
představí Bon Finix, Chris Nine, MC Luke S, Wavehookers
a Deel. Kromě výborné taneční party se bude také soutěžit o 2 volné vstupy na Prague Flash Festival, tak si tuto
nadupanou akci rozhodně nenechte ujít!
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DIVADLO

Divadelní tipy

05/02 / 15:30

D klub

Tanec s čertem,
Varieté
Nejstarší plzeňské loutkové divadlo Špalíček zve na dvojité představení pro nejmenší.
Tanec s čertem je marionetová pohádka o tom, že dobří lidé se nemusí pekla bát. Ve Varieté se děti seznámí
s nejstaršími loutkami divadla, kterým bude brzy sto let.
Uvidí, jak loutky cvičí na hrazdě, žonglují a cvičí koníka.
A hned o dva týdny později, 19. února, se děti můžou těšit
na kouzelnou pohádku na motivy Jana Karafiáta Broučci.

08/02 / 19:30

Měšťanská beseda

Padesátka

A studio Rubín opět přijíždí
s příběhem o běžkařské rodině
Bulánů. Jejím nejstarším členem je Pavka, který se bojí,
že syn Jura nedokáže naplnit rodový odkaz. Místo Jizerské padesátky ho totiž zajímají manželky rolbařů a členů
horské služby. Krosna, kterou Pavka vláčí na svých bedrech, je čím dál tím těžší. Ne proto, že by horalek, rumu
na grog nebo párků bylo víc. Ale proto, že na Pavku
stále více a více doléhá tíha těžkého osudu Bulánových.
Osudu, který je stejně mrazivý jako zmrzlé sliny vyčerpaných běžkařů. Hrají Ondřej Pavelka, Jakub Prachař,
Marek Taclík. Režíroval Vojtěch Kotek.

08/02 / 19:00

Divadlo Dialog

Pět za jednu aneb
Když se kýta utrhne
Pět žen, sousedek z domu, se
na podnět jedné z nich setká na seznamovacím večírku.
Hostitelka Anna neustále vnucuje své domácí sušenky,
Jenny pro svou mezinárodnost zapomněla, jak se jmenuje, Roza má věčně pláč na krajíčku, Erminie pohrdá
citlivými jedinci, zvláště pak plačícími, a Marie… tedy
Marius, který se v tom babinci ocitl jaksi náhodou, ale
rychle ukazuje své ženské kvality – ti všichni jen tak kvákají a klábosí o ničem. Postupně se ale všichni přiznávají
ke svým tajemstvím a odtud už je jen krůček k tomu, aby
jejich sedánek měl i hlubší smysl.
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09/02 / 19:00

Malá scéna DJKT

Songfest opět
v Plzni

Festival Songfest, který každoročně vítá příchod nového čínského roku, servíruje divákům jedinečný koktejl koncertů a doprovodných akcí.
Letos se koná již pošestnácté. Největším lákadlem bude
Charisu, hráč na autentický mongolský nástroj morin
quur. Diváci se mohou těšit i na perkusistu Jaroslava
Kořána, bubeníka Alana Vitouše nebo Ledeckou dudáckou muziku. Ve večerním programu vystoupí Feng-yűn
Song a jazzová kapela Trio PUO, kteří představí své nové
album Děvče z Ta-panu. Doprovodný program festivalu
začíná v 16 hodin a je přístupný zdarma, od 19 hodin následuje Koncert roku Kohouta. Na něj je možné zakoupit
za 250 Kč vstupenky v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech.

10/02 / 19:00

Malá scéna DJKT

Figarooooo!

Studenti pěveckého oddělení
plzeňské konzervatoře nastudovali zkrácenou verzi Mozartovy opery Figarova
svatba. Milostné motanice, převleky, intriky, to vše se
odehraje během jednoho bláznivého dne, aby pak
v noci došlo k usmíření a očišťujícímu odpuštění, které
Mozartova hudba doslova korunuje. Režisérkou projektu je Magdalena Švecová, za dirigentským pultem bude
Dalibor Bárta.

11/02 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Tři sestry

Divadlo J. K. Tyla uvede
po 36 letech Čechovovu klasiku
Tři sestry. V Plzni je nastudoval slovenský režisér Michal
Vajdička, známý mimo jiné díky kultovním inscenacím
Dejvického divadla Ucpanej systém nebo Racek. V rolích sester Olgy, Máši a Ireny se představí Jana Kubátová, Apolena Veldová a Zuzana Ščerbová. Neschopnost
tří sester vymanit se ze zakletého kruhu nenaplněných
idealistických představ je zdrojem hořkého humoru.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se...

18/02 / 19:00

Dozvěděli
jsme se…

Nová scéna DJKT

Jsme muzikál!

Soubor muzikálu chystá v novém roce sérií tří koncertů
nazvaných Jsme muzikál! Svým fanouškům nabídne
to nejlepší z aktuálního repertoáru a zazní i další hity
z českých a světových muzikálů, které se možná v blízké
době na repertoáru objeví. Těšit se můžete na písně ze
známých titulů, jakými jsou Kočky, Hello, Dolly!, Bonnie
& Clyde, Kdyby 1000 klarinetů, Evita, Jesus Christ Superstar nebo Bídníci. Kromě oblíbených stálic plzeňského
souboru vystoupí na každém z koncertů také dva hosté.
V únoru to bude Eva Pilarová a Jan Cina.

19/02 / 15:30

D klub

Broučci
Marionetová pohádka na motivy Jana Karafiáta ve výpravě plzeňského loutkáře Františka Čečila potěší diváky
od tří let. Kouzelné prostředí pohádkových Broučků děti
i jejich dospělácký doprovod zcela uchopí a vtáhne je
do příhod malého nezbedného Broučka a jeho kamarádů a rodiny. Hraje plzeňské loutkové divadlo Špalíček.

24/02 / 20:00

Měšťanská beseda

Divadelní ples

Krátké sukně, dlouhý večírek!
Takové je motto letošního
plesu Divadla J. K. Tyla. K tanci a poslechu bude stejně
jako vloni hrát Taneční orchestr Miroslava Novotného.
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. Program zahájí balet za doprovodu orchestru polonézou
z Labutího jezera a s ukázkou toho nejlepšího ze svého
repertoáru se pochlubí každý z uměleckých souborů
divadla, těšit se můžete na árie z operety Pařížský život, na písničky z muzikálu Kdyby 1000 klarinetů nebo
na vystoupení nové kapely souboru činohry. Bláznivé
půlnoční překvapení bude letos v režii baletu!
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

… že Velké divadlo DJKT chystá
na 4. březen premiéru Pařížského
života Jacquesa Offenbacha.
… že do Alfy přijede v březnu liberecké Naivní divadlo s představením Komáři se ženili (6. a 7. 3.).
… že 26. března uvede Měšťanská beseda excelentní představení Simony Stašové a Oldřicha Víznera Římské noci.
… že Nová scéna DJKT uvede 18. března baletní
adaptaci Dickensova Olivera Twista.
… že Divadlo Alfa zve 6. března na Dona Šajna
a Johanesa doktora Fausta.
… že 26. března uvede Divadlo Dialog představení
Fox a Gould uvádějí… a požehnal pluhu jeho s Lucií Zedníčkovou.
… že 30. března zve Beseda na herecký koncert
Evy Holubové a Zuzany Bydžovské Baronky.

24/02
18:00

Divadlo Alfa

Gazdina roba

Česká premiéra nové dramatizace románu Gabriely Preissové Gazdina roba je určena divákům od čtrnácti let.
Pokračuje v ní linie mladistvých hrdinů: po Hamletovi
a Miloši Hrmovi z Ostře sledovaných vlaků přichází mladá
žena, krajčířka Eva, která vsází svůj život na velkou lásku.
Jedná se o drama mladé, silné ženy, která navzdory nepřízni osudu a slabostem svým i svého okolí tvrdošíjně
zápasí o právo vzít svůj život do vlastních rukou. Třebas až
k tragickému konci. Gazdinu robu před diváky přivádějí
dramaturg Tomáš Jarkovský a režisér Jakub Vašíček.

04/03 / 14:30

Měšťanská beseda

Veselá pouť

Nová loutková revue loutkoherecké skupiny Loudadlo zve
spolu s Jůheláky, Mufem a dalšími na pouť, kde potkají
nevrlého medvěda pandu, strašidla, kterých se nikdo
nebojí, či fakíra s hady. Děti od tří do deseti let se mohou
těšit na písničky, pohádky a soutěže a jistě se jim budou
líbit loutky v nadživotních velikostech.
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GALERIE

Přehled výstav

do 26/03

Galerie města Plzně

Kateřina Slípková,
Jan Samec,
Milan Maur

Výstavní projekt představuje trojici autorů, kteří jsou
úzce spjati s Plzní a pojí je také dlouhodobé přátelství.
Všichni tři byli žáky Jiřího Patery a navštěvovali jeho kurzy. V tomto období se jejich výtvarný projev velmi podobal, zajisté vlivem silné osobnosti jejich učitele. Avšak
od osmdesátých let se jejich tvorba proměňovala. Milan
Maur předvádí část své tvorby jak z let osmdesátých,
kdy provedl svou první „Cestu za sluncem“, až po tvorbu současnou, v níž uplatňuje jak kresbu, fotografii či
video, tak i zvukové instalace. Kateřina Slípková a Jan
Samec představují klasické medium malby a kresby,
které jsou v jejich tvorbě nejvíce zastoupeny. Výstava
ukáže tři různé cesty, které měly společné východisko.

01/02 / 17:00

Západočeská galerie

František Bílek,
Dobrý pastýř, 1900

Přednáška z cyklu Jedno dílo /
jeden svět představí tentokrát sochu, která byla původně součástí cyklu Otčenáš, spisu komponovaného spolu
s obrazy a sochami doprovázenými komentáři ve formě
ideového chrámu. Bílek transformoval tradiční ikonografický typ postavy pastýře nesoucího na ramenou
ovci ideou trpného náboženského sentimentu: pastýř
k ovci uléhá, aby ji na zemi, jež je lidským údělem, objal
v náručí. Přednáška Petra Jindry se věnuje dílu ideově
i materiálově a uvádí řadu nejasností a otazníků spojených s touto plastikou.

02/02 / 17:00

Západočeská galerie

25 let od demolice
budovy bývalých
městských domů
sociální péče
v Sadech 5. května
Přednáška Petra Domanického k 25. výročí zboření
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významné památky bude vyprávět její příběh od Panského mlýna přes elektrárnu a Městské domy sociální
péče až po městskou nemocnici a doplní ji unikátní
filmový dokument. Soubor městských domů sociální
péče byl postaven v letech 1921–1926 podle projektu Hanuše Zápala, Josefa Farkače a Františka Beneše
a po druhé světové válce prošel přeměnou na městskou nemocnici. Po jejím přestěhování do nové budovy bylo v 80. letech 20. století rozhodnuto o stržení celého domovního bloku. Demolici, která ničivě zasáhla
do prostředí městské památkové rezervace vyhlášené
teprve tři roky předtím, neodvrátily ani svobodné poměry polistopadové doby. Na místě vznikl architektonicky banální hotelový komplex výrazně přesahující
měřítko historického jádra.

07–27/02

Studijní a vědecká
knihovna PK

Rok české grafiky
V roce 2017 slaví Sdružení českých umělců grafiků Hollar 100. výročí vzniku. Mezi zakladateli byli významní čeští umělci jako Max Švabinský,
Jan Konůpek, Viktor Stretti, Jaromír Stretti-Zamponi,
Tavík František Šimon a další. Novými členy se na základě předchozího hostování a následného schválení
výborem stávali významní čeští i zahraniční grafici,
např. Alena Antonová, Karel Beneš, Tomáš Bím, Adolf
Born, Cyril Bouda, Jiří Bouda, Jiří Brázda, Albín Brunovský, Hana Čápová, Karel Demel, Václav Fiala, Josef Istler,
Ota Janeček, Eva Hašková, Vladimír Komárek, Oldřich
Kulhánek, Zdeněk Mézl, Alois Moravec, Vladimír Suchánek, Jiří Šalamoun, Jaroslav Šváb a mnoho dalších. Výstava představuje výběr volných grafických listů členů
Hollaru od nejstarších po současné. Výstavu připravil ze
své sbírky Jan Langhammer, člen Klubu přátel Hollaru
a Spolku sběratelů a přátel exlibris. Výstava je doplněna
ukázkami publikační činnosti SČUG Hollar.

od 09/02

Galerie Ladislava
Sutnara

Autonomní
automobil

Šest vybraných studentů navazujícího magisterského
studia oboru design představuje své práce, jejichž tématem je autonomní automobil. Je to téma aktuální pro
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

37. ročník festivalu
2. – 23. 3. 2017
Plzeň
www.smetanovskedny.cz

Hlavní
program
2. 3. 2017, 19:00
Měšťanská beseda
zahajovací koncert festivalu
filharmonie Hradec králové & anna anna Haase
3. 3. 2017, 19:30
kruh přátel hudby
Jan Martiník – bas, David Mareček – klavír
5. 3. 2017, 19:00
Bedřich smetana: Prodaná nevěsta
6. 3. 2017, 18:00
Přehlídkový koncert zuŠ Bedřicha smetany
8. 3. 2017, 19:00
sedláčkovo kvarteto
9. 3. 2017, 19:00
Jana kurucová & Martin leginus

Dům hudby

Velké divadlo

KD Peklo

Dům hudby

Měšťanská beseda

10. 3. 2017, 19:00
Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje
Španělský večer s Carmen
Edita Adlerová a hosté

12. 3. 2017, 10:30
Přitočen ke slunci utíká ze stínů
Komponované matiné Konzervatoře Plzeň

ČRo S1

14. 3. 2017, 19:00
Pascal rogé – klavírní recitál

Dům hudby

15. 3. 2017, 19:00
stamicovo kvarteto

Dům hudby

16. 3. 2017, 19:00
Pascal rogé – saint-saëns: klavírní koncert č. 5
17. 3. 2017, 19:00
Pacora trio – fugit Hora

Nové divadlo

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje

18. 3. 2017, 17:00
Malá scéna
Papageno v kouzelném lese dle Wolfganga amadea Mozarta
19. 3. 2017, 10:30
Dům hudby
Pavla tesařová
Matiné vítězky XX. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích
20. 3. 2017, 19:00
ČRo S1
slovo a hudba
Večer Západočeského hudebního centra ve spolupráci se Střediskem
západočeských spisovatelů
22. 3. 2017, 19:00
kostel sv. Jana Nepomuckého
světlo a naděje slavných skladatelů
Irena Chřibková – varhany, Roman Janál – baryton
23. 3. 2017, 19:00
Měšťanská beseda
závěrečný koncert festivalu
symfonický orchestr českého rozhlasu & ivan Ženatý

Předprodej vstupenek
www.plzenskavstupenka.cz
Předprodej vstupenek vedle Informačního centra
města Plzně, nám. Republiky
výdejní místa portálu Plzeňská vstupenka

festivalové slevy
50 % držitelé průkazu ZTP a ZTP/P + doprovod
50% děti do 15 let
30% senioři 65+
30% studenti 16-26 let
30% abonenti Plzeňské filharmonie 2016/2017
podrobný program a informace
www.smetanovskedny.cz

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

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se...

celý segment automobilového průmyslu a studenti zde
ukáží své vize. Díky nadstandardním vztahům s firmou
Aufeer design v Mladé Boleslavi měli možnost pravidelných konzultací s finským designerem Eero Kankainenem, který pracoval i pro firmu, jež je dvorním dodavatelem designu automobilů Ferrari.

od 24/02

Západočeská galerie

SVĚTLA, ŠERO
A TEMNOTY.
Umění českého
19. století

S výzkumem lidského vnímání, zvláště zraku i duševna a s vědecko-technickými inovacemi devatenáctého
století se proměňovalo i výtvarné umění. Objevila se
fotografie, přišlo umělé osvětlení. Světlo je tématem
letošních Smetanovských dnů a odráží se i v tematické
výstavě Západočeské galerie připravené v rámci tohoto festivalu. Jednotlivé oddíly výstavy ukazují příklady
symbolického chápání světla a tmy v devatenáctém
století, rozvoj médií využívajících umělé světlo v oblastech tzv. vyšší i populární kultury, všeobecný obrat
k lidskému duševnu v pozdním 19. století, způsoby využití přírodních cyklů dne a noci i jejich ztvárnění v souvislosti s rozpoložením lidského jedince i jeho existencí,
a konečně moderní společnost v zorném poli českého
výtvarného umění konce 19. a začátku 20. století zobrazovanou jako souboj světlých i stinných stránek modernizace, určované hlavně novodobou městskou a průmyslovou společností. Na výstavě jsou zastoupena mj.
díla Julia Mařáka, Beneše Knüpfera, Emanuela Krescence Lišky, Jakuba Schikanedera, Františka Kavána, Antonína Slavíčka, Jaroslava Panušky a dalších umělců.

od 25/02

Západočeské
muzeum

Plzeň ve století
světla
Devatenácté století lze bez váhání nazvat stoletím světla, neboť technický pokrok s sebou přinesl nové zdroje
a široké možnosti využití světla, elektromagnetického
záření nezbytného pro život. Výstava se soustřeďuje
na narůstající a stále důležitější roli světla, denního
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeské muzeum
zve od 23. března na výstavu Společenský život hmyzu, která prozradí spoustu
zajímavostí o partnerských
vztazích, rodičovské péči nebo shánění potravy.
… že Západočeská galerie připravila na 22. března komentovanou prohlídku výstavy Interiéry
duše. Umělecké bytování v prostoru Loosových
plzeňských architektur.
… že Galerie Ladislava Sutnara představí v březnu
Vojtěcha Aubrechta, fotografa a pedagoga na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.
… že oblíbený cyklus přednášek Výpravy za poznáním v Západočeském muzeu vstupuje do své
17. sezóny a v březnu pozve do Íránu, Kazachstánu, na Madeiru nebo do Patagonie.
… že Kino Beseda zve 30. 3. na další výpravu za uměním, konkrétně za impresionismem, jak jej prezentovala výstava sběratele Paula Duranda-Ruela.
… že Galerie Jiřího Trnky připravuje na březen výstavu Marie Zajíčkové nazvanou Perem/štětcem.
… že Galerie Azyl zve až do 4. března na výstavu
fotografií a originálních hodin Stanislava Trigo
Tříletého.
… že v březnu představí Kino Beseda nový brilantní film o jednom ze světově nejzajímavějších
a nejoblíbenějších umělců, o Vincentu van Goghovi (9. 3.).
… že v prostorách Domu hudby bude až
do 18. února k vidění výstava Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael
a Mamma HELP na téma Žena a rakovina prsu, jak
to vnímá mladá generace fotografů.
i umělého, ve veřejném prostoru Plzně i v soukromí jejích obyvatel v 19. století. Ukazuje, jak světlo vytlačovalo
tmu z městských ulic, či jak se vyvíjelo osvětlení zdejších
domácností. Představuje světlo jako efektní prvek uvítacích ceremonií, účinný prostředek pro zvýšení dramatičnosti divadelních scén nebo významný zdroj k umocnění duchovní atmosféry sakrálních interiérů. Přibližuje,
jak a kde se vyučovala optika, nebo jak byli plzeňští fotografové průkopníky daguerrotypie a fotografie. Výstava
se koná v rámci 37. ročníku festivalu Smetanovské dny.
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KAM ZA KULTUROU
do 15/02

TUTO MĚSTO
Tě potřebuje!
Máte nápad, jak vylepšit plzeňský veřejný prostor? Přidejte
svůj podnět do Otevřené výzvy Pěstuj prostor! Ty nejlepší se již v létě dočkají realizace v rámci festivalu veřejného
prostoru TUTO MĚSTO. Jak to funguje? Vyberte místo,
které podle vás potřebuje zvelebit. Do 15. února ho přidejte, případně i se svým nápadem, co by se vám tam
líbilo, na pestujprostor.plzne.cz/pridat-podnet. V březnu
spolu s architekty a umělci navrhněte jeho úpravu. V září
s odborníky a dobrovolníky návrh uskutečněte. A nakonec všichni společně, i s vašimi sousedy, proměnu oslavte! Více informací na pestujprostor.plzne.cz.

od
01/02

Techmania

Nové exponáty v Edutoriu

Fyzika není jen obávaný školní předmět. Je to hlavně
věda, která popisuje, jak funguje svět kolem nás. A rozhodně to nemusí být jen spousta vzorečků a definic. Je
to hra a zábava. Techmanie vás o tom přesvědčí prostřednictvím nových exponátů, které přibývají v expozici Edutorium. Možná jste se už zkusili sami vytáhnout
na sedačce vzhůru nebo jste správně složili ozubená
kola, aby vám nakonec zahrála zvonkohra, ale co takové
obří lidské jo-jo? Nebo rozkývání velikého závaží malým
magnetem? Anebo obtékání, které vám vysvětlí hrátky
s fukarem a míčem?

od
01/02

Kulturní tipy

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 posledních 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.

04/02 / 14:30

Měšťanská beseda

Hravá sobota:
Princezny a rytíři

Kluci, hrajete si rádi na statečné
rytíře? A holky, hrajete si rády na spanilé princezny? Pokud ano, přijďte s rodiči nebo babičkami do Měšťanské
besedy, která se jako mávnutím kouzelného proutku
promění v nedobytný hrad nebo přepychový zámek,
a třeba se najde i místo pro rytířský turnaj či vějířový
módní salón. Záleží jenom na fantazii herců. Představení je určeno nejmenším divákům od dvou let.

12/02 / 15:00

D klub

Zimní příhody
včelích medvídků

Techmania

Musica

Jediné 3D planetárium v republice zve na nový film,
který publiku ukáže, co má společného hudba a matematika, jak zní hudbou celý vesmír a jak je možné hudbu
doslova vidět. Abychom tomuto spojení ale porozuměli, musíme se vydat až ke dvojšroubovici DNA a putovat
od dinosaurů ke člověku.

04/02 / 13:00

Léto skončilo a na paloučku
u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Čmeldové ochutnají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky
pochutnává nebezpečný Sršeň. Na oslavu posledního
sluníčkového dne přicházejí sousedé: pan Babočka,
paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška. A pak se
usíná… Jenže Zima Zimice je tak krutá, že se Čmeldové
probouzejí uprostřed zimy, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahání strach. Kdo jim to chodí kolem čmeláčí
chaloupky? To už uvidíte sami!

SOU elektrotechnické

Cestovatelský
festival
LETEM SVĚTEM
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13–17/02

Techmania

Příměstské tábory

Během jarních prázdnin může dítě podnikat ledacos, ale
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

kolonizovat Mars se mu poštěstí jen výjimečně. Právě
takový program nabízejí jarní příměstské tábory, které
přichystalo plzeňské Techmania Science Center. Děti
od druhé do šesté třídy se mohou těšit na pestrý program
v laboratořích, dílnách, planetáriu i expozicích. Dozvědí
se mnoho zajímavého o možnosti života na Marsu nebo
o historii a současnosti zkoumání rudé planety.

13–17/02

Výtvarno

Příměstský
tábor s výtvarným
zaměřením
Co budou vaše děti dělat o jarních prázdninách? Co třeba takové malování, tvořivost, kreslení, poznávání a rozvíjení fantazie? Výtvarno připravilo tábor pro děti od 6
do 15 let, kde je čeká seznámení s grafity, linoryt, den
plný animace a loutek, automatická kresba i povídání
o slavných malířích a jejich obrazech. Tábor začíná denně v 8 hodin a končí odpoledne po čtvrté. Cena za celý
týden činí 2 400 Kč, jednotlivý den vyjde na 480 korun.
Informace a přihlášky na vytvarno@seznam.cz.

14/02 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Klub knihomilců

Setkávání Klubu knihomilců si
klade za cíl pravidelně informovat široké čtenářské publikum o knižních novinkách ve fondu Studijní a vědecké
knihovny a společně o nich debatovat. Zaměřuje se především na beletrii pro dospělé z pera českých autorů.
Hostem prvního setkání bude plzeňská spisovatelka
Markéta Čekanová, která vedle oblíbených pohádek
píše i příběhy s kriminální zápletkou. Vstup volný.

24/02 / 20:00

Parkhotel

XIV. reprezentační
ples fotbalistů
Výkonný výbor Plzeňského
krajského fotbalového svazu pořádá reprezentační
ples s atraktivním programem. Během večera vystouúnor 2017 | www.zurnalmag.cz

pí 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.

24/02
20:20

PechaKucha Night vol. 20

Poslední únorový pátek bude patřit jubilejní 20. PechaKuche Night. Místo konání je zatím ještě
obestřeno tajemstvím, zato jméno jednoho z nejatraktivnějších hostů už pořadatelé prozradili. Na dvacáté
PechaKuche vystoupí Petr Čtvrtníček. Nejen on ale také
ostatní hosté pro vás budou mít svou prezentaci v typickém formátu 20x20, tedy 20 snímků po 20 vteřinách.
Více informací, včetně odtajnění místa konání, najdete
na stránce akce: www.pknp.cz.

25/02 / 10:30

Společenský sál
Alfa, Americká 17

Michalovi mazlíčci
– NAROZENINOVÝ
ROK tour 60!
Michal si občas myslí, že už je na hraní moc velký, jeho
„plyšáci“, největší mazlíčci, ho ale přesvědčí o tom, že
z malého kluka ještě nevyrostl. Michal v Mazlíčcích
představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti prostřednictvím tohoto představení cestují v prostoru i čase,
během představení se s Michalem přenesou na klidné a prosluněné místo v pralese v Africe, kde potkají
představitele těch nejvyšších, nejodvážnějších i nejroztomilejších exotických zvířecích přátel, ale pak rychle
zpět v čase do Michalova dětství a jeho dětského pokojíčku, kde na něj čekají plyšáci a spousta vzpomínek,
do kterých se vrátí spolu s dětmi v sále. Více informací
na www.kouzelnaskolka.cz.

25/02 / 10:00

Výtvarno

Kurzy techniky
PASTEL
Začátečníci i pokročilí, kteří
mají chuť se naučit něco nového, se mohou vydat s lektorem Petrem Bauerem na cestu za tajemstvím malování pastelem. Čeká je stínování, druhy podkladu, naná-
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šení barev, tvorba kompozice zátiší i krajiny. Kurz trvá
sedm hodin a vše, co zde účastníci vytvoří, si mohou
samozřejmě odnést domů. Cena 990 Kč zahrnuje veškeré malířské potřeby. Více informací na vytvarnoplzen.cz.

26/02 / 10:00

Výtvarno

Kurz techniky
AKRYL
Lektor Petr Bauer připravil pro
začátečníky i pokročilé kurz, v němž se nejen seznámí
s technikou akrylu, ale hlavně si prakticky zkusí, jak s ním
pracovat. Vyberou si téma a budou se věnovat malbě
krajiny, zátiší, portrétu nebo architektury. Výsledné dílo
si lidé odnesou domů. Kurz trvá sedm hodin a v ceně
1 290 Kč jsou zahrnuty veškeré malířské potřeby a plátno do rozměru A3. Více informací na vytvarnoplzen.cz.

26/02
14:00

Vinice

 yhánění zimy
V
z plzeňské kotliny

Pryč se zimou! Ať už je tu jaro! Tradiční maškarní průvod
vyjde od 7. ZŠ na Vinicích a půjde přes statek Lüftnerka
v ZOO, Kilometrovkou až před radnici. Na Lüftnerce připomene dávné masopustní tradice, především stínání
hlavy línému kohoutovi, který ráno pozdě kokrhá. U Kalikovského mlýna pronese vůdce průvodu Jaromil VIII.
svoji hlavní řeč a vyhlásí a odmění nejvtipnější masky.
Zejména zde však vzplane a pro jistotu bude ještě utopen symbol zimy, Morana. Velké veselí vypukne nakonec po čtvrté hodině před radnicí, kde bude zima spoutána, uložena do rakve a odnesena do městské šatlavy.
Odpoledne uzavře soutěž v pojídání masopustních koblih nazvaná Plzeňský koblížek.

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 probíhá
na e-mailu: lukinno@tiscali.cz.
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Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se...

Dozvěděli
jsme se…
… že Studijní a vědecká
knihovna pořádá 4. března
mistrovství Plzně ve scrabble.
… že 17. a 18. března se Plzeň rozsvítí Festivalem
světla Blik Blik.
… že ZOO se chystá 25. března vítat jaro.
… že na přelomu března a dubna proběhne další
Festival arabské kultury (22. 3.–1. 4.).
… že 9. března se ve Studijní a vědecké knihovně
koná přednáška Martina Hilského Fenomén Shakespeare.
… že 31. března se koná tradiční Noc s Andersenem.
… že iniciativa Holky holkám, která pomáhá domovům pro matky s dětmi v tísni, chystá opět velikonoční bazárek dámských oděvů.
… že Měšťanská beseda zve na cestovatelské přednášky a pravidelné hravé soboty.
… že 28. března jste zváni do Divadla Alfa na motivační turné Ivo Tomana Debordelizace Tour.
… že Měšťanská beseda bude 3. března hostit akci
Senior i pes mohou mít svůj ples.
… že hostem březnových Publicistů.cs – Aktuálně
bude Lukáš Jelínek.
… že další pořad z cyklu Hrady a zámky v Polanově
síni bude věnován klášteru Teplá.

17/03 / 20:00

Peklo

Ďábelský ples
Jak jdou dohromady senioři a bigbít a bigbít a charita?
Skvěle! Přesvědčí vás o tom charitativní rockový ples,
který vznikl jako forma podpory domova pro seniory
Kopretina, na němž zahrají jedny z nejlepších českých
revivalů Metallica, Kiss a AC/DC. V doprovodném programu vystoupí divoké tanečnice, uskuteční se pivní
štafeta a dojde i na bizarní půlnoční překvapení. Vstup
na místě 420 Kč, v předprodeji 350 Kč. Dress code: metal
a rock fashion.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz
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09/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Padesát odstínů temnoty / drama
Knižní bestseller Padesát odstínů šedi uspěl i v kinech. Provokativní erotické drama o ne úplně obyčejném vztahu stydlivé Anastasie
a miliardáře Christiana, který to má v posteli rád trošku divočejší,
vydělalo obrovské peníze a jeho pokračování tak bylo jen otázkou
času. A teď ho tu máme. Padesát odstínů temnoty navazuje přímo
na jedničku. Vztah Anastasie a Christiana se víceméně rozpadl, oba
ale na toho druhého nepřestávají myslet. Christian však Anastasii miluje, což je pro něj situace, se kterou se dosud nikdy nesetkal. Možná i proto se rozhodne zkusit dát vztah znovu dohromady a Anastasie nakonec
kývne. Netuší ovšem, že se bude muset poprat nejenom s Christianem,
ale i s jeho minulostí, která je hodně děsivá a umí být i hodně krutá.
On sám se jí ale bude muset postavit také. Jak Anastasie zvládne střet
s ženami, které tu byly před ní? A jak se Christian vypořádá s minulostí
v podobě své vlastní nevypočitatelné matky? V hlavních rolích se opět
sešli Dakota Johnson a Jamie Dornan a nově dorazí třeba i nestárnoucí
oscarová superstar Kim Basinger. Kino Káčko uvede 10., 11., 12. a 25. února.

		

CineStar, Cinema City

26/01

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, který natočil třeba oscarové Zrození šampióna.

26/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Spojenci / drama / romantický / thriller
Válečné romantické drama Spojenci se odehrává během druhé světové války
a Brad 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 4. února.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz
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02/02

CineStar

Kruhy / horor / drama
V roce 2002 vstoupil do amerických a evropských kin horor Kruh. Předělávka
děsivého japonského filmu vyděsila celý svět, nastartovala kariéru režiséra
Gorea Verbinskiho, který pak utekl k Pirátům z Karibiku, a představila světu Samaru, bledou dívku s černými vlasy, se kterou se seznámíte, pokud se
podíváte na tajemnou videokazetu. Pak jen zazvoní telefon a Samara vám
řekne, že za sedm dní si pro vás přijde. A teď se vrací. Kruhy se točí kolem mladé dívky jménem Julia. Ta má strach
o svého přítele Holta, jenž se rozhodl prozkoumat tajemnou legendu o videokazetě, která lidem přináší smrt.
Sama se kvůli Holtovi obětuje a povede se jí ho zachránit, ale při tom zjistí něco, o čem dosud nikdo nevěděl.
Na videokazetě totiž není jen slavný vražedný film, ale ještě něco. Něco, co nikdo před tím nikdy neviděl. Něco, co
je možná děsivější než samotná Samara. Může ale tajemný „film ve filmu“ vést i k zastavení vražedného šílenství?
V jedné z rolí uvidíte překvapivě i Johnnyho Galeckiho známého jako Leonarda ze seriálu Teorie velkého třesku.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

09/02

Lego® Batman Film / animovaný / akční
LEGO už dávno není jen stavebnice, slavné kostičky už se podívaly i do světa
počítačových her, i do kina. LEGO® příběh z roku 2014 byl velký hit i parádní
rodinná podívaná, a to samé se dá očekávat i od LEGO® Batman Film. Hrdinou bude – jak už jste asi z názvu poznali – slavný komiksový borec, ochránce
Gotham City a miliardář, který se v noci převléká za obřího netopýra a říká si
Batman. S tímhle animovaným ale bude nejspíš mnohem větší sranda než s hraným, ať už se v jeho kostýmu objevil
Ben Affleck, Christian Bale nebo Michael Keaton. LEGO® Batman Film se bude točit kolem Batmana, který je už ve své
práci profík a máloco ho překvapí, teď se tak ale stalo. Jeho město totiž ovládl šílený padouch Joker a v ulicích dělají
nepořádek ti nejnebezpečnější z filmových zloduchů. A Batman na to sám úplně nestačí. Do akce tedy musí vyrazit
i další superhrdinové, jak ale budou vycházet s drsňákem, který byl celou svou superhrdinskou kariéru zvyklý bojovat za dobro a spravedlnost sólo? Kino Káčko uvede 11., 12. a 18. února.

09/02

CineStar, Kino Káčko

Místo u moře / drama
Z rodu Afflecků je rozhodně slavnější Ben, který se může pochlubit Oscarem
za scénář ke klasice Dobrý Will Hunting a režíroval třeba i slavné Argo. Jeho
brácha Casey je možná méně slavný, avšak jako herec rozhodně schopnější,
a dokázat by to měl v drsném dramatu Místo u moře, které mu už vyneslo
Zlatý Glóbus. Zahraje si tu Lee Chandlera, chlapíka, který si žije svůj obyčejný
život a nic moc mu nechybí. Pak však jednoho dne zjistí, že se po smrti bratra musí postarat o svého šestnáctiletého
synovce Patricka. Lee kvůli tomu opouští svou práci a vrací se do rodného města, kde na něj čeká Patrick, ale i jeho
vlastní minulost v podobě staré lásky a mnoha ošklivých věcí, které se pokoušel hodit za hlavu. Je toho na něj najednou docela hodně, pomalu mu ale dochází, že se bude muset vyrovnat s tím, čemu se celou dospělost vyhýbal.
Patrick na něj totiž spoléhá a jen díky němu se možná dovede vyrovnat se ztrátou otce, dospět a neudělat stejné
chyby jako Lee. Kino Káčko uvede 2. února.

16/02

Cinema City Lék na život / drama / horor / mysteriózní

Režisér Gore Verbinski, tvůrce hororového Kruhu, prvních tří dílů Pirátů z Karibiku nebo megapropadáku s Johnnym Deppem v hlavní roli Osamělý jezdec, se vrací k malým filmům. A taky k děsivým. Lék na život bude psychologický horor, který se odehrává v luxusní klinice vysoko ve švýcarských Alpách. Sem přijíždí mladý a ambiciózní
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Lockhart, který dostal od svých nadřízených za úkol najít tu a odvézt zpátky domů svého šéfa, jenž je klientem
tajemného sanatoria. Lockhart ale velmi rychle zjistí, že na tomhle místě se dějí dost podivné věci. Doktoři se nechovají úplně běžně, jejich léčebné postupy jsou mnohdy hodně děsivé a navíc se šeptá, že kdo jednou do kliniky
vstoupí, už se nikdy nedostane ven. Lockhart si o tom myslí své, ale při pokusu odjet dojde k nehodě, díky které
se musí zdržet. A postupně mu začíná docházet, že tohle podivné místo plné ještě podivnějších lidí bude možná
i hodně nebezpečné. Co se skutečně děje za zdmi sanatoria? A může se Lockhart vůbec dostat ven? V hlavní roli
se objeví talentovaný Dane DeHaan.

		

CineStar, Kino Káčko

16/02

Mlčení / drama / historický
Každý režisér má vysněný projekt a platí to i o těch nejlepších a nejslavnějších. Martin Scorsese, autor Taxikáře, Casina, Vlka z Wall Street a držitel Oscara
za detektivku Skrytá identita není žádná výjimka a své vytoužené Mlčení připravoval více než deset let. Podíváme se do sedmnáctého století, kdy do Japonska začínaly pomalu mířit lodě z Evropy. Na jedné z nich byl i kněz Ferreira,
který sem přijel šířit křesťanství, exotická země a její obyvatelé však na něco podobného nebyli připravení a nakonec ani zvědaví. Křesťanství tu bylo zakázané a křesťané stíhaní a nejspíš i proto Ferreira beze stopy zmizel. Všichni
ho už považují za mrtvého, jen dvojice jeho studentů Rodrigues a Garrpe je odhodlána odjet do Japonska a svého
učitele za každou cenu najít. Čeká je nepřátelsky naladěná a neznámá země plné zvyků, kterým nerozumí, lidí, kteří
nejsou zrovna přátelští, a šokujících tajemství. V hlavních rolích se sešli bývalý Spider-Man Andew Garfield, Adam
Driver ze sedmých Hvězdných válek nebo Liam Neeson. Kino Káčko uvede 18. a 19. února.

16/02

CineStar, Cinema City

Zlato / drama / dobrodružný / thriller
Ještě před pár lety byl Matthew McConaughey hvězdou romantických filmů
a nemohl zavadit o pořádnou roli. To se ale změnilo. Dnes se může chlubit
Oscarem za drama Klub poslední naděje a rolemi v hitech Vlk z Wall Street
nebo Interstellar. Teď ho čeká drama Zlato. Tady si zahraje nepříliš úspěšného obchodníka Kennyho, který se rozhodne poslední úspory vsadit na jednu jedinou kartu. Odjede do Indonésie a spolu s geologem Michaelem doufá, že tu najde zlato. Nikdo jim nevěří,
peníze docházejí a šance, že zbohatnou, se den ode dne tenčí. A pak zlato najdou. A najdou ho víc, než si vůbec
dovedli představit. O miliardy ukryté pod zemí má ale najednou zájem skoro každý. Indonéská vláda, USA, banda
zločinců a spousta dalších více či méně nebezpečných lidí. Kenny se však o svůj splněný sen dělit nechce a je
připravený udělat všechno pro to, aby zlato, které našel, bylo skutečně nakonec jeho. Vedle McConaugheyho se
objeví Bryce Dallas Howard z Jurského světa nebo Edgar Ramírez, kterého můžete znát třeba z Bournova ultimáta.

		

CineStar, Kino Káčko

16/02

T2 Trainspotting / drama / krimi
Trainspotting patří k nejslavnějším a nejlepším filmům devadesátých let.
Kultovní podívaná o partě hrdinů, kteří ve Skotsku tráví mládí v hospodách,
s drogami a nicneděláním, udělala hvězdy z Ewana McGregora nebo režiséra
Dannyho Boylea, jenž se dnes může pochlubit i Oscarem za drama Milionář
z chatrče. A teď se Boyle, McGregor a vůbec všichni hrdinové Trainspottingu
vrací. Dvacet let je ale dlouhá doba, a tak se jejich životy od základu změnily. I když jen na první pohled. Mark Renton, který na konci jedničky utekl za lepším životem, se vrací do rodného města a čekají tu na něj staří známí. Někteří
ho vidí rádi, jiní mu chtějí okamžitě zlomit čelist. Ale tak to chodí. Vedle Sick Boye, Begbieho a Spuda tu ale na Marka
čeká i stará láska, spousta hořkých vzpomínek, ale i nebezpečí, přátelství nebo nenávist. A ať už to pro něj znamená
cokoliv, jisté je, že nakonec to bude pořádná jízda. Kino Káčko uvede 17. února.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz
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Filmové premiéry

23/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Pes ro(c)ku / animovaný / komedie / rodinný
Animované filmy mají proti těm hraným jednu obrovskou výhodu. Jejich tvůrce omezuje jen a pouze jejich fantazie, a tak můžou přijít se sebešílenějším
nápadem a s trochou snahy z něj udělat film. Pec ro(c)ku je toho jasným důkazem. Jeho hrdinou je Bodi, tibetský mastif, který si myslel, že bude muset
v budoucnu přebrat rodinné řemeslo a živit se stejně jako otec, děda a další
psi. Bodi ovšem nemá zrovna pastevecké geny, pak se ale všechno změní. Bodi totiž najde rádio. Rádio, které funguje
a z něhož se line muzika. A Bodi má najednou jasno, chce do světa šoubyznysu a stát se hudební hvězdou. Rodina
je sice proti tomu, talentem Bodi taky moc neoplývá, ale co by to bylo za pohádku, kdyby v ní nebylo pár překážek,
které musí hrdina překonat, aby si splnil svůj sen? Kino Káčko uvede 25. a 26. února.

		

CineStar, Cinema City

23/02

John Wick 2 / akční / krimi / thriller
Keanu Reeves se v roce 2014 objevil v malém akčním filmu John Wick. A všem
fanouškům přestřelek a drsných hrdinů vytřel zrak. Z podceňovaného akčňáku
totiž vylezl překvapivý hit, ale především skvělý film, na němž se vyřádili režiséři, kteří pěkných pár let v Hollywoodu dělali akční scény pro slavnější filmaře. A dost toho okoukali. Z Johna Wicka je dnes kult, který navíc vrátil Keanu
Reevese zpátky mezi hvězdy. A teď je tu dvojka, která slibuje víc přestřelek, víc stylových drsňáků a víc všeho, co se
fandům minule líbilo. Bývalý nájemný zabiják Wick se už podruhé pokouší pověsit řemeslo na hřebík, ale ani tentokrát
to nevyjde, objeví se totiž muž, který pro něj má exkluzivní zakázku. A Wick ji odmítne. Netušil však, že následky budou
katastrofální. Z Johna Wicka najednou není zabiják, ale terč pro všechny konkurenty a on tak musí odjet do Říma a postavit se těm nejlepším z oboru. A že jich bude… Vedle Reevese se objeví i Laurence Fishburne, jeho parťák z Matrixů.

23/02

CineStar

I dva jsou rodina / komedie / drama
Francouzský herec Omar Sy se zařadil mezi světové superhvězdy díky úspěchu hořké komedie Nedotknutelní. Od té doby točí jak v domovské Francii, tak
i v Hollywoodu, kde jste ho mohli vidět v komiksovém filmu X-Men: Budoucí
minulost nebo v miliardovém hitu Jurský svět. Jeho novinka I dva jsou rodina ho
však zavála zpět do Evropy. Čeká ho tu role Samuela, sympaťáka, který si užívá
staromládenecký život na francouzské riviéře, lepí se na něj krásné ženy a jemu v životě nic nechybí. Pak ho ale dožene
minulost. Jedna z žen, se kterými si v minulosti užil, se najednou vrací, má s sebou malou dívku a tvrdí, že je Samuelovou dcerou. Vrazí mu ji do ruky a zmizí. Starý mládenec, pro něhož bylo slovo „rodina“ skoro sprosté, se najednou
musí proměnit v zodpovědného tátu. A možná zjistí, že tenhle život mu vyhovuje víc, než si vůbec dovedl představit.
Budoucnost má ale pro něj i pro jeho holčičku připraveno ještě pár překvapení. A ne všechna budou příjemná.

23/02

CineStar, Kino Káčko Bába z ledu / drama / komedie

Režisér Bohdan Sláma patří k nejlepším českým filmařům a má na kontě filmy jako Štěstí, Divoké včely nebo Venkovský učitel a je podepsaný i pod seriálem Kancelář Blaník. Jeho novinka Bába z ledu bude love story, ale asi trošku
jiná, než byste čekali. Točit se má kolem ovdovělé šedesátnice Hany, která se jednoho dne seznámí se sympaťákem
Broňou, jenž patří k partě otužilců. Díky němu začne měnit svůj ustálený a trošku stereotypní život a začíná si zase
trošku užívat. Že by na stará kolena nová láska? Možná, ale radost z ní Haně kazí její synové a snachy, kteří se chovají
jako sobci, a také pár starých rodinných bolístek. Štěstí tak Hana zažívá jen díky vnukovi Ivánkovi, který si zamiluje
svérázného Broňu, jeho slepici Adélu i ostatní otužilce. Dokáže si díky němu Hana užít lásku i v šedesáti? Do hlavních
rolí obsadil režisér Zuzanu Kronerovou a Pavla Nového. Kino Káčko uvede 24. a 26. února.
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od
01/02

Café & Restaurant
Continental

Nový jídelní lístek

Café & Restaurant Continental obměnil svůj stálý
jídelní lístek. Těšit se můžete na české klasiky, jako
je svíčková na smetaně, konfitovaná kachna s červeným zelím, nebo telecí řízečky smažené na sádle.
Doplněna byla i nabídka vín z různých zemí. Za zmínku stojí italská vína z oblasti Piemont, kde naleznete
vína z odrůd Barbery a Nebbiola, která vám dokáží
nádherně zpříjemnit strávené večerní chvíle v prvorepublikové kavárně s restaurací hotelu Continental.

od 01/02

Beer Factory

Druhý největší
pivovar v Plzni
Poctivý plzeňský ležák, vařený dnes již unikátní původní metodou na tři rmuty, a dalších osm vlastních speciálních piv přímo
z nového restauračního minipivovaru postaveného
v originálním industriálním stylu – to je Beer Factory.
K tomu více než 30 druhů čepovaných a hlavně lahvových piv z celého světa včetně netradičních belgických. Prioritou gastronomie Beer Factory je moderní
česká kuchyně vařená výhradně z čerstvých surovin.
Nevšední zážitek podporuje příjemná obsluha. Pivní
továrnu najdete na rohu Dominikánské a Veleslavínovy ulice. Otevřeno má od 11 do 23 hodin, v pátek
a v sobotu do půlnoci.

01 a 16/02 Hotel U Pramenů
19:00

 egustační
D
večery snoubení
pokrmů a vín

Na únor připravil hotel U Pramenů hned dva degustační večery. V prvním představí svá vína vinařství Lahofer, které je jedním z největších pěstitelů vinné révy v České republice a vyrábí vína
pouze z hroznů vlastních vinic. Partnerem mu
bude malé rodinné vinařství Josef Kořínek, které
se specializuje na charakteristické odrůdy znojemské vinařské podoblasti. V dalším duelu se
představí vinařství Hort, které nevlastní ani hektar
vlastních vinic a hrozny nakupuje od špičkových
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

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.

Restaurace a penzion U Salzmannů
Pražská 8, Plzeň
Tel.: 377 235 476
www.usalzmannu.com
Otevírací doba: po–čt 11–23,
pá–so 11–24, ne 11–22 hod.
Dnes již proslulá restaurace a penzion U Salzmannů v centru
Plzně zve všechny fanoušky české kuchyně a plzeňského piva
do svých útulných prostor. Celkem tu na hosty čeká 170 míst
v restauraci, 100 míst na zahrádkách a 50 míst v salonku. Tradiční svíčková, dozlatova pečené kachní stehno s červeným
zelím nebo grilovaná vepřová žebírka jsou jen skrovným výčtem místních delikates. Místní výčepní mají na čepu 5 druhů
piv a zejména tanková Plzeň je ta nejlepší ve městě. Pro mimoplzeňské hosty je k dispozici 15 útulně zařízených pokojů
za kamarádské ceny.
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vinohradníků, spolu s vinařstvím Gotberg, největším
bioproducentem hroznů v České republice. K vínům
budou připraveny speciality šéfkuchaře restaurace
U Pramenů. Více informací na www.upramenu.cz.
Rezervace vstupenek na tel.: 377 522 255 nebo
na info@upramenu.cz. Cena vstupenky je 280 Kč.

14/02

Saloon Roudná

Valentýnské menu
I v Saloonu dobře vědí, že láska
prochází žaludkem. Svátek zamilovaných tu proto slaví carpacciem z tuňáka s marinovaným zázvorem, sezamem a pomeranči. Jako hlavní chod si můžete vybrat Picanha steak, hovězí steak
s pečenou kořenovou zeleninou, houbami Portobello
a bylinkovým máslem, nebo kuřecí Supreme se smaženou kukuřičnou polentou, hráškovými lusky a bazalkovou omáčkou. Hlavní chod je doplněn vínem Cabernet
Sauvignon nebo Rulandským bílým. Jako sladká tečka
se pak podává Creme Brulée s čerstvými borůvkami.
Cena menu je 690 Kč na osobu a rezervace je možná
na tel.: 377 510 109.

16–21/02

Restaurace 12°

Masopustní menu
Masopustní slavení je stále
oblíbené. A neodmyslitelně
k němu patří i typické jídlo. Naši předkové se drželi tradice, která hlásala, že v tento čas má člověk jíst a pít co
nejvíc, aby byl celý rok při síle. V restauraci 12° si v duchu
této tradice můžete tedy dát zabijačkový guláš, ovar,
kubu, prejt, vepřové pacičky pečené na černém pivě
a sladké lívance. K tomu budou výčepní čepovat plzeňské pivo přímo z tanku, i nefiltrovaný ležák.

17/02
19:00

Nevinný bar

 chutnávka vín
O
z Velkých Pavlovic

Nevinný bar zve na další ze svých populárních ochutnávek vín. Tentokrát tu budete moci ochutnat vína Šlechtitelské stanice vinařské z Velkých Pavlovic, kde jsou
základy vinařství postavené na tradici Zemské révové
školy. Vstupné na ochutnávku činí 250 Kč.

30

Dozvěděli
jsme se…
… že 4. března se koná Depo
Street Food Market – Festival pouličního jídla z celého
světa. Těšit se můžete nejen
na jídla našich prababiček,
ale také jídla mezinárodní kuchyně.
… že Beer Factory na rohu Dominikánské a Veleslavínovy ulice je druhý největší pivovar v Plzni
a nabízí 7 druhů stálých piv vlastní produkce.
… že 2. března bude po rekonstrukci slavnostně
otevřena restaurace Potrefená husa.
… že Purkmistr chystá na přelom února a března
dny balkánské kuchyně.
… že v půli března nabídne restaurace Purkmistr
Menu sv. Patrika (17.–19. 3.).

18/02
18:00

Sokolovna Bolevec

Ples malých pivovarů

Oblíbený ples malých pivovarů nechybí v kalendáři
plzeňských plesů ani letos. Poprvé na něm zahraje plzeňská kapela Epigon. Vše ostatní zůstává při starém:
za vstupné 250 Kč získají příchozí u vstupu pamětní
sklo o objemu 0,3 nebo 0,5 l, z nějž budou po celý večer ochutnávat. V nabídce bude 18 druhů piv – těch,
která jsou v Klubu malých pivovarů nejoblíbenější.
Večer bude proložen pivními soutěžemi a tombolou
a bude jím provázet jako každoročně Ervín Schulz.
Více informací na tel.: 774 790 979 nebo na e-mailu
info@klubmalychpivovaru.cz.

25/03
18:00

Sokolovna Bolevec

 arozeninový ples
N
Klubu malých pivovarů

Klub malých pivovarů pořádá letos rovnou čtyři plesy!
Ten poslední bude zároveň oslavou jeho sedmých narozenin. K obvyklému plesovému programu se proto
přidá půlnoční překvapení. Hrát tu bude kapela The
Shower. Za vstupenku opět lidé obdrží pamětní sklenici, z níž budou během večera ochutnávat osmnáct
druhů nejpopulárnějších piv. Moderuje Ervín Schulz.
Více informací na tel.: 774 790 979 nebo na e-mailu
info@klubmalychpivovaru.cz.
únor 2017 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

1. 2. 19:00
2. 2. 19:00
3. 2. 19:00
4. 2. 19:00
5. 2. 14:00
7. 2. 19:00
8. 2. 19:00
9. 2. 19:00
10. 2. 19:00
11. 2. 19:00
12. 2. 10:30
		19:00
13. 2.		
14. 2. 19:00
15. 2. 19:00
16. 2. 19:00
17. 2. 19:00
18. 2. 19:00
22. 2. 19:00
23. 2. 19:00
24. 2. 20:00
25. 2. 19:00
26. 2. 14:00
28. 2. 19:00

Don Juan – činohra
Labutí jezero – balet
Vila Verdi – činohra
Prodaná nevěsta – opera
Macbeth – opera/-TITDon Juan – činohra
Hello, Dolly! – muzikál
Romeo a Julie – balet
Čardášová princezna – opereta
Tři sestry – činohra, premiéra
Matiné: Akordeon známý či neznámý?
Labutí jezero – balet
Prohlídky divadla
Romeo a Julie – balet
Don Juan – činohra
Tři sestry – činohra
Labutí jezero – balet
Robin Hood – činohra
Úklady a láska – činohra
Evžen Oněgin – opera/-TITDivadelní ples (Měšťanská beseda)
Queenie v opeře – koncert
Zvonokosy – muzikál
Tři sestry – činohra

V6
V3
pro seniory
O2
V1
S5
S2
P
foyer
V17
S3
V2
V4
S4
OB

V9

Nová scéna DJKT

Madama Butterfly – opera/-TITN14
Sen noci svatojánské – činohra
N3
Madama Butterfly – opera/-TITN12
Jednotka intenzivní lásky – činohra, natáčí ČT
Jednotka intenzivní lásky – činohra, natáčí ČT
Madama Butterfly – opera/-TITN1
Sen noci svatojánské – činohra
N6
Plzeňská filharmonie: Václav Hudeček a jeho hosté
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
N8
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
S9
Liduschka (Baarová) – muzikál
N17
Prohlídky divadla
Sen noci svatojánské – činohra
N5
Freddie–The King of Queen – balet
Madama Butterfly – opera/-TITN11
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
N4
Jsme muzikál! 1 – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Z
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Kočky – muzikál
Sen noci svatojánské – činohra
KMD14
Divadelní ples (Měšťanská beseda)
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O1
N9

Malá scéna DJKT

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

4. 2. 17:00
9. 2. 19:00
10. 2. 19:00
11. 2. 19:00
12. 2. 14:00
		19:00
14. 2. 19:00
17. 2. 19:00
19. 2. 17:00
21. 2. 19:00
24. 2. 20:00
25. 2. 17:00
26. 2. 14:00
		19:00
28. 2. 19:00

O Jeníčkovi a Mařence – muzikál, premiéra
Songfest.cz: Vítání roku Kohouta
Figarova svatba – Konzervatoř Plzeň
Slečna Julie – balet
Papageno v kouzelném lese – opera
Talentovaný pan Ripley – činohra
Probuzení jara – muzikál
Howie a Rookie Lee – činohra
O Jeníčkovi a Mařence – muzikál
Talentovaný pan Ripley – činohra
Divadelní ples (Měšťanská beseda)
Bob a Bobek – činohra
Chrtí packa zasahuje – činohra, derniéra
Enigmatické variace – činohra
Slečna Julie – balet

PJ

J3

Divadlo Alfa

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

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. 2. 19:00
2. 2. 19:00
3. 2. 19:00
4. 2. 19:00
5. 2. 19:00
7. 2. 19:00
8. 2. 19:00
9. 2. 19:00
10. 2. 19:00
11. 2. 19:00
12. 2. 19:00
13. 2.		
14. 2. 19:00
15. 2. 19:00
16. 2. 19:00
17. 2. 19:00
18. 2. 19:00
19. 2. 16:00
21. 2. 19:00
22. 2. 19:00
23. 2. 19:00
24. 2. 20:00

25. 2. 19:00 Bonnie & Clyde – muzikál
26. 2. 14:00 Čarostřelec – opera/-TIT-, derniéra
28. 2. 19:00 Liduschka (Baarová) – muzikál

1. 2. 09:00
4. 2. 15:00
6. 2. 09:00
		19:00
7. 2. 09:00
11. 2. 14:00
18. 2. 14:00
20. 2. 09:00
		11:00
21. 2. 09:00
22. 2. 09:00
23. 2. 09:00
24. 2. 09:00
		18:00
25. 2. 14:00
27. 2. 10:00
28. 2. 09:00
		10:30

Čert tě vem!, klub (také 2. 2.)
Perníková chaloupka
Perníková chaloupka
Zásek – hraje Dejvické divadlo
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska,
klub (také 8., 9. a 10. 2.)
Sněhurka – hraje Divadlo Lokvar (také od 15:30 hod.)
Ošklivé káčátko, klub (také od 15:30 hod.)
Gazdina roba – ranní premiéra
Gazdina roba
Gazdina roba (také od 11:00 hod.)
Gazdina roba (také od 11:00 hod.)
Gazdina roba (také od 11:00 hod.)
Gazdina roba
Gazdina roba – večerní premiéra
Kolíbá se velryba, klub (také od 15:30 hod.)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)

Divadlo Dialog

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

5. 2. 15:30 J ak Kašpárek s Honzou chytili zloděje – pohádka,
hraje Divadlo Propadlo
6. 2. 20:00 Zdravotní vycházka – rohypnol love story, hraje Amceth
8. 2. 19:00 Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie,
I. premiéra, hraje Maebh
9. 2. 19:00 Nízkotučný život – komediální drama, hraje Chlupatej kaktus
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11. 2. 19:00 Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
17. 2. 19:00 P ět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie,
II. premiéra, hraje Maebh
20. 2. 19:00 Nízkotučný život – komediální drama, hraje Chlupatej kaktus
21. 2. 19:00 Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina
22. 2. 19:30 Hotel Infercontinental – čtyři povídky, hraje DS Žumbera
23. 2. 19:00 Kočičí hra – tragikomedie, hraje DS Žumbera
24. 2. 19:00 Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
25. 2. 19:00 Věc Makropulos – krutá komedie, hraje Spodina
26. 2. 19:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
27. 2. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci
28. 2. 19:00 Věrně nevěrní – tragikomedie, hraje Spodina

Loutkové divadlo Špalíček

D klub, Zábělská 54b, www.spalicekplzen.cz

5. 2. 15:30 Tanec s čertem – pohádka, Varieté – představení loutek
19. 2. 15:30 Broučci – pohádka

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
od 1. 2.		
I NTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových
plzeňských architektur
Kulturní program během výstavy:
1. 2. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: František Bílek, Dobrý pastýř, 1900
– cyklus výstav ze sbírek ZČG, plastiku představí Petr Jindra
8. 2. 17:00 INTERIÉRY DUŠE – kom. prohlídka, provází Michael Koleček
19. 2. 15:00 Nedělní matiné: Slavné operní árie
24. 2. 17:00 Slavnostní benefiční koncert pro Nadaci pro transplantace
kostní dřeně
Výstavní síň „13“
do 5. 2.		
Zmizelá Plzeň – výstava o historii města
od 24. 2.
SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století
Kulturní program během výstavy:
2. 2. 17:00 25 let od demolice budovy bývalých městských domů
sociální péče v Sadech 5. května – přednáška Petra
Domanického doplněná unikátním filmovým dokumentem
3. 2. 17:00 Zmizelá Plzeň – komentovaná prohlídka, provází M. Hubková
4. 2. 15:00 Zmizelá Plzeň – komentovaná prohlídka, provází T. Dufek
10. 2. 18:00 Už zase ten Valentýn – veselý literárně-dramatický pořad,
účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette
22. 2. 17:00 Přídavnosti aneb Moudří blázni z Osvobozeného – literárně-dramatický pořad, účinkuje Poetické divadlo (sklep)
28. 2. 17:00 Francie mnoha tváří – autorské čtení básnířky
Jaroslavy Málkové

Galerie města Plzně

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

do 26. 3.
5. 2. 10:00
		13:00
5. 3. 10:00
		13:00
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Kateřina Slípková, Jan Samec, Milan Maur – výstava
Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
Tvůrčí dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma (do 18:00 hod.)
Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
Tvůrčí dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma (do 18:00 hod.)

Divadlo | Galerie | Muzea

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), www.svkpl.cz

Hlavní budova
do 27. 2.
Rok české grafiky – výstava volných grafických listů
do 28. 2.
Mistrovství Plzně ve scrabble – ukončení přihlášek
7. 2. 17:00 Rok české grafiky – vernisáž výstavy
9. 2. 17:00 Šumavské čtvrtky – tematické přednášky spolku Šumavské cesty
14. 2. 17:00 Klub knihomilců
21. 2. 17:00 Plzeň ve světle osvěty – vernisáž výstavy
28. 2. 16:00 Komentovaná prohlídka budovy SVK PK – každé poslední
úterý v měsíci
Galerie Evropského domu SVK PK:
do 24. 2.
Mramor se jí studený – výstava
1. 2. 19:00 English Open (AK)
7. 2. 14:30 Grammar as an enjoyable challenge: How to teach grammar effectively – školení pro učitele (AK)
8. 2. 10:00 Belgický surrealismus – workshop pro školy
(také od 11:00 hod., ROK)
		18:30 Spanish Open (ROK, AK)
22. 2. 18:30 Spanish Open (ROK, AK)
23. 2. 17:00 Belgický surrealismus – přednáška
24. 2. 17:00 Paul Mitchell: Inside Obama's White House
– setkání s promítáním
		18:00 Fernando Iwasaki – videohovor se spisovatelem (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)

31. 1.–15. 2. Klauzury I/17 (FDULS)
8. 2. 18:00 Autonomní automobil – vernisáž výstavy (GLS)
9. 2.–4. 3.
Autonomní automobil – výstava (GLS)

Muzeum loutek

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

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

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie
Výstavy:
do 12. 2.
Draci a pivoňky – výstava čínského textilu
do 26. 2.
Fenomén Merkur – výstava české stavebnice
25. 2.–4. 6.	Plzeň ve století světla – výstava v rámci festivalu
Smetanovské dny
Doprovodné pořady:
2. 2. 18:00 Výpravy za poznáním: Bulharsko
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Muzea | Instituce

9. 2.
11. 2.
16. 2.
23. 2.

18:00
14:00
18:00
10:00

		18:00
24. 2. 09:00

27. 2. 18:00
28. 2. 17:00

Výpravy za poznáním: Tuva – země šamanů
Draci a pivoňky – kom. prohlídka, provází H. Heroldová
Výpravy za poznáním: Divočinou středoasijských hor na kole
37. mezioborové plzeňské sympozium k problematice
19. století s hlavním tématem Světlo, stíny a tma v české
kultuře 19. století – v rámci festivalu Smetanovské dny
Výpravy za poznáním: Uganda – trochu jiná Afrika
37. mezioborové plzeňské sympozium k problematice
19. století s hlavním tématem Světlo, stíny a tma v české
kultuře 19. století (také 25. 2.)
Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
Dějiny ukryté v hlíně – přednáška

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice:
do 26. 2.

Jak se žilo na Plzeňsku
Archeologie třicetileté války v západních Čechách – výstava

Nová Akropolis

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

31. 1. 17:00 M
 alá dílna: Vázání knih – kurz pro mládež od 12 do 15 let
(také 7. 2.)
8. 2. 19:00 Prezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu –
13 přednášek, vždy ve středu od 19:00 hod., první přednáška
15. 2., cena kurzu: 1 540 Kč (studenti a důchodci 1 100 Kč)
14. 2. 18:00 Umění starověku: Předkolumbovská Amerika – dílna
21. 2. 19:00 Alexandrie, kolébka moudrosti – přednáška s videoprojekcí
28. 2. 19:00 Prezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu
– 13 přednášek, vždy v úterý od 19:00 hod., první přednáška 7. 3., cena kurzu: 1 540 Kč (studenti a důchodci 1 100 Kč)

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
1. 2.
9. 2.
22. 2.
23. 2.
1. 2.
8. 2.
13. 2.
15. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.

7. 2.

19:00

21. 2.

19:00
20:00

27. 2.

HRAVÁ SOBOTA: PRINCEZNY A RYTÍŘI
MODRÁ POHÁDKA
19. 2. 14:30/16:00 O SMOLÍČKOVI A PALEČKOVI
25. 2. 14:30 HRAVÁ SOBOTA: DO LESA ZA ZVÍŘÁTKY
26. 2. 14:30/16:00 O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
4. 2.

1. 2.
2. 2.

7. 2.

Koncert mezi knihami: Míša Leicht (KS)
Ceny Plže 2016 – slavnostní udílení výročních cen (PS)
Kamčatka: Cesta do nového světa – cestopis Jacka Brighta (LK)
Koncert mezi knihami: Eddie Vedder Tribute (KS)
No Limits Himalaya – cestopis, Štěpán Pastula (MK)
Publicisté.cs – Aktuálně (38): Dana Drábová (PS)
Krysař – představení divadelního spolku Jezírko (LK)
Írán: Perla Předního východu – cestopis, L. Drahoňovský (LK)
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14:30

KINO BESEDA

8. 2.

6. 2. 18:00
8. 2. 17:00
9. 2. 18:00
14. 2. 18:00
20. 2. 18:00
21. 2. 17:00
		18:30
23. 2. 18:00

RAJA AMPAT A MOLUKY –
PERLOVÉ OSTROVY INDONÉSIE
SRÍ LANKA – ZÁŘIVÁ SLZA INDIE
liStovÁnÍ.cZ: SMrt ZaJDy MUnroa — nicK cave

12. 2. 14:30/16:00

9. 2. 15:00
12. 2. 15:00
23. 2. 15:00
25. 2. 09:00
		15:00

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

NA FLÁMU
PADESÁTKA
TÁTA
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
DEŠTIVÉ DNY
CAVEMAN

DĚTI

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

Knihovna města Plzně

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

OSTATNÍ ŽÁNRY

6. 2.

Ježek, Voskovec a Werich – pořad pro seniory
Zimní příhody včelích medvídků – divadlo pro děti
Bohuš Matuš – pořad pro seniory
Gizmo: Spirálkování – kurz, pro veřejnost
O Kůzlátkách – pohádka, divadlo pro děti

VLTAVA
MALINA BROTHERS TOUR
JAZZ & SWING NIGHT S PETREM BENEŠEM
Hana a Petr UlrycHovi: Javory & Javory Beat

DIVADLO

5. 2.

D klub

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

9. 2.
9. 2.
10. 2.
12. 2.
13. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
20. 2.
22. 2.
23. 2.

19:15
19:15
16:45
19:15
19:15
17:00
19:15
18:00
16:45
19:15
19:15
19:15
18:00
19:15
19:15
17:00

23. 2.

19:15

24. 2.

18:00
14:30
19:15

25. 2.
27. 2.

ADELE: KONCERT Z ROYAL ALBERT HALL
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
LABUTÍ JEZERO – BOLŠOJ BALET
ZÚČTOVÁNÍ
OVČÁČEK ČTVERÁČEK
PATERSON
UČITELKA seniorská projekce
ODYSEA
PROČ PRÁVĚ ON?
HoFFManovy PovÍDKy – royal oPera HoUSe
TONI ERDMANN
VELKÁ NÁDHERA
REMBRANDT
KAMENY BOLESTI
JACKIE
SPOJENCI
JULIETA seniorská projekce
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
UŽ JE TADY ZAS
LEGO BATMAN
MÍSTO U MOŘE

www.mestanska-beseda.cz
33

PROGRAM
27. 2. 18:00 G alapágy: Ostrovy, kde se vás zvířata nebojí
– Matyáš a Dana Adamovi (MK)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 28. 2.
do 28. 2.
7. 2. 20:00
8. 2. 18:30
25. 2. 20:00

Druhá CESTA KOLEM SVĚTA stopem – výstava
Má plast: Umění, design a recyklace – výstava
Na stojáka – stand up comedy
Druhá CESTA KOLEM SVĚTA stopem – přednáška (kavárna)
Monkey Business – koncert

Instituce | Akce | Kino | Kluby

25. 2.		

S trach a láska / Každé duši patří domov – workshop
pro studenty středních škol na téma migrace
27. 2.		
Strach a láska / Každé duši patří domov – workshop
pro širokou veřejnost na téma migrace
		20:00 Jessica Litwak – divadelní představení na téma migrace s celosvětově uznávanou performerkou sociálního a politického
divadla. Projekt Strach a láska / Každé duši patří domov.

Cestovatelský festival LETEM SVĚTEM

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

4.–5. 2.		

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

17. 2.
23. 2.
1. 3.
3. 3.
17. 3.

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

E lectroswing Plzeň No. 7 s Mydy Rabycad – tančírna
Jelen: Vlčí srdce tour – koncert
Pilsner Jazz Band & Dixieland Messengers
18. letecký ples
Ďábelský ples

ZOO

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

26. 2. 14:00 V yhánění zimy z plzeňské kotliny – seřadiště maškarního
průvodu je před 7. základní školou na sídlišti Vinice
		14:30 První zastávka maškarního průvodu, statek Lüftnerka
		15:30 Druhá zastávka maškarního průvodu, u Kalikovského mlýna
		16:00 Veselí před radnicí

Pěstuj prostor, z. s.

pestujprostor.plzne.cz

do 15. 2.	Otevřená výzva Pěstuj prostor 2017: TUTO MĚSTO Tě potřebuje!

JOHAN, z.s.

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

do 25. 2.

2. 2. 17:00
od 3. 2.		
7. 2. 20:00
13. 2. 20:00
15. 2. 20:00
18. 2. 19:30

19. 2. 15:00
20. 2. 19:00
22. 2. 20:00
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D iktátoři – realistické sochy čtyř diktátorů (Josipha Stalina,
Adolfa Hitlera, Mao Ce-tunga a Kim Čong-una) instalované
na otočné ploše. Autorkou je jihočeská výtvarnice B. Bálková.
Ferdinand Bučina: Vzpomínka na Javorník – vernisáž výstavy
Ferdinand Bučina: Vzpomínka na Javorník – výstava fotografií
ZÓNA P – první číslo scénického časopisu na téma Jak (by)
slušela Plzni opravdová Pěší zóna?
Viktorčina cesta tam – beseda s cestovatelkou Viktorií
Hlaváčkovou o její pěší pouti z Brna do Jeruzaléma
Martin E. Kyšperský – koncert k novému albu Vlakem.
Elektronika, alternative-experimental.
Večer pro Domaslav – benefiční koncert skupiny Los Gádžos
(balkan, gypsy) na podporu rekonstrukce fary a kostela
sv. Jakuba Většího v Domaslavi.
Pes a drak – divadlo s tvůrčí dílnou, hraje Divadlo 100 opic
Figarooo – představení W. A. Mozarta Figarova svatba
v podání studentů plzeňské konzervatoře (také 21. 2.)
Improzápas: Improstor vs L.I.K.E a vy, diváci, kteří rozhodnete, o čem se bude hrát!

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

Kino a divadlo Káčko

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

2. 2. 20:00
3. 2. 20:00
4. 2. 17:00
		20:00
5. 2. 15:00
		18:00
10. 2. 20:00
11. 2. 17:00
		20:00
12. 2. 15:00
		18:00
16. 2. 20:00
17. 2. 20:00
18. 2. 17:00
		20:00
19. 2. 15:00
		18:00
23. 2. 20:00
24. 2. 20:00
25. 2. 17:00
		20:00
26. 2. 15:00
		18:00

Místo u moře
Miluji tě modře
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
Spojenci
Anděl Páně 2
Krkonoše
Padesát odstínů temnoty
Lego® Batman Film
Padesát odstínů temnoty
Lego® Batman Film
Padesát odstínů temnoty
Já, Daniel Blake
T2 Trainspotting
Lego® Batman Film 3D
Mlčení
Pásmo pohádek
Mlčení
Jackie
Bába z ledu
Pes ro(c)ku
Padesát odstínů temnoty
Pes ro(c)ku
Bába z ledu

Pantheon Music Club

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

3.–4. 2.		
10. 2. 21:00
11. 2. 21:00
17. 2. 21:00

Víkend s králem baru! – Deadly Groove, oldies: Run / Moon
Brian – Brian, Hrusha, Immortal, IT4LIAN, oldies: Sobol
Anti-Valentine's Day – Deadly Groove, oldies: Karrloss
Las Vegas: Mairee special laser show – LA Love, Mairre,
Siberier, Jay Nox, John Fawn, oldies: O Jey Bee, Michael L
18. 2. 21:00 Jack Daniels fire, oldies: Sobol
24. 2. 21:00 Road to Flash festival – Bon Finix, Chris Nine, Wavehookers,
Deel, oldies: Run
25. 2. 21:00 Havana párty kýbl, oldies: Sobol
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LENKA BACHMANNOVÁ
UVÁDÍ
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CZECH COMPANY

+

DIVOKÉ POLEDANCE TANEČNICE
PIVNÍ ŠTAFETA

17.3.
20:00

K D PEK LO PLZEŇ

VSTUP 420,- Kč, V PŘEDPRODEJI 350,- Kč
Ďábelský ples Plzeň
PŘEDPRODEJ: INFO CENTRUM
DRESS CODE: METAL & ROCK FASHION

ZAKOUPENÍM VSTUPENKY PODPOŘÍTE DOMOV SENIORŮ „KOPRETINA“

KRAJSKÝ
PŮLMARATON

E
R E G I S T R A CY
SPUŠTĚN

22. dubna 2017

http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz

www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

