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pokud používáte Facebook, určitě to dobře znáte: snad každý den vám tahle internetová kamarádovna nabídne nějakou vaši vzpomínku. Fotku, kterou jste sem umístili přesně na den před
rokem nebo před třemi, status, který jste napsali, příspěvek, který jste sdíleli nebo výsledek
zábavného testu na téma S kým budete tančit
na párty. Zrovna včera mi takhle nabídl vzpomínku na předpověď, co mě čeká v roce 2017. Dávno jsem na ni zapomněla a teď mě překvapilo, že
se vlastně nikterak dramaticky nespletla. A vybavila se mi situace zpřed několika
let, kdy jsem měla pocit, že se nic nevyvíjí podle mých představ.
Pak přišel konec roku a já začala připravovat novoročenku, která by byla složená
z fotek klíčových událostí, které mě ten rok potkaly. A rázem jsem zjistila, že to, co
aktuálně pár týdnů vypadalo jako naprosto tragický a černý rok, vlastně vůbec
špatný rok nebyl.
Je tady zase čas ohlížení se, bilancování a vzpomínání. Většina z nás fotí všude,
kde se ocitne, mobily a počítače máme plné fotek, na které vzápětí zapomeneme.
Zkuste je vytáhnout na světlo – ať už je máte fyzicky na papíře, nebo jen virtuálně v mobilu či počítači. Hlavou vám začnou defilovat zážitky, dojmy, vůně, chuti… Lednová lyžovačka, únorový ples, březnová návštěva kamarádů, květnové
oslavy, Historický víkend, dovolená u moře, první cesta vašeho dítěte do školy,
první taneční mladší sestry, listopadové narození druhé neteře od staršího bratra.
V prosinci k nim máte šanci přidat spoustu dalších zážitků, tenhle měsíc je k nim
více než stvořený. Je tu opět bohatá nadílka adventních akcí, na nichž se můžete
náhodně či cíleně potkávat s kamarády i dlouho neviděnými známými. Když se
zhluboka nadechnete, možná už teď vaše chřípí zavadí o vůni vánočního punče,
klobás a trdelníku a uši zaslechnou zvuk zvonků a rolniček.

VYDÁVÁ
PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČO: 276 04 675
ADRESA REDAKCE
Pobřežní 8
301 00 Plzeň
Katarína Krulichová, BBA
Tel.: +420 605 163 634
krulichova@zurnalmag.cz
INZERCE
Ing. Jaroslav Krulich
Tel.: +420 603 811 904
jaroslav.krulich@zurnalmag.cz
REDAKCE
Ing. Markéta Čekanová
Tel.: +420 724 317 539
cekanova@zurnalmag.cz
František Klimt
Tel.: +420 725 874 981
klimt@zurnalmag.cz
PRODUKČNÍ,
KULTURA A DISTRIBUCE
Ing. Lucie Hanušová
Tel.: +420 728 311 284
lucie.hanusova@zurnalmag.cz
DTP
Euroverlag, spol. s r. o.
www.euroverlag.cz
FOTOGRAF
Lukáš Potůček
www.lukasapetra.cz

A když už se vás tak zmocní ta vánoční nálada a podaří se vám zahnat negativní
myšlenky do komory, kde je pevně uzamknete, zastavte se U Branky na svařáku.
Jeho koupí podpoříte zrakově postižené, jejichž život je určitě o dost složitější než
ten váš. Vykouzlit radost a úsměv můžete i skrze sbírku vánočních dárků pro maminky a děti z charitních Domovů sv. Zdislavy, kterou pořádá iniciativa plzeňských
ženských osobností Holky holkám. A také se rozhlédněte kolem sebe nebo projeďte svůj telefonní seznam v mobilu: není ve vaší osobní blízkosti někdo, komu je
právě v tomhle čase smutno? Třeba proto, že je letos sám, bez někoho, kdo ještě
před rokem s ním kupoval stromeček a jedl kapra? Vytáhněte ho na koncert nebo
na vánoční trhy na náměstí. Příjemný pocit z toho nakonec budete mít oba.
Báječný advent, krásné Vánoce a skvělého Silvestra přeje
DARUJTE SI HVĚZDY!



Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
28. prosince
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MUZIKÁL

CHYŤ MĚ,
JESTLI NA
TO MÁŠ
(CATCH ME IF YOU CAN)
podle filmu společnosti DreamWorks

Premiéra 2. prosince 2017
na Nové scéně DJKT

OPERA

Nejbližší reprízy
14., 15., 27. prosince 2017,
5., 11., 18. ledna 2018
na Nové scéně DJKT.

MADAMA
BUTTERFLY
Giacomo Puccini

Jedna z nejúspěšnějších
oper všech dob!
Mimořádná repríza
8. prosince 2017 je spojená
s lektorským úvodem
plzeňského historika D. Růžičky.

Jakub Jan Ryba - Tomáš Kořínek

Darujte zážitek!
Darujte si hvězdy!

Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni
láká do hlediště i o Vánocích. Kromě
okamžiků strávených na třech scénách plných emocí nabízí také tipy na
nevšední vánoční dárky. Vedle předplatného na rok 2018 lze letos nově
zakoupit i dárkové poukazy.
Předplatné do divadla nebo poukaz
na nákup vstupenek jsou skvělým
řešením pro ty, kteří chtějí potěšit
své blízké a přitom se vyhnout přeplněným nákupním centrům. Divadlo
J. K. Tyla stejně jako vloni nabízí vánoční dárek ve formě předplatného.

K dispozici je celá řada abonentních
skupin, ze kterých si vybere opravdu
každý. Volit lze podle věku obdarovaného, preferované divadelní budovy
nebo oblíbeného žánru. Pro děti je
například vhodná skupina „Junior“
nebo „Rodiče s dětmi“, náročné diváky potěší skupina „Malá scéna“.
Oblíbená je též skupina „Opera-Balet“, do které je tentokrát jako bonus
zařazený také klasický muzikál Šumař na střeše. Předplatné má kromě
ceny snížené až o 50 % řadu dalších
výhod: abonentka je přenosná, lze
ji tedy darovat i půjčit, hodinu před

a hodinu po skončení představení slouží jako jízdenka do MHD a od
letošního října ho lze navíc zakoupit
také on-line bez nutnosti návštěvy
klasické pokladny.
Novinkou letošních Vánoc jsou dárkové poukazy v různých hodnotách
od 150 do 450 Kč. „Víme, že společná návštěva divadla mezi svátky je v mnoha
rodinách v Plzni tradicí, a tak jsme
chtěli vyjít vstříc těm, kteří chtějí
darovat kulturní zážitek, ale volbu

Manon - Grzegorz Mołoniewicz, Jarmila
Hruškociová

ještě 28. prosince a v dalších dnech
diváci mohou zhlédnout například
Jednotku intenzivní lásky a muzikál
Chyť mě, jestli na to máš či oceňovanou Liduschku. Malá scéna bude patřit
malým a mladým divákům, 27. prosince se zde od 17 hodin hraje pohádka
Tobiáš Lolness a 29. prosince inscenace nejen pro náctileté Viral.
Již tradičně oslaví divadelníci společně s diváky Silvestra, ve Velkém
divadle se od 15 i od 19 hodin hrají

Počestné paní plzeňské - Andrea Mohylová,
Monika Švábová, Klára Krejsová

konkrétního titulu a termínu chtějí
nechat na obdarovaném,“ říká ředitel
DJKT Martin Otava.
Právě v období vánočních svátků je
na všech třech scénách DJKT připraven rozmanitý repertoár. Ve Velkém
divadle se 25. prosince od 17 hodin
hraje opera Jakub Jan Ryba, připomínající život a dílo slavného rodáka
z Přeštic a autora České mše vánoční.
26. prosince od 17 hodin je na programu klasický balet Manon a v dalších
dnech opery Medea a Rusalka, balet
Romeo a Julie nebo derniéra operety
Čardášová princezna. Na Nové scéně
je na První svátek vánoční od 17 hodin naplánovaná historická komedie
Počestné paní plzeňské a na Sv. Štěpána rovněž od 17 hodin Goldoniho
slavný Sluha dvou pánů. Ten se hraje

Sluha dvou pánů - Jaroslav Matějka

Zvonokosy a na Nové scéně také v odpoledním i večerním termínu Sluha
dvou pánů, v ceně vstupenky je samozřejmě sklenka sektu.

Už víte, kam letos o Vánocích za
zážitky?

AKCE MĚSÍCE

od 25/11–19/12

Originální zážitek a dárek

Pivovarské muzeum v Plzni

Lámete si hlavu s dárkem pro muže, který pro něj
bude mít skutečnou hodnotu? Vlastně už všechno
má, nic mu neschází, nad ponožkami jásat nebude…
Co mu dát originálního? Věnujte mu poukaz na Školu
čepování piva Pilsner Urquell v plzeňském pivovaru.
Její účastníci si během tří hodin projdou všechny
autentické prostory plzeňských pivovarských sklepů
a pod vedením odborníka na slovo vzatého se naučí
načepovat perfektní zlatavou hladinku. Potěšit své
blízké můžete také třeba pivními poháry či sklenicemi
s gravírovaným osobním věnováním. Nebo si nechat
načepovat unikátní lahev nefiltrovaného piva Pilsner
Urquell a na ni nechat vygravírovat přání. Tyto dárky
i další inspiraci najdete v Dárkové prodejně na nádvoří pivovaru nebo na www.eshop.prazdroj.cz.
Přes e-shop garantováno doručení zboží do Vánoc
pro objednávky uskutečněné do 14. prosince.

14. ročník Soutěže
o nejkrásnější vánoční perníček
Je to zlatavé, voňavé, křehce bíle zdobené, co to je? Někoho napadne vánoční perníček, jiného pivo. Ale tyhle
dvě věci si v čase adventu nejsou zdaleka tak vzdálené, jak by se na první pohled mohlo zdát. I letos totiž
Pivovarské muzeum vyhlašuje Soutěž o nejkrásnější
vánoční perníček.
Přineste své nejpodařenější perníčkové výtvory na recepci muzea a zaregistrujte se. Těší se tu na ně až do poledne 19. prosince. Vyhrát můžete hodnotné ceny a navíc každého soutěžícího, staršího 18 let, odmění pivem
Pilsner Urquell během slavnostního vyhlášení.
Soutěžní kategorie jsou čtyři:
✔ Tradiční vánoční perníček
✔ Dětský perníček
✔ Perníkový model s pivovarskou tematikou
✔ Speciální cena poroty
Do každé kategorie je možné přihlásit jeden výrobek.
Perníčky bude hodnotit pětičlenná porota, kterou
bude zajímat kreativita, originalita a krása vánočního
perníčku. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v úterý
19. prosince od 17 hodin v Pivovarském muzeu v Plzni.
Všechny perníčky budou následně vystaveny v expozicích muzea do 5. ledna 2018.
Více informací na www.prazdrojvisit.cz.
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VÁNOCE V PRAZDROJI

NOVÁ Dárková prodejna
v pivovaru Plzeňský Prazdroj
Dárková prodejna pivovaru, která byla v průchodu
do restaurace Na Spilku, se v prosinci stěhuje. Nová
a větší prodejna se bude nacházet v budově bývalého Výstavu (na konci nádvoří). Navíc přímo v dárkové prodejně bude nově končit prohlídka trasy
Pilsner Urquell. Návštěvníky sem přímo z ležáckých
sklepů doveze zrekonstruovaný výtah s kapacitou
26 osob. Nakupující se mohou těšit na dvojnásobně
větší prostory, kde najdou širokou škálu dárkových
předmětů a suvenýrů v pivním stylu. Prodejna bude
otevřena denně od 10 do 19 hodin.

prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ
NA UDĚLENÍ UMĚLECKÉ CENY
MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017
Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu
města Plzně informuje, že od 1. ledna do 31. března 2018 je
možné podávat nominace na udělení

Umělecké ceny města Plzně za rok 2017
Umělecká cena města Plzně bude již šestým rokem udělována za významnou uměleckou
činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně
a přispěly k posílení dobrého jména statutárního města Plzně. Cena může být udělena
jednotlivci (i in memoriam) či kolektivu, fyzické i právnické osobě.

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

1. 
Návrhy na udělení Umělecké ceny města Plzně mohou předkládat fyzické
i právnické osoby.
2. Každá osoba může podat pouze jeden návrh na ocenění v dané kategorii.
3. 
Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou.
Nominace se podávají osobně (do 28. 3. 2018 do 17 hodin) nebo poštou
do 31. března 2018 na adresu: Odbor kultury Magistrátu města Plzně,
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň nebo na webových stránkách www.plzen.eu.
Rozhodující je datum odeslání.
Kompletní informace, včetně Statutu Umělecké ceny města Plzně, naleznete
na: www.plzen.eu (Odbor kultury).
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15. reprezentační ples Plzeňského kraje

03/02 / 19:30

Parkhotel

15. reprezentační ples
Plzeňského kraje
Jubilejní patnáctý krajský ples s podtitulem
filmové milénium zve na plesovou show, kde
se rozhodně nebudete nudit. Připomene filmy světové kinematografie přelomu milénia
a nabídne řadu skvělých hostů. Vystoupí tu
Pražský filmový orchestr, Ondřej Ruml, Martin
Chodúr a Revival Olympic. Večerem budou
provázet Petra Vraspírová a Libor Bouček.
Předprodej vstupenek od 27. listopadu
na www.ticket-art.cz.
Cena od 250 do 650 Kč.

Pražský filmový orchestr

15. RepRezentační
ples plzeňského
kRaje filmové
milénium

Několik českých symfonických orchestrů se občas dotýká
svým repertoárem některých oblíbených titulů populární nebo filmové hudby. Těleso, které před jedenácti lety
založil dirigent Jiří Korynta, se ovšem specializuje výhradně na interpretaci filmové či muzikálové hudby živě
na pódiu. Na repertoáru má hudbu z Harryho Pottera,
Pána prstenů, Indiana Jonese, Jurského parku, Star Wars,
Pirátů z Karibiku, Čelistí nebo z filmů o Jamesi Bondovi.
Občas dojde i na hudbu z Mission Impossible, Rockyho
nebo z komedií s Luisem de Funésem. Českou filmovou
hudbu zastupuje řada skladeb, v nichž hlavní roli hraje
jazz a swing.

Martin Chodúr

Večerem provází
Petra Vraspírová a Libor Bouček
 Pražský filmový orchestr
 Ondřej Ruml
 Martin Chodúr
 Revival Olympic
Předprodej vstupenek od 27. 11. 2017
na www.ticket-art.cz
Sponzoři
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3. 2. 2018

Parkhotel Plzeň
19:30 hodin

Zpěvák a hudebník Martin Chodúr je vítěz historicky prvního ročníku soutěže Česko Slovensko hledá
Superstar z roku 2009 a patří mezi nejvšestrannější zpěváky mladé generace. Od vítězství v Superstar se prezentuje jako zpěvák působící v žánrově zcela protichůdných
repertoárových oblastech. Našel se nejen ve světě popu
a rocku, ale i swingu, muzikálu, šansonu a filmových písní.
Vedle talentu a muzikálnosti ho k repertoárové všestrannosti opravňuje mimořádná technická vybavenost a hlas
mnohovrstevnaté barevnosti a tříoktávového rozsahu.
Česká populární hudba zkrátka neměla od dob vrcholných výkonů Karla Gotta, Waldemara Matušky, Karla Hály
a Karla Černocha zpěváka takových možností a takového pěveckého citu a všestrannosti, jakým se jeví právě
Martin Chodúr.
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

15. reprezentační ples Plzeňského kraje

V roce 2010 vydal své debutové album Let´s Celebrate. Pop rockové skladby s rokenrolovým nádechem si
napsal sám a doplnil je o cover písně Paparazzi z repertoáru americké zpěvačky Lady Gaga. Album mu
pokřtili Karel Gott a Ondřej Hejma. V roce 2011 založil
svou doprovodnou skupinu MACH, se kterou koncertuje dodnes.
Kromě své skupiny si Martin Chodúr zazpíval už třeba
s Janáčkovou filharmonií, Big bandem Gustava Broma,
Orchestrem Václava Hybše, se skupinou Pájky Pájk
Martina Kumžáka a řadou dalších. Na jevišti stál spolu s Karlem Gottem, Danem Bártou, Bárou Basikovou,
Janou Kirschner a mnoha dalšími zpěváky. Jako autora
jej oslovují takové osobnosti, jako je Hana Zagorová či
Karel Gott.

Revival Olympic Domažlice
V sále Conferenza bude hrát kapela, která vznikla koncem roku 2003 tak, že si dva kolegové v práci řekli, že
zkusí založit kapelu.
Sehnali pár kamarádů a začali zkoušet a hrát to, co je
bavilo: písničky skupiny Olympic. Snad proto, že písničky Olympicu jsou nesmrtelné a všem muzikantům byly
vždycky blízké, rozhodli se vypustit vlastní tvorbu a vystupovat pouze s tímto repertoárem.

Ondřej Ruml
Začínal jako hráč na pětistrunné banjo v bluegrassové
kapele Modrotisk a po studiu na Konzervatoři Jaroslava
Ježka vystupoval s různými jazzovými a funkovými formacemi či se swingovými bigbandy.
V roce 2009 ztvárnil hlavní roli v lyrikálu Michala Horáčka a Petra Hapky Kudykam, který uvedla Státní opera
v Praze. Následovaly muzikálové role v Johance z Arku,
Quasimodovi či Hamletovi. V současnosti hostuje v roli
Hajného ve studiu Ypsilon ve hře Rusalka nejen podle
Dvořáka.
V roce 2010 vydal autorské album Proměna a v roce 2014
album Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha,
které získalo Zlatou desku.
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Jen jeden jediný večer si můžete v Kině Beseda vychutnat
unikátní záznam legendární show Metallicy (1. 12.) z kanadského Quebecu. Dokud nás svatba nerozdělí (4. 12.)
je parádní francouzská komedie z luxusní svatby, při které
zaručeně zapomenete na vánoční shon. O dva dny později Kino Beseda promítne novinku Blade Runner 2049.
Erotikou prosycený thriller Dvojitý milenec (7. 12.) vás
jistě přivede na jiné než vánoční myšlenky, stejně tak
jako dokument z produkce BBC nazvaný jednoduše
Earth: Den na zázračné planetě (9. 12.). Dalším prosincovým dokumentem je Nerodič (11. 12.) Jany Počtové
mapující silné téma rodičovství. Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník a Zdeněk Julina vám 14. prosince
předvedou v novince Kvarteto, jaké je to hrát v kapele.

„Kino Beseda s vůní Vánoc: Nářez od Metallicy,
parádní Earth od BBC i tradiční Louskáček.“
V polovině prosince má Kino Beseda na programu dvě projekce spojené se špičkovým baletem – Dancera (15. 12.)
odhalujícího životní příběh geniálního tanečníka Sergeje Polunina a již tradiční záznam z Velkého divadla v Moskvě a jejich Louskáčka (17. 12.).
Kompletní filmovou nabídku najdete na www.kino-beseda.cz

Maceo Parker míří do Plzně
Světová
legenda
funky, saxofonista Maceo Parker,
předvede na začátku dubna v Besedě
pořádnou
funky show. Díky
Měšťanské besedě máte jedinečnou šanci vidět
a hlavně slyšet
živě legendárního saxofonistu Maceo Parkera.
Maceo Parker, který vystupoval snad s ještě legendárnějším Jamesem Brownem, je živoucí legendou funky
a ani sedmdesáté narozeniny mu neubraly na živelnosti a vitalitě. Navíc jeho koncerty jsou pověstné
a bývají popisovány jako strhující funkové orgie, které
vás rozhodně donutí tančit. Vstupenky jsou již v prodeji, tak neváhejte.
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08/01
19:00

Vtipný nový rok

14/01
19:00

Kňažkův koncert

11/02
19:00

Spálený s kapelou

Jak nejlépe začít nový rok 2018? No přece s humorem! 8. ledna vás v Měšťanské besedě pobaví
oblíbení Komici s.r.o. pod taktovkou principála Miloše
Knora.

Mimořádně aktuální kanadské představení mířící proti antisemitismu a přehnané politické
korektnosti vás v Besedě čeká v polovině ledna. Strhující a nesmírně zábavná hra Shylock je fascinující i kvůli
mimořádnému hereckému koncertu Milana Kňažka,
který za tuto roli obdržel Cenu Thálie 2016!

Známý hudebník, skladatel, kytarista
a zpěvák Petr Spálený vystoupí 11. února v Plzni se svojí
kapelou Apollo Band. Můžete se těšit i na hosta Milušku Voborníkovou.
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz
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04/03 / 19:00

Iva Bittová
& Čikori
Houslistka, zpěvačka a herečka Iva Bittová se vrací do Plzně
a na koncertě v Měšťanské besedě vystoupí se svou kapelou Čikori, se kterou v prosinci 2016 vydala své zatím
poslední album At Home.

výběr z programu
14. 2.

08/03 / 19:30

Premiéra
Divadla Palace
Nikdy si nevoďte na pokoj
dámskou návštěvu, může se
stát, že nebude chtít odejít. V komedii Pension pro svobodné pány vás pobaví Patrik Děrgel, Lukáš Příkazský,
Marie Doležalová nebo Anna Fialová.

22. 3.

25. 3

18/03 / 19:00

Italská klasika
Co musí podstoupit prostá
žena, aby dostala k oltáři boháče? Simona Stašová a Svatopluk Skopal v komedii Filumena Marturano, jejíž nesmrtelnou filmovou adaptaci
natočil pod názvem Manželství po italsku Vittorio De
Sica. Do hlavních rolí tehdy obsadil Sophii Lorenovou
a Marcella Mastroianniho.

26. 3

29. 3

8. 4.

19/03 / 19:00

Love songy
od Beatles
The Backwards – jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě – se vrací do Měšťanské besedy, aby tu předvedli svůj
zbrusu nový program. Jmenuje se Love Songs a na koncertu zazní průřez milostnými hity kapely Beatles, písně veselé i melancholické, pro všechny zamilované, ale
nejenom pro ně… Kapela The Backwards je dvojnásobným vítězem Světového Beatlefestu v New Yorku a účinkovala ve 3 muzikálech o Beatles. Tak si nenechte tento
jedinečný zážitek ujít!
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

12. 4.

15. 4.

SVĚTÁCI

Parta fasádníků dorazí do MB, aby se tu
vzdělali v oblasti společenského chování.
Těšit se můžete na A. Hámu, M. Zounara,
A. Gondíkovou či I. Andrlovou.

LORDI

Komedie Oscara Wildea a Robbieho
Rosse s „jemnými“ erotickými prvky,
která se v Praze stala kultovním
představením.

HVĚZDNÉ MANÝRY

Jak ubytovat v jednom hotelu dvě
vynikající umělkyně, které se ale
nesnášejí a nejraději by si vjely do vlasů?
Pobaví vás L. Vaculík, A. Gondíková
či I. Andrlová.

BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2018

Legendární pásma scének, skečů, písní
a tanců, čerpající z nasazení interpretů
a jejich svérázného smyslu pro humor.

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

Výjimečný a charismatický zpěvák
představí svůj jedinečný program
s kapelou Illustratosphere.

BRATŘI EBENOVÉ

Přijďte si poslechnout asi nejzvláštnější
skupinu v historii české populární hudby.

CHLAP NA ZABITÍ

M. Vladyka a F. Blažek vás pobaví
v legendární francouzské komedii
a pod režisérským dohledem jednoho
z nejtalentovanějších režisérů mladé
generace J. Nvoty.

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS:
RHAPSODIE V MODRÉM POKOJI

Přijďte si užít večer plný skladeb dvou
velikánů – J. Ježka a G. Gershwina.

www.mestanska-beseda.cz
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do 23/12

Národopisného muzea Plzeňska. Vstupenky na Plzeňské vstupence.

Náměstí Republiky

02/12 / 16:00

Vánoční trhy

V adventním čase patří náměstí trhům plným vánoční
atmosféry, dárků, voňavého svařáku a punče a vánoční
muziky. Letos se sem můžete vydat třeba na vystoupení Jakuba Smolíka, Petra Koláře nebo The Dixie
Hot Licks. Děti jistě potěší oslík s ovečkami v živém
betlémě nebo program plný vánočních koled. Pátou
a šestou hodinu večerní tu každý den odtroubí impozantní ponocný. A 3. prosince se nad tím vším rozzáří
vánoční strom města. Jako na každých trzích, i zde si
nesmíte nechat ujít ukázky z lidových tradic a řemesel
se zaměřením na Vánoce a vánoční tématiku. Kompletní program a více informací na www.trhyplzen.cz.

od
27/11

Vánoční sbírka dárků
Holky holkám

Pod vánočním stromkem by každý člověk měl mít alespoň maličkou radost, a proto iniciativa plzeňských ženských osobností Holky holkám oslovila i letos obyvatele charitních domovů pro matky s dětmi v tísni, aby
napsali Ježíškovi, co si přejí. Seznam přání je zveřejněný na facebooku a lidé je mohou plnit. Stačí si opět vybrat, jaký dárek chcete koupit, zarezervovat si ho a nezabalený přinést na některé ze sběrných míst, třeba
do Studijní a vědecké knihovny nebo do Techmanie.

Albert Rokycanská

Vánoční kamion
Coca-Cola

I letos rozváží kamion Coca-Cola tu pravou vánoční atmosféru po celé České republice.
Vypadá přesně tak, jak ho znáte z televizní reklamy, a přiváží Santa Clause, hravé skřítky, spoustu zábavy, soutěží,
písniček a dalších překvapení. Celý program začne už
v 16 hodin a budete se moci zapojit do soutěží, naučíte se
Santův Vánoční tanec a v půl páté společně s ostatními
přivítáte svítící Vánoční kamion. Kdo bude chtít, může se
vyfotit uvnitř kamionu se Santa Clausem a svoji fotku pak
najde v galerii na internetových stránkách.

od
03/12

Plzeň

 ozsvícení vánočních
R
stromů

Nejen na náměstí pod katedrálou bude ve vánočním
čase zářit vánoční strom. Svůj budou mít jednotlivé
městské obvody a další části města. Lochotínský strom
se rozsvítí 4. prosince v parku U Bazénu v 17 hodin
za doprovodu dětských zpěváků a muzikantů. Na Slo-

adventní víkendy

Infocentrum

Adventní
prohlídky města
Příběhy plzeňských betlémů,
zvyky a tradice spojené s celým obdobím adventu,
historie slavení Vánoc, pověry spojené se štědrovečerní večeří a další záležitosti týkající se vánočních svátků
se mohou zájemci dozvědět na speciálních adventních
prohlídkách Plzně. Konají se každou adventní sobotu
a neděli, v sobotu od půl šesté večer, v neděli ve čtyři
a v půl šesté. Sraz účastníků je před infocentrem na náměstí. Společně s průvodcem v kostýmu se návštěvníci
vydají od plzeňské radnice na procházku vánočně vyzdobeným historickým centrem Plzně. Každou z prohlídek zakončí příjemné povídání nad šálkem horkého
nápoje a ochutnávka vánočního cukroví ve sklepení
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vanech před radnicí bude zářit už o den dřív. Třetího
prosince v půl třetí tu začne kulturní program, který vyvrcholí v pět hodin rozsvícením stromku. I v Radobyčicích se rozsvícení vánočního stromu uskuteční v neděli
3. prosince od 17 hodin, a to před hasičskou zbrojnicí.
Na Nové Hospodě se stromek rozsvítí v pátek 8. prosince, taktéž v 17 hodin. Také zde si místní obyvatelé zazpívají vánoční koledy a před samotným rozsvícením je
čeká lampionový průvod.

předních českých varhaníků. Posluchačům poskytují
chvíle zklidnění k zamyšlení uprostřed předvánočního
shonu a pomáhají proniknout do pravé atmosféry adventu. První koncert zahraje Martin Moudrý, další neděle pak vystoupí Vladimír Roubal a Jakub Janšta.

03/12 / 16:00

Náměstí Republiky

Slavnostní
rozsvícení
vánočního stromu

03/12 / 10:00

Bolevecká sokolovna

Rukodělný
jarmark

Jste šikovní na ruční práce, rádi
doma něco vyrábíte a chtěli byste to ukázat ostatním?
Přijďte své výrobky prezentovat, nabídnout je k prodeji,
představit způsob jejich výroby, podělit se o zkušenosti,
získat další inspiraci nebo si jenom nákupem udělat radost. Rukodělný jarmark, to je zdobení perníčků, výroba
vinutých perel, zpracování papírových proužků nebo
třeba výroba vitráží.

03/12 / 15:00

Čas adventu, naplněného jedinečností, nezaměnitelnou atmosférou a očekáváním, zahájí jako každý rok
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Přesně v 16 hodin jej otevře vystoupení dětského pěveckého sboru Jiřičky a svátečně laděné skladby hudebního spolku Consortium musicum, které vystřídá vánoční představení
Divadla Dialog. V podání lidového souboru Plzeňský
MLS zazní folklorní písně a před svátečním slovem plzeňského biskupa Tomáše Holuba a primátora Martina
Zrzaveckého zahraje Ambito Orchestr. Třináctimetrový
smrk ztepilý ozdobený moderními světelnými a dekoračními prvky se rozsvítí v 18 hodin. Slavnostní okamžik
umocní následný koncert Spirituálu kvintetu.

Parkhotel

07/12 / 13:30

Advent dětem
První adventní neděli připravil
Plzeňský kraj pro děti a jejich
rodiče tradiční Advent dětem. Tentokrát se bude čekat
na čertíka, Mikuláše a andílka se Světlanou Nálepkovou
a Václavem Upírem Krejčím. Ti vytvoří skvělou atmosféru nedělního odpoledne, a aby čekání nebylo dlouhé
a nudné, zpříjemní ho legrací, přinesou plnou ponožku překvapení v podobě scének a soutěží a na závěr si
všichni společně i zazpívají. A kdo bude chtít, může se
třeba i vyfotografovat s čertem a odnést si domů fotku!
Výtěžek ze vstupného bude věnován Nadačnímu fondu
Šance onkoláčkům. Cena vstupenky je 50 Kč a zakoupíte je na www.ticket-art.cz nebo v Informačním centru
města Plzně. Více na www.plzensky-kraj.cz.

03–17/12 Katedrála sv. Bartoloměje
15:00

Adventní půlhodinky

I v letošním roce budou probíhat v katedrále sv. Bartoloměje po celý advent každou neděli Adventní půlhodinky. Jejich obsahem jsou varhanní improvizace v podání
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

Krajský úřad
Plzeňského kraje

Vánoční trhy

Plzeňský kraj srdečně zve
na 6. ročník vánočních trhů, které se letos opět uskuteční v prostorách krajského úřadu ve Škroupově ulici v Plzni. Přijďte nakoupit cukroví, vánočky, štoly, punč nebo
palačinky, ale i vánoční dekorace a dárkové předměty,
které vznikly pod rukama žáků středních odborných
škol i členů neziskových organizací z Plzeňského kraje.
Trhy probíhají od půl druhé do půl páté odpoledne. Více
na www.plzensky-kraj.cz.

od
09/12

Mázhauz radnice

Vánoční pohlednice

Unikátní historické pohlednice s originálními vzkazy
představí vánoční výstava, která se každoročně koná
v mázhauzu plzeňské radnice. Tradice posílání pozdravů a vzkazů přátelům a známým je stará více než 100 let,
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největší rozmach nicméně zažila až po druhé světové
válce. Kolekci vánočních lístků doplní i ty od Josefa Lady
včetně jeho kreseb. Součástí výstavy bude tradiční Velký plzeňský betlém a od 11. prosince rovněž vánoční
pošta s pošťákem úřadujícím až do 23. prosince.

13/12 / 18:00

Náměstí Republiky

Vánoční zpívání
koled

Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň slaví v Plzni letos dvacáté výročí a připojí se k němu lidé i v Chlumčanech, Spáleném Poříčí,
Přešticích, Kasejovicích, Stříbře, Hrádku u Rokycan,
Bělé nad Radbuzou, Blovicích, Domažlicích, Klatovech,
Mirošově a v Letinech. Všude poběží bohatý vánoční
program, který se úderem šesté hodiny spojí v jeden
obří pěvecký sbor, jenž zazpívá Narodil se Kristus Pán
a Nesem vám noviny.

13–
16/12

U Branky

Víno u Branky

Každý rok láká Plzeňany ke krátkému předvánočnímu
zastavení stánek se svařeným vínem U Branky. Nechybí ani letos. Plzeňský Lions Club opět provoní mrazivé

Vánoce 2017

dny a přinese vánoční náladu, aby výtěžek, stejně jako
v minulých letech, předal na pomoc nevidomým a slabozrakým lidem.

15/12
15:00

Náměstí Republiky

Vánoční gulášovka

Už devátým rokem se vedení centrálního městského
obvodu chopí velkých naběraček a bude hostit Plzeňany výbornou gulášovou polévkou přímo v srdci města,
na vánočních trzích na náměstí. Ačkoli předvánoční
rozlévání polévky je především určeno sociálně slabším spoluobčanům, vedení obvodu zve samozřejmě
i všechny ostatní, kteří se na vánočních trzích budou
chtít zahřát poctivou gulášovkou.

17/12
14:00

Sokolovna Koterov

 haritativní
C
vánoční trhy

Na vánočních trzích v Koterově si můžete už počtvrté
nakoupit krásné vánoční dekorace ruční výroby. Pro
návštěvníky vánočních trhů budou připraveny tvořivé
dílny a občerstvení v podobě tradičního svařáku nebo
čaje. Program zahájí ve 14 hodin Folklorní soubor Meteláček a těšit se můžete třeba i na vystoupení Broučci Bandu, Taneční akademie Plzeň a program uzavře
v 17:30 hodin pěvecké vystoupení SVČ Radovánek.

18/12
18:00

Parkhotel

Kouzlo Vánoc

Charitativní projekt Storm Balletu a Nadace 700 let města
Plzně je letos určen základní škole pro zrakově postižené. V programu vystoupí nejen tanečníci Storm Balletu,
ale také sopranistka Soňa Godarská, gospelová zpěvačka
Leona Gyöngyösi, mladá talentovaná zpěvačka Michaela
Mervartová, členka baletu DJKT Plzeň Kristýna Potužníková a další. Tváří Kouzla Vánoc je tenistka Andrea Hlaváčková. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

23–24/12

Plzeňské kostely

Betlémské světlo
Co by to bylo za Vánoce bez
Betlémského světla! Chcete-li
ho mít už před Štědrým dnem, můžete zajít 23. prosince od 14 do 18 hodin do katedrály. Na Štědrý den si ho
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pak můžete opatřit po celý den v katedrále a v kostele
sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí, dopoledne v kostelíku U Ježíška, odpoledne v kostele na Jiráskově náměstí a v Lobzích a od 22 hodin i v kostele sv. Jiří.

24/12 / 10:00

Kostel U Ježíška

Na Ježíška
U Ježíška

I letos můžete strávit štědrodenní dopoledne U Ježíška. Koneckonců kde také jinde!
Program budou jako každoročně tvořit muzikanti, kteří se tu zastaví s pár písničkami z vlastního repertoáru
nebo s koledami. Přijde třeba Petr Merxbauer, Vladimír
Babnič, Janek Ere, Petr Vrobel, NoiTre, Petra Brabcová či
Broučci band. Průvodním slovem a vánočně laděnými
texty opět doprovodí Markéta Čekanová.

24/12 / 11:15 a 24:00

Náměstí Republiky,
Katedrála
sv. Bartoloměje

Živý betlém a půlnoční bohoslužba
Co by to bylo za Vánoce bez betlému a půlnoční bohoslužby! Marie, Josef a narozený Ježíšek se jako každoročně objeví na Štědrý den dopoledne pod vánočním
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stromem na náměstí. Od půlnoci pak bude plzeňský
biskup Tomáš Holub sloužit v katedrále tradiční půlnoční bohoslužbu.

26/12 / 16:00

Katedrála
sv. Bartoloměje

Česká mše
vánoční J. J. Ryby
Českou mši vánoční J. J. Ryby v podání Nové České písně a Plzeňského komorního orchestru pod taktovkou
Zdeňka Vimra si můžete přijít poslechnout na druhý
svátek vánoční do katedrály svatého Bartoloměje. Zhudebněný příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám je naší nejznámější vánoční
mší a vznikl v roce 1796.

26–31/12

Techmania

Vánoce v Techmanii
O vánočních prázdninách
je Techmanie otevřená jako
obvykle: denně od 10 do 18 hodin, na Silvestra jen
do dvou. A v nabídce je všechno, nač se její návštěvníci
těší: spousta filmů v planetáriu, science show a hlavně
expozice plné hravého poznávání světa kolem nás. Už
jste si třeba zkusili zmrazit vlastní stín, odpálit nálože při
budování tunelu nebo moderovat počasí v televizi?
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TIPY NA KONCERTY
01/12
18:00

Kino Beseda

 etallica:
M
Quebec Magnetic

Ještě před pražským koncertem v dubnu 2018 uvolnila
rocková kapela Metallica na jediný večer pro Česko záznam svého slavného vystoupení pod názvem „Metallica: Quebec Magnetic“, který 1. prosince uvede víc než
sto tuzemských kin! Koncertní klenot Quebec Magnetic
je unikátním, precizně zpracovaným záznamem legendární show Metallicy z kanadského Quebecu z roku 2009
a v Plzni si ho tento jediný večer mohou fanoušci kapely
vychutnat v Kině Beseda.

06/12
20:00

jazzu než Classic Jazz Collegium legendárního kornetisty Boba Zajíčka. Toto těleso, které již od roku 1975
představuje špičku v interpretaci raného swingu, přijalo pozvání na 42. „Po siréně swing!“, jež pořádá Pilsner
Jazz Band v plzeňském Pekle pravidelně každou první
středu v měsíci. Součástí této tradiční tančírny je i lekce swingového tančení s lektorkou studia Dance by Lion‘s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod. a zdarma pro
majitele vstupenek na tančírnu. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji na Plzeňské vstupence.

09/12 / 20:00

Peklo

MIG 21

Peklo

 ilsner Jazz Band;
P
Classic Jazz Collegium

V České republice není „klasičtějšího“ zástupce starého

TIP NA PROSINEC
11/12 / 19:00

Home Monitoring Aréna

Miro Žbirka – Vánoční Symphonic Tour 2017
Šest let po veleúspěšném Symphonic Tour, jehož
koncerty byly dlouhé týdny dopředu vyprodány,
přichystal Miro Žbirka na základě častých dotazů
a proseb svých fanoušků jakési jeho volné pokračování. Vánoční Symphonic Tour 2017 koncem
letošního roku zavítá především do měst, která
se na seznam posledního turné nedostala a jednou z jeho zastávek bude i koncert na plzeňském
zimním stadionu. Známé skladby jednoho z největších slovenských hitmakerů zazní v doprovodu
Zlínské filharmonie a dětského sboru a kromě toho
se můžete také těšit na exkluzivní hosty Jaroslava
Svěceného a Lenku Filipovou, která se tak po bezmála roční zdravotní pauze opět naplno vrací
na koncertní pódia. Více na www.zbirka2017.cz.
Vstupenky na www.ticket-art.cz.
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Pop funková kapela MIG 21 vyjíždí na turné s názvem Svoboda
není levná věc. Tentokrát se koncertní šňůra uskuteční
ve dvou částech – v listopadu a prosinci 2017 a v dubnu
2018. V rámci turné zazní osvědčené a léty prověřené hity
a samozřejmě novinky v čele s písničkou Svoboda není
levná věc. Skupina MIG 21 vznikla v roce 1998 a pozornost na sebe definitivně upoutala již debutovou deskou
Snadné je žít (2001). Následovala alba Udělalo se nám
jasno (2002), Pop, pop, pop (2004) a o deset let později
vyšla lakonicky nazvaná deska Album (2014). Hudební
rukopis kapely je od počátku nezaměnitelný. Textům
Jiřího Macháčka, který má nezpochybnitelný komický
talent, vévodí humor, nadhled a jazykové hříčky. Vstupenky k dostání na www.plzenskavstupenka.cz za 330 Kč
a nebo na místě za 370 Kč.

10/12 / 17:00

Horšovský Týn

Jaroslav Uhlíř
s kapelou

Hudební lahůdkou největších
hitů Jaroslava Uhlíře bude druhou prosincovou neděli
vánoční koncert pro celou rodinu v kině Horšovský Týn.
Jaroslav Uhlíř zde vystoupí společně se svou skvělou
doprovodnou kapelou v klasickém rockovém složení
a publikum se může těšit na nezapomenutelné písničky jako např. „Holubí dům“, „Severní vítr“ nebo „Není
nutno“, které za posledních 40 let vytvořil převážně ve
spolupráci se Zdeňkem Svěrákem, a celá řada z nich doslova zlidověla. Tak si přijďte zazpívat s Jaroslavem Uhlířem tyto notoricky známé písně, které udělají radost
nejen dětem, ale i dospělým! Vstupenky jsou v prodeji
na www.kinohorsovskytyn.cz.
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz
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10/12
18:00

Peklo

 ánoční koncert PlzeňV
ského dětského sboru

Druhou adventní neděli se v plzeňském Pekle uskuteční
vánoční koncert Plzeňského dětského sboru s názvem
„Jsou svátky“. Na programu večera se budou spolupodílet přípravné sbory Notičky a Javořičky, hlavním hostem večera bude mladý nadějný zpěvák Milan Peroutka
a pořadem bude provázet Mgr. Jiří Hlobil. Vstupenky
lze v předprodeji pořídit v ZUŠ B. Smetany, zbylé budou
k dispozici na místě v den konání koncertu.

10/12
19:00

Smetanovské
dny
38. ročník festivalu
1. – 22. 3. 2018
Plzeň

Měšťanská beseda

 avel Šporcl – Vánoce
P
na modrých houslích

Pavel Šporcl po dvouleté přestávce opět vyráží na velké vánoční turné. V jedenácti městech České republiky
představí koncertní provedení svého prvního vánočního
alba a zahraje překrásné vánoční melodie, písně i tradiční
koledy v unikátní aranži pro jeho modré housle a orchestr. V jejich podání zazní zahraniční vánoční písně jako je
Tichá noc, svatá noc či Rolničky. V premiéře zazní i houslistova vlastní vánoční kompozice Modlitba. Chybět nebudou ani melodie z filmu Anděl Páně II. a v neposlední
řadě hymna českých Vánoc: Narodil se Kristus Pán.

12 a 13/12 / 19:00

DEPO2015

Dvojkoncert
Horkýže Slíže
Slovenská kapela Horkýže Slíže
je v České republice jako doma a její živá vystoupení
patří mezi tuzemskými hudebními fanoušky k nejvyhledávanějším vůbec již řadu let. Do Plzně se kapela
vrací v rámci podzimního turné k novému albu „Pustite Karola“ a pro velký zájem proběhnou v prostorách
DEPO2015 rovnou dva koncerty ve dnech 12. a 13. 12.,
kde kromě ukázek z nové desky představí také své největší hity jako např. „Silný refrén“, „Malá Žužu“, „Mám
v pi** na lehátku“ či „LAG song“. Známí recesisté budou
na turné zároveň pokračovat v oslavách výročí čtvrtstoletí existence kapely, v rámci kterého sepsal hudební
publicista Jaroslav Špulák o kapele knihu „Kontiňu…
pokračujeme“. Kromě hlavních hvězd se můžete těšit
také na metalový projekt Mean Messiah a známou punk
rock partu zakázanÝ ovoce!
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

smetanovskedny.cz
plzenskafilharmonie.cz
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TIPY NA KONCERTY
14/12
19:00

Měšťanská beseda

 avid Koller Acoustic
D
Tour 2017

David Koller vyráží s kapelou na akustické turné po divadlech. Jeden z nejrespektovanějších českých muzikantů
se vydává za fanoušky, než se na sólové dráze lehce odmlčí kvůli závazkům ve znovu probuzené skupině Lucie.
Koncerty budou k sezení. Publikum se v českých a moravských sálech může těšit například z písní Chci zas
v tobě spát, Gypsy Love, Amerika a z dalších Kollerových
hitů z celé jeho hudební kariéry v akustickém aranžmá.

15/12 / 19:30

DEPO2015

Bittová, Dusilová,
Načeva
V prosinci se během tří exkluzivních koncertů představí v jedinečném projektu „Spolu“ tři osobité zpěvačky tuzemské hudební scény Iva
Bittová, Lenka Dusilová a Monika Načeva. Co jméno, to
pojem – Iva Bittová se etablovala na světové hudební
scéně mezi nejžádanější hudebníky alternativní scény,
o Lence Dusilové se mluví jako o jedné z nejlepších zpěvaček české scény a Monika Načeva kráčí vlastní cestou
fúzí žánrů od šansonu po techno. Ačkoliv má každá
z protagonistek jiné hudební kořeny, hodlají nyní nalézt
společný hudební jazyk a kromě skladeb připravovaných přímo pro projekt „Spolu“, během večera zazní
také známé skladby všech tří protagonistek.

27/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Robert Křesťan
& Druhá tráva

Legendární bluegrassová kapela Druhá tráva loni oslavila již čtvrt století na hudební
scéně, během kterého několikrát obdržela ocenění APH
Anděl v kategorii Folk a Country a stihla natočit osmnáct
alb v Čechách i USA, kde mimochodem patří mezi nejznámější české skupiny. V sestavě kapely stále figurují zakládající členové Robert Křesťan a Luboš Malina, a aktuální
koncertní program zahrnuje průřez tvorby z celé doby
existence skupiny s důrazem na skladby z nejnovějších
studiových alb „Pojďme se napít“, „Marcipán z Toleda“,
„Shuttle to Betlehem“ a „1775 básní Emily Dickinsonové“.
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Dozvěděli
jsme se…
… že od příští sezony 2018/2019
bude mít Plzeňská filharmonie
nového šéfdirigenta. Stane se jím světově známý
Ronald Zollman, jenž je v současné době hlavním
hostujícím dirigentem zdejší filharmonie. Poslední koncert, který odřídí dosavadní šéfdirigent Plzeňské filharmonie Tomáš Brauner, se uskuteční
7. června 2018 v Plzni.
… že netradiční Novoroční gala Plzeňské filharmonie a Cimbálové muziky Milana Broučka proběhne
1. 1. v Měšťanské besedě.
… že kromě toho v následujícím měsíci vystoupí
v Měšťanské besedě Hana Zagorová (24. 1.) nebo
Spirituál Kvintet v ojedinělém projektu s operní
pěvkyní Dagmar Peckovou (31. 1.).

TIP NA DÁREK
20/02 / 20:00

TJ Lokomotiva

The Dire Straits
Experience
Úspěšný britský projekt
The Dire Straits Experience, který se letos na jaře
s velkým úspěchem představil ve vyprodané pražské Lucerně a ostravském Gongu, se v únoru 2018
vrací do České republiky a kromě Prahy tentokrát
zavítá také do Hradce Králové a Plzně! Kapela The
Dire Straits Experience vznikla jako pokračování
legendárních Dire Straits po odchodu frontmana
Marka Knopflera na sólovou dráhu, sestavu částečně tvoří původní členové z 80. let a v jejím čele
najdete kytaristu a zpěváka Terence Rais, jehož
celkový projev se Knopflerovi velmi podobá. Při
své poslední návštěvě Česka The Dire Straits Experience prokázali, že kultovní písně Dire Straits umí
zahrát naprosto excelentním způsobem a nyní se
o tom můžete přesvědčit na vlastní oči a uši i vy!
Vstupenky v síti Ticketpro.

prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se...

06/12 / 20:30

Dozvěděli
jsme se…

Zach´s Pub

Václav Koubek
Nezaměnitelný český umělec s širokým rozsahem pole
působnosti od hudebníka, přes herce a režiséra, až například po spisovatele nebo majitele Vesnického klubu v Chotěmicích, vystoupí první prosincovou středu
v plzeňském Zach´s Pubu. Jak popsat tvorbu písničkáře
Václava Koubka? Třeba jak stojí v popisu pořadu Na plovárně: „nejpřesnější je asi říct, že V. Koubek je takový tatarský biftek naší hudební scény. Tam nenajdete žádnou
přílohu, žádnou omáčku – V. Koubek, to je syrové hovězí,
šťavnaté, někdy až krvavé a bez příkras“. Dobrou chuť.

25/12
20:00

… že po Novém roce vystoupí
v Zach´s Pubu svérázná parta
Vasilův Rubáš (4. 1.), osobitý zpěvák Luboš Pospíšil
(11. 1.) a Xavier Baumaxa (25. 1.).
… že 8. prosince od 20 hodin proběhne v Moving
Station křest nového CD Šedifky a Přeletky: Ze starých zpěvníků.
… že s mixem rapu, alternativy a folku s řádnou
dávkou nadsázky vás v Zach´s Pubu 18. ledna pobaví herec Vojta Záveský skrývající se pod pseudonymem Vojtaano.

Saloon Roudná

Starý psi

Tradice se mají dodržovat a o Vánocích to platí dvojnásob. Proto ani letos nemůže chybět v programu Saloonu
Roudná bigbítová tancovačka na Boží hod v režii skupiny Starý psi, jejíž hudební program je zárukou toho, že
nudit se rozhodně nebudete! Tato parta ostřílených rockerů během večera představí celou řadu zásadních hitů
rockové historie, které nenechají nikoho sedět v klidu
a kromě dobré zábavy tak máte navíc ideální příležitost
vytancovat nějaké to kilo, které o Vánočních svátcích
většina z nás nabere, a třeba se stát i králem parketu!
Jako předkapela se objeví skupina Garde. Lístky v předprodeji v restauraci Saloon Roudná.

28/12 / 20:30

Zach´s Pub

Circus Ponorka
Efekty, dva mikrofony, kytara,
hravost, improvizace, chytlavé melodie a dokonalá interakce s publikem – Honza
Ponocný se svým jedinečným „jednočlenným orchestrem“ se vrací na místo činu! V Zach´s Pubu opět ukáže,
že jeden muzikant dokáže naživo vytvořit zvuk mnohočlenné kapely, když se ví, jak na to. Tento výjimečný
muzikant, s více než dvacetiletou profesionální zkušeností, spolupracoval s celou řadou známých hudebníků, v devadesátých letech slavil úspěch s kapelou
Circus Praha a jeho písně najdete v repertoáru mnoha
tuzemských hudebních hvězd, jako jsou Aneta Langerová, Ewa Farna nebo Lenka Dusilová, nebo filmech
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

Alice Nellis. Je také členem doprovodných kapel Ivana
Krále a Mekiho Žbirky.

30/12
20:00

Saloon Roudná

Turbo, Gallileo

Stejně jako každoročně na Boží hod v Saloonu Roudná vystupují Starý psi, tak den před Silvestrem zde
pódium patří legendární rockové partě Turbo! Více
než 35 let dostává Turbo do varu fanoušky prakticky
všech věkových kategorií, na koncertech se muzikanti
ukazují stále ve skvělé formě a plné sály zas dokazují,
že jejich tvorba oslovuje již několik generací rockových
fanoušků, včetně těch mladších. Také host je tradiční, a to skupina Gallileo, která vás jistě dobře nažhaví
na hlavní hvězdy večera! Lístky k dostání v předprodeji
v restauraci Saloon Roudná.

31/12
20:00

Goethe´s Mefisto

Pekelný Silvestr
– Mefisto New Year

Peklem vše nemusí nutně končit, ale naopak také začínat! O tom se můžete přesvědčit na „Pekelném Silvestru“ v Mefistu, kde se můžete rozloučit s rokem 2017
a zároveň přivítat rok nadcházející, který zde díky vám
bude jistě minimálně tak vydařený jako ten letošní!
V programu „The Very Best Of Music 2017“ zahraje DJka
Veru to nejlepší z pekla za celý rok a je více než jisté, že
tato party bude opět jednou z těch „legendárních“. Tak
neseďte doma u chlebíčků a „zábavných“ estrád, na to
máte ještě hodně let.
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Divadelní tipy

od 02/12

Divadlo Dialog

nerace. Přijďte se podívat, jak to s dobráckým drakem
dopadne. Pohádka je vhodná pro děti od tří let. Délka
představení 45 min. Více na www.spalicekplzen.cz.

Prosinec
v Divadle Dialog
První prosincový víkend, druhého a třetího prosince, uvádí soubor Propadlo pohádku Jak Kašpárek s Honzou chytili zloděje, která
bude spojená s mikulášskou nadílkou. Soubor Zrcadlo
si připravil zbrusu novou autorskou vánoční pohádku,
bude se hrát pouze v prosinci, a to devátého, třináctého
a jednadvacátého. Na Štěpána uvede SPODINA reprízu
komedie Iluzionisté v hlavní roli se Stanislavem Zindulkou a dvacátého sedmého prosince výjimečně od 19:30
hodin Gogolovu komedii Hráči v hlavní roli s Jaroslavem
Matějkou. A na Silvestra můžete od 17 hodin navštívit
premiéru komedie Sexy prádlo v podání Olgy Ženíškové a Jakuba Zindulky.

06/12 / 19:30

Měšťanská beseda

Slzy ošlehaných
mužů

Osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty v loutkohereckém pozdravu Divadla Vosto5
podkrkonošským ochotníkům. Sto let po největší české
sportovní tragédii stále s jistotou nevíme, co přesně se
tenkrát na krkonošském Zlatém návrší stalo. Hrají Ondřej Bauer, Kristýna Liška Boková/Renata Prokopová,
Tomina Jeřábek, Petr Prokop a Ondřej Cihlář.

07 a 09/12

02/12 / 19:00

Nová scéna DJKT

Nová scéna DJKT

Chyť mě,
jestli na to máš

Divadlo J. K. Tyla uvede jako
první v republice broadwayský muzikál Chyť mě, jestli
na to máš (Catch Me If You Can) podle stejnojmenného
filmu Stevena Spielberga. V roli mladého podvodníčka
Franka Abagnalea jr., vydávajícího se za pilota, lékaře
či právníka, se představí populární (česko)slovenský
zpěvák Martin Harich, dopadnout se jej pokusí agenti
FBI Martin Stránský nebo Martin Šefl. Frankovy rodiče
ztvární Roman Krebs a Stanislava Topinková Fořtová
a v menší, ale výrazné roli Rogera Stronga se v DJKT
po delší pauze opět objeví oblíbený Bronislav Kotiš.

03 a 17/12 / 15:30

Loutkové divadlo
Špalíček, D klub

Čtyři pohádky
o jednom drakovi
Marionetová pohádka pojednává o tom, jak to má drak
těžké, když si chce vzít princeznu za ženu. Pohádka plná
písniček, která vznikla v roce 1986 v dílně plzeňského
loutkáře F. Čečila, těší malé i velké diváky druhé ge-
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Muzikál Kočky
míří k derniéře

Jedna z nejoblíbenějších muzikálových inscenací Divadla J. K. Tyla Kočky měla premiéru v prosinci 2014 a od té doby si získala neutuchající
přízeň diváků. A to i díky vynikajícímu tanečně, pěvecky
i herecky zdatnému obsazení v čele s plzeňskou hvězdou Stanislavou Topinkovou Fořtovou v roli kočky
Grizabelly, která zpívá hit Vzpomínky. Muzikál Cats
patří mezi nejúspěšnější díla Andrewa Lloyda Webbera
a vloni oslavil 35. výročí od světové premiéry v Londýně. Plzeňské Kočky budou na jevišti Nové scény zpívat
a tančit ještě třikrát: 7. prosince od 19 hodin a 9. prosince
od 14 a 19 hodin.

09/12
17:00

Malá scéna DJKT

Tobiáš Lolness

Dobrodružný román Tobiáš Lolness, ověnčený řadou
cen včetně Ceny Hanse Christiana Andersena, vypráví příběh chlapce, který měří jen o něco víc než jeden
milimetr a jehož domovem je koruna stromu. Kniha posloužila režisérce Lucii Ferenzové jako předloha pro hravou inscenaci plnou jevištních kouzel. V roli Tobiáše se
představí Ondřej Rychlý, který je také autorem scénické
hudby. V dalších rolích vystoupí Kamila Šmejkalová, Ondřej Vacke a Jaroslav Matějka.
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz
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16/12
19:00

Velké divadlo DJKT

Kazimír a Karolína

Prostý řidič Kazimír a jeho milá Karolína si spolu vyrazí
na pouť, ale kvůli vzájemnému nepochopení se pohádají a každý prožívá magický pouťový večer po svém;
každý kráčí vstříc svému vlastnímu osudu. Dají se ještě
spolu dohromady? Zdánlivě banální příběh dvou milenců patří nesporně k vrcholům dramatické tvorby dvacátého století. Hru Ödöna von Horvátha v Plzni inscenuje
režisér Thomas Zielinski, v hlavních rolích se představí
Andrea Mohylová a Petr Konáš.

17/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála
bláznovství
Kdo říká, že není magor, neříká pravdu – tak by se dala
shrnout hra o dvou chovancích psychiatrické kliniky,
které čeká životní výzva: začít život mimo stěny léčebny.
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Můžete sledovat přátelství Ellinga a Kjella Bjarna a jejich
střetávání se s každodenní realitou, která je pro oba
přátele komplikovaná a přináší řadu velmi humorných
situací. Zároveň však, pod odlehčeným tónem, vyplave
na povrch osamocenost hrdinů, jejich strach z lidí i touha po lásce a přátelství. V hlavních rolích Martin Hofmann a Filip Blažek.

18/12 / 19:00

Divadlo Alfa

Macbeth
– Too Much Blood
Originální představení Divadla Na zábradlí je variací na Shakespearova Macbetha.
Hraje se v jednoduché, rytmické, zkratkovité angličtině,
které rozumí i začátečník. Výsledkem je černá komedie
na klasické téma, v níž se mísí absurdita s melancholií.
Možná se vrací ke starým modelům, kdy muži byli ještě
muži a ženy ženami a kdo chtěl moc a peníze, musel se
potřísnit krví. Ale dost možná se také dívá do budoucnosti, kde kultivovanost, korektnost a empatie opět
ustoupily nejnižším pudům.
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29/12 / 19:00

Měšťanská beseda

P.R.S.A.

Život je plný omylů! A tak se
klidně může stát, že místo velkolepé rodinné oslavy babiččina životního jubilea se
omylem vypravíte na funus. Nezbývá pak nic jiného,
než vše brát s humorem a vystrojenou pohřební hostinu si užít, jak se patří. Pět svérázných žen různého stáří
si tak na oslavě babiččiných osmdesátin zpívá v rytmu
blues a přitom procvičuje pánevní dno. Žádná z nich nezná svého otce a každá má osobitý sebeironický humor.
Hrají Kristýna Leichtová, Ilona Svobodová, Eva Lecchiová, Jana Bernášková, Ivana Wojtylová, Jaromír Nosek /
Richard Trsťan. Vzhledem k velkému počtu vulgárních
slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, není
představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky
zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování.

31/12 / 15:00 a 19:00

Divadlo J. K. Tyla

Silvestr v Divadle
J. K. Tyla
Přijďte oslavit Silvestra do divadla. DJKT nabízí silvestrovská představení ve Velkém
divadle i na Nové scéně, a to ve dvou termínech, od 15
a od 19 hodin. V ceně vstupenky je sklenka sektu. Zatímco ve Velkém divadle vzplane spor o pisoár v legendárním českém muzikálu Zvonokosy, na Nové scéně
vás bude bavit skvělý Jaroslav Matějka jako Sluha dvou
pánů v Goldoniho nestárnoucí komedii.

01–29/01

Velké divadlo DJKT

Filmaři ve Velkém
divadle DJKT
Secesní budova Velkého divadla zaujala francouzské filmaře, kteří si ji vybrali pro
natáčení historického filmu Edmond. Film vychází ze
stejnojmenné divadelní hry o životě dramatika Edmonda Rostanda a vzniku jeho slavného Cyrana de Bergerac.
Dramatik Alexis Michalik hru sám inscenoval na jevišti
pařížského divadla Théâtre du Palais-Royal a ujme se
také režie filmu. Vzhledem k natáčení bude Velké di-
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Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo Alfa hraje po Novém
roce poprvé 3. ledna, a to představení Lékařem proti své vůli.
… že Malá scéna DJKT chystá na Tři krále baletní
premiéru Kafkovy Proměny.
… že Kino Beseda zve 7. ledna na Zkrocení zlé
ženy v podání moskevského Velkého baletu.
… že 8. ledna se v Besedě opět zastaví Komici s.r.o.
… že se v představení Chyť mě, jestli na to máš
Divadla J. K. Tyla objeví po delší pauze ve výrazné
roli Rogera Stronga oblíbený Bronislav Kotiš.
… že lednoví hosté Divadla Alfa přivezou pohádky Malý pán (13. 1.) a Až na dno mamuta (20. 1.).
… že 20. ledna uvede Nová scéna DJKT premiéru
opery Hamlet.
… že Měšťanská beseda uvede v lednu komedii
Prachy!!! s Vandou Hybnerovou a Ondřejem Vetchým (21. 1.).
… že muzikálový soubor DJKT připravuje na konec ledna premiéru Ďábelského lazebníka z Fleet
Street, tedy Sweeneyho Todda (27. 1.).
… že 21. ledna uvede Kino Beseda operetu Netopýr v podání Vídeňské státní opery.
… že v půli ledna můžete vyrazit do Pekla na Podivný případ se psem (15. 1.).
… že koncem ledna se do Plzně znovu vrací inscenace Vím, že víš, že vím se Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým. Hrát se bude 22. ledna v Pekle.
… že Divadelní léto pod plzeňským nebem nabízí
vánoční vouchery na další sezónu. V červenci 2018
se bude hrát novinka Cyrano s Michalem Dlouhým
v titulní roli nebo loňská úspěšná tragikomedie
Akvabely.
… že 1. prosince v 17 hodin se ve foyer Nové scény
DJKT rozsvítí vánoční strom, vystoupí Baletní škola DJKT a Dětský sbor DJKT.
… že 31. prosince se můžete vypravit do Divadla
Dialog na premiéru komedie Sexy prádlo.

vadlo od 1. do 29. ledna 2018 uzavřeno. Více informací
v pokladnách předprodeje ve Smetanových sadech 16.
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

do
10/12

Galerie Jiřího Trnky

 ydie Šloufová:
L
Malba a tapiserie

Retrospektivní výstava plzeňské výtvarnice a pedagožky Lydie Šloufové představí její malby a tapiserie. Lydie
Šloufová od roku 1992 učí výtvarnou výchovu a dějiny
umění na Církevním gymnáziu v Plzni a od roku 2006 je
členkou Unie výtvarných umělců Plzeň.

do
19/12

hranic. V budoucnu by měla následovat další, např.
Linc a Lipsko. Ve všech uvedených městech se nacházejí umělecké školy, které jsou živnou půdou těchto lokálních scén. Také osm účastníků této výstavy spojuje
studium na norimberské akademii. Doprovodný program nabídne 3. prosince odpoledne výtvarnou dílnu
pro veřejnost a 14. prosince komentovanou prohlídku
výstavy.

06/12 / 17:00

Západočeská galerie

Galerie Evropského
domu SVKPK

Křesílka architekta Karla Lhoty
a malíře Josefa
Hodka

PEOPLE

Ted Nomad je francouzský malíř, který se věnuje street artu. Říká o sobě, že se zrodil na cestě. Putováním
z místa na místo si utvářel vlastní vesmír, který zalidnil
portréty těch, s nimiž se setkal. Inspiraci nachází v lidské
bytosti, anonymní i známé, a jejích emocích. Jeho tvorba je instinktivní, působí naléhavě. Vychází z veřejného
dění i událostí každodenního života. Od roku 2001 rozvíjí techniku aplikace šablon, kterou neustále vylepšuje,
zdokonaluje. Obrazy realizuje aerosolovou bombou,
a přestože je za tím mnoho hodin práce, každá šablona
z papíru ožije pouze jednou jedenkrát.

do 06/01

Galerie Ladislava
Sutnara

Ladislav Sutnar

V prosinci se příznivci tvorby
Ladislava Sutnara mohou těšit na fantastický vánoční
dárek: na veřejnosti dosud neznámá díla tohoto významného plzeňského rodáka. V roce 2015 mohli návštěvníci
galerií zhlédnout tři velké výstavy zaměřené na Sutnarovu knižní tvorbu, užitý design a obrazy Venuší. V letošním
roce se galerie nesoucí jeho jméno vrací k jeho odkazu.

od 01/12

Galerie města Plzně

Na dosah 2 /
Greifbar nah 2

Po loňské výstavě věnované
Drážďanům galerie letos připravila druhý díl série zaměřené na umění menších center v blízkosti českých
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

Dva pozoruhodné kusy nábytku z meziválečného období představí v rámci přednášky Jedno dílo / jeden
svět Petr Domanický. Rodina Josefa Hodka věnovala
před časem galerii křesílko, které pro malíře navrhl plzeňský architekt Václav Neckář. V současné době galerie
získává křesílko, které patřilo architektu Karlu Lhotovi
a bylo na přelomu dvacátých a třicátých let součástí
jeho plzeňského bytu. Lhota s Neckářem patřili k nejprogresivnějším místním architektům a propagátorům
moderní tvorby. Lhota se v době svého působení v Plzni
navíc stal jedním z nejvýznamnějších spolupracovníků
Adolfa Loose. Oba kusy nábytku budou součástí připravované expozice architektury v tzv. Semlerově rezidenci
na Klatovské 110, kde po Novém roce 2018 galerie zahájí
rozhodující etapu rekonstrukce domu a restaurování
unikátního bytového interiéru.

od
08/12

Západočeské muzeum

 rantišek Pečený
F
a Heřmanova Huť

František Pečený se řadí k nejvýznamnějším československým sklářským designerům padesátých až sedmdesátých let 20. století. Po studiích na sklářské škole
v Železném Brodě a na Uměleckoprůmyslové škole
v Praze byl od roku 1947 zaměstnán jako podnikový
výtvarník sklárny v Heřmanově Huti. Věnoval se navrhování sériově vyráběného lisovaného skla a svým pojetím designu osobitě reagoval na soudobé tendence
ovlivňující sklářské umění. Výstava představuje poprvé
v Plzni v uceleném přehledu Pečeného sklo, současně
však přibližuje i autorovu téměř neznámou kreslířskou
a malířskou tvorbu.
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od 12/12

Studijní a vědecká
knihovna PK

Neboj, neboj!

Proč se bojíme? Co se děje
v našem těle, když máme strach? Čeho se báli naši předkové? Proč má někdo strach ze psů a proč se psi bojí
bouřky? Jak to, že jeden je odvážný a druhý strašpytel?
Výstava Milady Rezkové, Lukáše Urbánka a Jakuba Kaše
vypráví o tom, jak vznikala velká kniha o strachu, přináší odpovědi, informace, názory psychologů, komiksy
a interaktivní prvky, které jsou ušité každému na míru.
Cílem publikace i výstavy je představit strach jako přirozenou součást života, které není třeba se bát. Vernisáž
výstavy se uskuteční 12. prosince v 17 hodin a výstava
potrvá do 26. ledna.

od 13/12

Galerie Ladislava
Sutnara

Sutnar dětem

Závěr roku bude v Galerii Ladislava Sutnara patřit dětem. Připravené budou hry,
při nichž se děti seznamují s barvami nebo základní
geometrií. Kromě malé dílny, kde si budou malí návštěvníci moci složit svou loutku nebo stavebnici, se
můžou těšit na velké překvapení. V galerijní herně se
budou moci vydovádět se Sutnarovou stavebnicí Build
the Town, kterou tu z její původní malé dřevěné verze
přetvořili na velkou molitanovou. Herna bude v galerii
až do 6. ledna.

od 13/12

Galerie Jiřího Trnky

VÁŠNĚ převážně
VÁŽNĚ

Akademický malíř Miloslav Čech
představí své akryly, oleje a enkaustiku. Tento výrazný plzeňský malíř, člen UVUP a spolu s akademickým malířem
Vladivojem Kotyzou spoluautor nástěnné malby Teatrum
mundi v Proluce v Plzni vytvořil mnoho nástěnných realizací nejen v Plzni; jeho díla jsou zastoupena v mnoha galeriích a v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. Vernisáž
se uskuteční 13. prosince od 17 hodin.
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Dozvěděli
jsme se…
… že v Západočeské galerii
můžete jako originální dárek
pořídit dárkové vstupenky pro
své blízké. Vybírat můžete mezi vstupenkou celoroční (390 Kč) anebo pro jeden vstup na výstavu
(70 či 50 Kč).
… že v polovině prosince zve Národopisné muzeum Plzeňska na tradiční Adventní dílny (12.–14. 12.).
… že Západočeské muzeum připravilo pro své
návštěvníky z blízka i z dálky Muzejní pas, který
nabídne 8 vstupů dle vlastního výběru na jakékoliv výstavu či expozici pořádanou muzeem
za zvýhodněné vstupné. K zakoupení je na všech
pokladnách ZČM.
… že Západočeská galerie připravila na leden
hned sedm zajímavých přednášek a komentovaných prohlídek, například Bratři Čapkové proti totalitě (9. 1.) nebo Co daly české země světu
v oblasti kultu Božího těla (17. 1.).
… že Západočeské muzeum v Plzni překládá datum konání výstavy František Pečený a Heřmanova Huť z původně plánovaného termínu 24. listopadu na 8. prosinec.

14/12 / 17:00

Západočeská
galerie

Plzeňská
revolta proti
měnové reformě
1. června 1953
Přednáška Jakuba Šloufa z Ústavu pro studium totalitních režimů je doprovodným programem k výstavě
„TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech
1938–1953“. Historik Jakub Šlouf představí svoji knihu
Spřízněni měnou, která popisuje průběh protestů plzeňského obyvatelstva proti měnové reformě 1. června
1953. Plzeňská revolta byla největší protestní akcí v Československu 50. let. Výklad se zaměří nejen na samotné
demonstrace v ulicích města, ale přiblíží posluchačům
též dlouhodobější podmínky, z nichž revolta vycházela.
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz
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do 10/12

TIP NA DÁREK

OC Plzeň
Rokycanská

od 01/12

Kardinála
Berana 30

Darujte
virtuální realitu
Hledáte něco opravdu speciálního pro letošního
Ježíška? Nevíte, co k narozeninám? Nebo jen rádi
děláte ostatním radost? Tak vyzkoušejte něco
nového a připravte překvapení v podobě nezapomenutelného zážitku ve světě virtuální reality.
Darujte poukaz do virtuálních světů. Je to skvělý
dárek pro malé i velké. Zažijete realistický zážitek
ve virtuálním prostředí dle svého přání, díky unikátním systémům HTC VIVE. VR Future je největší
plzeňská herna virtuální reality s širokým výběrem titulů. Nabízí skvělé zážitky pro děti i dospělé, herní a vzdělávací aplikace, prodej dárkových
poukazů, individuální akce a oslavy, pronájem
virtuální reality na vaší akci, realizaci virtuální reality na míru a další. Najdete ji na www.vrfuture.cz
nebo fb.me/VRFuturePlzen.

TIP NA DUBEN
21/04

Škodaland

Krajský
půlmaraton
Plzeňského
kraje 2018
Plzeňský kraj chystá na 21. dubna 2018 čtvrtý ročník rodinného běžeckého závodu Krajský půlmaraton. Kromě tradičních tras – půlmaraton, desítka
a pětka, se můžete nově těšit také na štafetový běh
4 x 5,85 km. Nejmenší účastníci budou moci změřit
své síly na překážkách Predator Race Junior přímo
v areálu Škodalandu v Plzni. Registrace spuštěny
od 1. prosince 2017! Více informací na Facebooku
a na pulmaraton.plzensky-kraj.cz.
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Fotohrátky s čerty
Letos Obchodní centrum Plzeň
na Rokycanské pro své návštěvníky připravilo zábavný fotokoutek, ve kterém se mohou od poloviny listopadu fotit
a fotky sdílet se svými přáteli. Jak se lépe připravit na klasický 5. prosinec než originální fotkou z pekla! Už ji máte?

od
01/12

Techmania

Science show Život

Přemýšleli jste někdy, co umožňuje život na naší planetě?
Je to mnoho faktorů a mezi nimi i dýchatelná atmosféra.
Proč je k životu důležitý dusík, kyslík, oxid uhličitý nebo
dokonce metan či vodík? To všechno se dozvíte v nové
science show, která je nabitá zajímavými a efektními pokusy s různými plyny, které si můžou vyzkoušet i odvážní
dobrovolníci.

od
01/12

KD JAS

Pod stromeček swing

Swingové tance, lindy hop a charleston jsou nejen
novým fenoménem posledních let, ale také se báječně hodí k atmosféře oslav sto let republiky, které nás čekají v příštím roce. Proto Jazz bez hranic
chystá od ledna další kurzy pro úplné začátečníky.
Lektoři Markéta Čekanová a Jiří Bránský se jim budou věnovat od 16. ledna každé úterý od 18:30 hod.
v KD JAS. Kurzy je možné dát i jako vánoční dárek,
v prodeji jsou dárkové vouchery pro jednotlivce
i pro páry. Více informací na tel.: 724 317 539 nebo
na www.jazzbezhranic.com.

od 01/12

ZOO

Štědrý prosinec
v ZOO
Letošní advent na statku Lüftnerka v zoologické a botanické zahradě se bude konat sice jen
ve třech termínech, ale o své nejoblíbenější předvánoční
akce návštěvníci rozhodně nepřijdou. Odpoledne 2. prosince je pro ně připravena ukázka současných trendů při
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KAM ZA KULTUROU
tvorbě adventních věnců. Děti se určitě už těší na velké
čertovské a mikulášské odpoledne 9. prosince, na něž naváže uspávání medvědů. Třetí adventní sobota bude patřit živému betlému, v němž se představí žáci a přátelé ZUŠ
v Dobřanech. Štědrý den v ZOO, to je tradiční chytání zlaté rybky, vánoční naučná stezka o další dárky pod stromeček, jesličky na pamlsky pro zvířátka a samozřejmě kolem
poledního Štědrý den u šimpanzů. Zlatá rybka se bude
chytat i v poslední den roku, stejně tak bude připravena
naučná stezka o zajímavé ceny. Vyvrcholením dopoledního programu bude uvítání symbolického posledního
návštěvníka roku 2017.

02/12 / 16:00

D klub

Mikulášská
nadílka pro děti
Mikulášská nadílka aneb Čertovské bublinovo balónkové láry fáry přinese zábavu v podání čertovského páru, sličné Ingrid a jinocha Jakuba. Bude
plná kouzel a humorných kouzlíček, bublin a bublinek,
modelovaných balónků a písniček k tanci a čertovských
soutěží se zapojením dětí. Chybět nebude ani Mikuláš,
který dětem nadělí spoustu dárečků. Vstupné 70 Kč dospělí i dítě, děti do 3 let zdarma na klíně.

02/12 / 17:00

OC Plzeň
Rokycanská

Kecy kecy kecičky
Knihkupectví Knihy Dobrovský
zve čtenáře i fanoušky známého herce a hudebníka Richarda Krajča na autogramiádu nové knihy jeho ženy
Karin Krajčo Babinské s názvem Kecy kecy kecičky a písničky Karin Babinské s glosami Richarda Krajča, během
níž i zazpívá s akustickou kytarou. Komorní akce se bude
konat v nové pasáži u obchodu H&M.

03/12
12:30

U Zvonu

Mikulášská tramvaj

Do ulic města opět vyjíždí tramvaj s Mikulášem, čerty a anděly. Výchozí a konečná stanice bude U Zvonu a vyjíždí se
od půl jedné do pěti hodin každou půlhodinu. Jízdné stojí
jeden obrázek nebo dekorace s motivem Vánoc opatřený
jménem a věkem autora a telefonním kontaktem. Nejlep-
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ší práce budou nakonec odměněny. Děti, které malovat
či tvořit nechtějí, mají možnost zarecitovat Mikulášovi
básničku. I v letošním roce je nezbytná rezervace místa
v tramvaji. Rezervace bude možná do 1. prosince do 12 hodin nebo do naplnění kapacity všech spojů. Při nástupu
do tramvaje si vás překontroluje čertovský revizor.

03/12 / 08:28

Mikulášský
parní vlak
Na trať Plzeň – Rokycany – Holoubkov a zpět vyjede tradiční
Mikulášský parní vlak Lucius tažený démonickou parní lokomotivou zvanou Šlechtična. Odjezd z Plzně je
v 8:28 hodin ráno. Na louce u holoubkovského rybníka
pak čeká na všechny bohatá nadílka a kulturní program.
Tancování, písničky a spoustu legrace s sebou přiveze
Václav Upír Krejčí, dospělákům udělá radost svařák či
vepřové hody. O týden později, 9. prosince, vyjede Mikulášský parní vlak z Plzně přes Blovice do pekla v Nezvěsticích, kam bude pro nadílku vozit hodné i zlobivé také historický autobus RTO 706. Poslední jízda je
na programu 10. prosince. Z Berouna do Nižboru pojede
Čertovský expres. (Nejen)Mikulášské jízdy parními vlaky
pořádá plzeňský Iron Monument Club. Konkrétní jízdní
řády a ceny jízdného naleznete na www.imcplzen.cz
nebo www.parostrojnifestival.cz.

04/12 / 15:00

DEPO2015

Mikulášská s „Jak
se točí peníze“
Vezměte děti na netradiční Mikulášskou do DEPA! Kromě interaktivní hravé expozice
pro ně budou připraveny předvánoční workshopy, dětská diskotéka a odměny pro ty nejšikovnější. Jak se točí
peníze je zábavná vzdělávací hra, kde děti plní úkoly, aby
si peníze vydělaly, utrácejí je a spoří, nebo je mohou darovat. Interaktivní expozice je určena dětem ve věku 7 až
13 let, ale zabaví i dospělé. V multimediálních kvízech si
otestují získané vědomosti a vydělají si peníze intelektuální činností, získat je mohou ale také rýžováním zlata
nebo v tiskárně ČNB. Na konci každého čeká rozhodnutí,
jestli výdělek utratí, či věnuje na dobrou věc. Součástí
doprovodného programu je herna s výtvarným koutkem
a podzemním doupětem pro mafiány a černý trh. Expozice je přístupná denně až do 18. dubna.
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz
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07/12 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Budiž voda

Hospodaření s vodou se stává
celosvětovým problémem. Lidé berou vodu jako něco
daného, na co mají automaticky nárok. Současně by s ní
chtěli lépe hospodařit, ale většinou to neumí. Závěrečná
přednáška představuje návod, jak k vodě přistupovat
i v čase očekávaných klimatických změn, a to i s malými
finančními náklady. Soustřeďuje se na zadržování vody
v krajině, ale zejména na přirozené úpravy říční krajiny.
Dozvíte se, jaké jsou vlastnosti vody, struktury ledu, nebo
jak vůbec vznikly ryby. Přednáška Tomáše Justa z Agentury ochrany přírody a krajiny je určena lidem, kterým voda
začíná scházet a kteří se zajímají o českou krajinu.

15/12 / 18:00

Kino Beseda

Dancer

Filmový portrét zachycuje
cestu ukrajinského tanečního
génia Sergeje Polunina na baletní výsluní. Díky obrovskému talentu, vlastní vytrvalosti i ambicím rodiny,
která podřídila jeho kariéře vše, se v devatenácti letech
stal historicky nejmladším sólistou Královského baletu
v Londýně. Součástí jeho každodenního života se staly strhující výkony oceňované ovacemi, ale i bolestivý
dril ventilovaný excesy na divokých večírcích. Pod sílící osobní krizí slibně rozjetou dráhu v Londýně opustil
a po krátkém angažmá v Rusku plánoval z taneční scény
zmizet úplně. Jeho život změnilo setkání s americkým
fotografem a režisérem Davidem LaChapellem, se kterým natočili taneční klip ke skladbě Take Me To Church.
Video zhlédlo 17 milionů lidí a přes noc vrátilo Polunina
do povědomí jako hvězdu globálního formátu.

01/01 / 17:00

Náměstí Republiky

Novoroční
ohňostroj

Plzeň nebude ani letos vítat
nový rok o silvestrovské půlnoci, ale kvůli dětem až
na Nový rok vpodvečer. Program začne dětskou diskoprosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

tékou v 16 hodin, o hodinu později dojde pak na očekávaný ohňostroj, který je rok od roku oblíbenější.

01/01–31/03

Umělecká cena
města Plzně
Zaujal vás v končícím roce nějaký kulturní počin či umělecký
výkon? Zasloužil by si, podle vás, uznání a ocenění někdo, kdo významně obohatil plzeňský kulturní život?
Od ledna ho můžete nominovat na Uměleckou cenu
města Plzně. Ta je udělována od roku 2013 v pěti katego-

TIP NA LEDEN
19/01 / 20:00

Měšťanská
beseda

XIV. reprezentační ples
města Plzně
Reprezentační ples města navodí tentokrát atmosféru první republiky. Zároveň zahájí řadu připravovaných akcí v rámci celoročních plzeňských
oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Velký sál, kde se bude odehrávat
vše podle bontonu a společenských pravidel Gutha – Jarkovského, roztančí společně dva orchestry najednou, a to Orchestr Václava Marka, který
zahraje nejlepší hudbu nejen z minulého století,
a ansámbl Václav Marek a jeho Blue Star, interpretující taneční a swingovou hudbu 30. a 40. let
20. století. S ním jako host vystoupí zpěvačka
Leona Machálková. Na své si při módní přehlídce
přijdou milovníci modelů filmových hvězd z doby
první republiky. Autentickou a především elegantní kolekci oblečení doprovodí slovem Aleš
Cibulka. Na programu je také předtančení, o něž
se postarají členové baletního souboru Divadla
J. K. Tyla. Taneční hity 20. a 21. století v podání formace Dance Band Plzeň budou znít pro milovníky
soudobé hudby i tance v malém sále. Prodej vstupenek bude zahájen 13. prosince v Předprodeji
vstupenek a na www.plzenskavstupenka.cz.
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KAM ZA KULTUROU
riích – pro umělce do 30 let a nad 30 let, za celoživotní
dílo, za významnou kulturní událost roku a ocenění společnosti či mecenáše podporujících plzeňskou kulturu.
Nominace v písemné či elektronické podobě přijímá
až do 31. března Odbor kultury Magistrátu města Plzně.

07/01
14:00

Kostel U Ježíška

Tříkrálový pochod
k Ježíšku

Pošesté půjde Plzní od katedrály k Ježíšku Tříkrálový
průvod s koledníky Tříkrálové sbírky a s živou hudbou.
Jeho trasa vede každoročně centrem města, kde se koledníci zastavují v obchodech, restauracích a kavárnách,
zpívají koledy a vybírají příspěvky do kasiček. Letos,
stejně jako loni, se spojí s iniciativou Holky holkám, a tak
výtěžek z těchto kasiček poputuje na pomoc charitním
domovům pro matky s dětmi v tísni. U kostelíku U Ježíška vyvrcholí průvod oblíbeným živým betlémem.

30/01
10:00

Peklo

 eletrh práce a vzdělávání
V
– Klíč k příležitostem

Hledáte lepší práci nebo brigádu? Chcete se něco nového naučit nebo jen chcete ověřit svou cenu na trhu práce
či poradit se, jakým směrem se v kariéře vydat a nechat
zkontrolovat životopis? Přijďte již na 6. ročník jedinečného Veletrhu práce a vzdělávání v Plzni, kde najdete stovky
pracovních míst od vysoce kvalifikovaných po jednoduché brigády nebo nabídku vzdělávacích kurzů. Kromě
toho je připraven celodenní maraton přednášek, poradenství a testování. Vstupné i celý program pro návštěvníky je zdarma. Více na http://praci.najdisi.cz.

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se...

Dozvěděli
jsme se…
… že do Plzně se vrátí moře!
V Techmanii bude od února
opět bavit malé i velké návštěvníky expozice Pod hladinou, která se vrátila
z cest po světě.
… že bonusem za novoroční návštěvu plzeňské
ZOO bude i tentokrát tradiční poukázka na jeden
vstup v roce 2018 se slevou.
… že DEPO2015 bude přes vánoční svátky, tedy
od 23. prosince do 1. ledna, zavřené.
… že 16. ledna startuje ve Studijní a vědecké
knihovně PK cyklus přednášek spojených s Plzeňskými dvorky.
… že DEPO2015 bude mít od 1. prosince novou
otevírací dobu: ve všední dny od 8 do 18 hodin
a o víkendech a o svátcích od 10 do 18 hodin.
… že Kulturka ZČU v Sedláčkově ulici hostí
od 6. do 20. prosince tradiční Design market studentů Sutnarky.
… že Nová Akropolis zve 16. ledna na přednášku
Emoce a inteligence.
… že parní lokomotiva Šlechtična kromě Mikuláše
pomáhá i Ježíškovi a pojede 17. prosince ježíškovskou jízdu. Jízdní řády na www.imcplzen.cz.

19–23/02

Centrum robotiky

Jarní příměstské
tábory

Centrum robotiky připravilo
kromě jarních kurzů pro dospělé a dárkových poukazů také příměstské tábory v době jarních prázdnin.
Jarní příměstské tábory budou určeny dětem ve věku
od 9 do 15 let. Bližší informace a možnost přihlásit se
bude na www.centrumrobotiky.eu po Novém roce.
V případě dotazů se obraťte na recepci Centra robotiky v Dominikánské 9 v Plzni, na tel. čísla 378 025 536,
378 025 534 nebo na email centrumrobotiky@plzen.eu.
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Udělejte svým blízkým radost nevšedním zážitkem

DARUJTE ÚNIKOVOU HRU.
Hodinovou hru, která jim dovolí zapomenout na všední starosti
a plně se ponořit do světa fantazie, luštění a odhalování záhad.
Jednu ze čtyř tematických místností, datum i čas si vybere sám obdarovaný
až při objednávce, voucher platí půl roku, ale uznáváme i ty propadlé :)

Voucher je pro 2 až 6 hráčů, cena je 200 Kč/hráč.
Objednávky voucherů na tel. 725 107 457 nebo info@escroom.cz,

informace o hře www.escroom.cz.
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14/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Star Wars: Poslední z Jediů / akční
Sci-fi sága Hvězdné války je zpátky v kinech v plné síle a letos
se na nás chystá už její osmý díl. Na konci toho sedmého, který
měl podtitul Síla se probouzí, se stalo hodně věcí, které teď
budou hrdiny trápit. Zatímco pilot Poe Dameron a bývalý člen
zlodušské armády Prvního řádu Finn vyrážejí na misi, která
by měla zvrátit situaci a dát těm hodným šanci ještě jednou
bojovat proti zlu, jejich kamarádka Rey má úplně jiné
starosti. Povedlo se jí najít Luka Skywalkera, slavného
rytíře Jedi a doufá, že ji naučí, jak ovládnout vesmírnou sílu a vycvičí z ní dalšího z Jediů. Luke ale už není
ten hrdina, kterým býval v minulosti, trápí ho, že jeho
bývalý student Kylo Ren se postavil proti němu a stal
se členem Prvního řádu, přesto se rozhodne Rey cvičit.
Nikdo však netuší, že tohle jeho rozhodnutí bude mít
dalekosáhlé následky a že ani jeho nová studentka se
možná nemusí postavit na stranu dobra. V daleké galaxii pokračuje válka o všechno. O celé planety, ale i o duši
hlavní hrdinky. V hlavních rolích uvidíte opět Daisy Ridley, Johnnyho Boyegu nebo Oscara Isaaca, ale vrátí se
i Mark Hamill, hvězda a hlavní hrdina původní série Star Wars. Režie se tentokrát ujal šikovný Rian Johnson,
který natočil vynikající sci-fi Looper. Kino Káčko uvede 15. a 16. prosince.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

30/11

Paddington 2 / komedie / rodinný / fantasy
Plyšový medvěd jménem Paddington je známý všem dětem v Anglii, je hrdinou populární knížky a nedávno se dočkal i filmu, kde ho chtěla chytit a vycpat skrz naskrz zlá Nicole Kidman. A medvědí filmové dobrodružství slavilo
úspěch, takže Paddington se vrací a i tentokrát ho čekají docela divoké trable.
Jeho tetička Lucy totiž bude slavit sté narozeniny a on by jí rád koupil knížku,
začne tedy chodit do práce, a protože to není úplně šikovný medvěd, moc mu to nejde. Ale snaha se cení, pak ovšem
narazí na zkrachovalou hereckou hvězdu a kouzelníka, kterého si zahrál Hugh Grant, a ten má o knížku taky zájem
a rozhodne se ji ukrást. Je na Paddingtonovi a jeho lidských kamarádech, aby ho vypátral, předal spravedlnosti a dostal se k dárku, kvůli kterému všechny tyhle potíže vůbec začaly. Kino Káčko uvede 1. a 2. prosince.

30/11

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Kvarteto / komedie
Miroslav Krobot je známý filmovým divákům hlavně jako herec, režii si ovšem vyzkoušel u filmu Díra u Hanušovic a především na divadelních prknech. Teď je zpátky s hořkou komedií Kvarteto. Ta se točí okolo čtveřice hrdinů, kteří jsou nejen kamarádi, ale i muzikanti a spolu prožívají šťastné i méně
šťastné životní události. Suchar Robert, půvabná Simona, milovník historie
Funés a vtipálek Tomáš spolu s několika dalšími hrdiny milují muziku a život, ale každý z nich má dost problémů
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz
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na to, aby byl občas v depresi. Společně nejen hrají, ale chodí i do hospody Ponorka, kde se k nim přidává psychoterapeutka Sylva a trochu divočejší kamarádka Batrflaj. Pak ale dojde na jeden neplánovaný večírek a na jeho
konci jsou věci úplně jinak než před tím. V hlavních rolích uvidíte Báru Polákovou, Lenku Krobotovou, Jaroslava
Plesla, Lukáše Melníka nebo Zdeňka Julinu. Kino Káčko uvede 2. a 8. prosince.

30/11

CineStar, Cinema City

7 životů / sci-fi / thriller / akční
Budoucnost je ve sci-fi 7 životů hodně divoká. Planeta už nestíhá živit miliardy lidí, a aby se předešlo katastrofě, může mít každá rodina jen jedno dítě.
A pak se narodí sedmerčata. Všem je jasné, že šest z nich by čekal hodně
ošklivý osud a vzhledem k tomu, že jejich maminka zemřela, ujme se sedmi
holčiček děda. A rozhodne se je zachránit. Pojmenuje je podle dní v týdnu
a každý den bude mít jedna z nich „službu“, okolní svět si tak bude myslet, že jde o jednoho jediného člověka. Zatímco Středa bude v práci, šest jejích sester se bude ukrývat doma. Systém je dokonalý. Ačkoliv jsou i v dospělosti
všechny sestry odlišné, tajit svou existenci dokážou perfektně. A pak Pondělí beze stopy zmizí. Jejích šest sester
se tak vydává po její stopě, ale narušení řádu má za následek, že se jejich existence provalí. A ze všech se stává
lovná zvěř. V roli všech sedmi hrdinek se objeví Noomi Rapace z detektivky Muži, kteří nenávidí ženy a o režii se
postaral Tommy Wirkola, autor hororu Mrtvý sníh nebo svérázné a brutální variace na klasickou pohádku Jeníček
a Mařenka: Lovci čarodějnic.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

30/11

Nádech pro lásku / životopisný / drama
Pokud potřebujete nějaké filmové monstrum, zavolejte Andyho Serkise. Má
na kontě King Konga, Gluma nebo šimpanze Caesara z nové trilogie Planeta
opic a v Hollywoodu má pověst největšího profíka ve svém oboru. Teď si ale
k hraní přibral i režii a překvapivě nesáhl po filmu plném zubatých potvor, ale
po komorním dramatu, které se netají svými oscarovými ambicemi. Nádech pro
lásku vypráví o Robinu Cavendishovi, osmadvacetiletém sympaťákovi, který se nebál žít naplno a miloval dobrodružství. Jednoho dne však tohle všechno skončí, Robin totiž zjistil, že se nemůže od krku dolů hýbat, ochrnutí je však jen
první průšvih, hned potom mu totiž doktoři řeknou, že mu zbývají pouhé tři měsíce života. Robin se však nevzdává
a spolu se svou milující manželkou chce najít způsob, jak žít dál. A pokud možno co nejdéle. A jeho čin pomůže změnit
pohled světa na lidi s podobným postižením i způsob, jak se o ně pečuje. Příběh podle skutečné události sází na herecké výkony Andrew Garfielda a Claire Foy. Kino Káčko uvede 1. prosince.

30/11

Cinema City, Kino Káčko

Madam služebná / komedie / drama
Co uděláte, když vám to ve vztahu neklape a máte na kontě miliony dolarů?
To je přece jasné, koupíte si zámek ve Francii a budete doufat, že tahle změna
prostředí všechno zachrání. No… možná ne, ale hrdinové romantické komedie Madam služebná Anne a Bob to udělají. Teď se chystají uspořádat večeři
pro své známé, ale když zjistí, že je prostřeno pro třináct lidí, vyděsí se. Jsou
totiž pověrčiví, a tak se rozhodnou celý problém vyřešit tak, že přemluví svou služebnou jménem Mária, aby ke stolu
usedla spolu s nimi a vydávala se za španělskou šlechtičnu. Co se ale stane, když se Mária trošku utrhne ze řetězu
a začne si svou novou roli přespříliš užívat? A co když se do ní zamiluje svérázný britský makléř a vypadá to, že si spolu začnou užívat milostný románek? Anna je proti tomu a rozhodne se všechno zastavit dřív, než bude pozdě, lásce
ale člověk neporučí. Byť zrovna tahle je trošku divoká. V hlavních rolích „popelkovské“ romance uvidíte Harveyho
Keitela nebo Toni Collette. Kino Káčko uvede 7. prosince.
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07/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Matky na tahu o Vánocích / komedie
Loňská komedie Matky na tahu se stala překvapivým hitem, a tak si vysloužila
pokračování. Minule jsme se seznámili s Amy, Carlou a Kiki, trojicí maminek,
které už měly plné zuby toho, jak nestíhají, rozpadá se jim rodina, všichni
od nich očekávají zázraky a všechno musí být dokonalé. A tak se na to vykašlaly a začaly vychovávat děti po svém a užívat si trochu nezodpovědnosti.
A víte co? Ono se vlastně nic moc nestalo. Teď se sice blíží Vánoce, ale na rozdíl od předchozích let je ani jedna z nich
nehodlá nějak extra prožívat. Ono to půjde i bez stromečku a cukroví… ale nepůjde. Ne že by se Amy, Carla a Kiki
začaly najednou ucházet o titul matky roku, ale ke všem přijíždějí na návštěvu jejich vlastní maminky. A ty mají
o Vánocích úplně jiné představy. Jedna chce dokonalé svátky, další to zase hodlá pořádně rozjet v baru. A tak musí
trojice hrdinek opět najít způsob, jak se z toho nezbláznit. A i tentokrát kvůli tomu budou muset hodně upustit páru.
V hlavních rolích bláznivé vánoční komedie se opět sešly Mila Kunis, Kristen Bell a Kathryn Hahn a nově dorazí třeba
Susan Sarandon. Kino Káčko uvede 9. prosince.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

07/12

Přání k mání / pohádka
Co by to bylo za Vánoce bez pohádky? I když s filmem Přání k mání je to
trochu složitější, pohádka to sice je, prince a princezny byste v ní však hledali marně. Točit se bude okolo kouzelných přání, které kouzelný dědeček
slíbí trojici kamarádů. Možná sice o kouzla nejde, ale protože jsou Vánoce,
tak se kouzlit jednoduše bude. Zruší se škola, začne sněžit a možná, jenom
možná, se hrdinům splní i jejich největší přání. Jak to dopadne s nešťastně zamilovaným Albertem, který se zakoukal do sestry svého nejlepšího kamaráda? Zvládnou jeho rodiče, kteří se živí jako iluzionisté, krizi středního
věku? A získá sígr Bosák junior konečně pozornost svého
mocného, bohatého, ale nevšímavého otce? Jsou Vánoce
a během nich se skutečně mají dít zázraky, takže věříme, že
všechno pro hrdiny nakonec dobře dopadne. V hlavních
rolích uvidíte Martina Myšičku, Jitku Čvančarovou a Vítězslava Jandáka. Kino Káčko uvede 9. a 15. prosince.

21/12

CineStar,
Cinema City

Ladíme 3
komedie

Hudební
komedie
Ladíme a její pokračování mají spoustu fanoušků, i když
vlastně v tomhle případě spíš fanynek, a v kinech vydělaly
solidní peníze, trojka tedy byla jen otázkou času. Opět se
na scénu vrací Barden Bellas, bývalé spolužačky, které spolu zpívaly na škole, ale jejich cesty se po studiích rozešly.
Všechny doufaly, že je čeká rodina, štěstí, peníze a prostě
spokojený život. A všechny hodně překvapila realita, která
má k pohádce docela daleko. Možná i proto se rozhodly
ještě jednou spojit síly a vyrazit na turné, které by jim mělo
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz
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vrátit chuť do života. Navštívit by měly americké základny v zahraničí, ale rychle zjišťují, že to nebude žádná zábava. Jejich přezpívané verze klasických popíkových hitů totiž vypadají oproti konkurenci trochu směšně. Ostatní
kapely mají totiž vlastní songy a dokonce i hudební nástroje a Barden Bellas proti nim vypadají jako špatný vtip.
Povede se jim nakonec v těžké konkurenci uspět? Hlavní role si opět rozdělily Anna Kendrick, Rebel Wilson nebo
Brittany Snow.

21/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Ferdinand / animovaný / rodinný
Hollywood odjakživa lákal svalovce a hvězdy wrestlingu. Jednou z největších je i John Cena, který se rozhodl prorazit na stříbrném plátně. Zatím mu
to sice moc nejde, ale zkouší to dál a nejspíš si řekl, že když lidi nechodí
na jeho akčňáky, nebylo by od věci vyzkoušet jiný žánr. A ideálně úplně jiný.
Ferdinand je totiž animák a Cena se tu ujal hlasu hlavního hrdiny, jímž je
obrovitý býk. A taky strašný sympaťák. Na první pohled možná vzbuzuje respekt, je to ale spíš hravý bambula,
který se kamarádí s malou Ninou, nikomu by neublížil a miluje kytičky. Jednoho dne si ale sedne na čmeláka a začne tanec. Takový, který zaujme i organizátora býčích zápasů, jenž se rozhodne udělat z Ferdinanda svou novou
hvězdu. Ať už se mu chce, nebo ne. Ferdinand ovšem zápasit nehodlá a s pomocí několika zvířecích kamarádů se
mu povede utéct a vydává se na cestu zpátky domů. V zádech má sice několik pronásledovatelů, ale ti brzy zjistí,
že tenhle býčí sympaťák jim může ještě pořádně zatopit. Kino Káčko uvede 27. a 28. prosince.

		

CineStar, Cinema City

21/12

Jumanji: Vítejte v džungli! / dobrodružný
První filmové Jumanji z devadesátých let je dnes už dobrodružná klasika.
Robin Williams si v ní zahrál chlapíka, který byl pěkných pár let uvězněný
v džungli, kam se dostal, když podváděl při hraní dobrodružné kouzelné hry.
Teď tu máme velmi volné pokračování, v němž ale neuvidíme ani Williamse,
ani hru. Hrdiny totiž budou čtyři spolužáci, kteří se do světa plného akce
a dobrodružství přesunou s pomocí staré videohry. Ocitají se v prostředí plném hladových šelem a lovců pokladů,
kteří se kvůli kořisti nerozpakují někoho zastřelit. Hrdinové se tu naštěstí objevují v podobě herních postav. Jak si
ale introvertní student poradí s tím, že je najednou svalovec? A co udělá namyšlená třídní krasavice v okamžiku,
kdy zjistí, že vypadá jako obtloustlý čtyřicátník? To se dozvíte až v kině, na nějakou paniku ale stejně asi moc času
nebude, protože počítačová hra, do které se čtveřice dostala, pro ně má připravené takové množství honiček,
přestřelek a překvapení, že budou mít úplně jiné starosti. V hlavních rolích se objeví akční superhvězda Dwayne
Johnson, komici Jack Black a Kevin Hart nebo půvabná Karen Gillain.

21/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Špindl / romantický / komedie / rodinný
Na horách se může stát cokoliv. A hrdinové a hrdinky komedie Špindl doufají, že právě tady najdou lásku. Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších se sjíždí
hned několik lidí a mezi nimi i sestry Magda, Eliška a Katka. Ty se těší na dámskou jízdu, ale vypadá to, že jen Eliška to zvládne tak, jak si to sama představovala. Na rozdíl od sester je totiž zadaná a vypadá to, že v současnosti
je v tomhle směru úplně v pohodě. Magda s Katkou ovšem řeší třicítku na krku a žádného zajímavého chlapa
v dohledu. Ale obě dvě jsou připravené poctivě hledat. Povede se jim najít životního partnera v Krkonoších?
Anebo je čeká jen další hromada marných nadějí, trapností spojených s honem na chlapy a další smutný konec
roku? V hlavních rolích komedie Milana Cieslara se sešli Anna Polívková, David Gránský, Karel Zima nebo Kateřina
Klausová. Kino Káčko uvede 27. a 28. prosince.
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CineStar, Cinema City

28/12

Největší showman / muzikál / životopisný
Charismatický Hugh Jackman se zapsal do filmové historie hlavně jako mutant Wolverine ze série X-Men. Tuhle roli hrál sedmnáct let a letos na jaře se
s ní v drsném Loganovi rozloučil. Plány na důchod si ale ještě zdaleka nedělá
a chce ukázat, že je pro něj v Hollywoodu místo, i když nezachraňuje svět.
Jeho Největší showman slibuje opulentní muzikálovou podívanou, která vychází částečně ze skutečných událostí. Jejím hrdinou bude P. T. Barnum, muž, který založil slavný americký cirkus,
kde dal prostor k vystupování lidem, které společnost odvrhla, nebo na ně koukala skrz prsty. Vedle krocení lvů
a panáčkujících slonů se tu tak objevila například vousatá žena, ale i spousta klasických artistů a umělců. Barnumovy snahy se ovšem většině tehdejší společnosti nelíbily a on musel obětovat všechno, aby ukázal, že ve světě šoubyznysu žádné hranice a pravidla neplatí. Film, který se vizuálně odkazuje ke slavnému muzikálu Moulin
Rouge, láká nejen na Jackmana, ale objeví se v něm třeba i Michelle Williams, Rebecca Ferguson nebo Zac Efron.

28/12

CineStar

Borg/McEnroe / drama / životopisný / sportovní

Rivalita ke sportu samozřejmě patří. Pár let nazpátek jsme v kinech mohli vidět vydařené drama Rivalové, které se
točilo okolo vztahu a soupeření závodníků Nikkiho Laudy a Jamese Hunta, tentokrát ale vyměníme silné motory
za tenisové kurty. Borg/McEnroe se točí okolo tenisových legend Björna Borga a Johna McEnroea, kteří se střetli
hned několikrát a dlouho bojovali o pozici nejlepšího tenisty na světě. Zatímco jeden byl introvert, který spoléhal
na extrémně přísný režim a velkou morálku při tréninku, ten druhý musel často bojovat sám se sebou. Na oba
sportovce ale společnost a jejich okolí vytvářela extrémní tlak, nejlepší však mohl být nakonec jen jeden. Drsné
drama z tenisového prostředí se natáčelo v České republice a Björna Borga si v něm zahrál Švéd Sverrir Gudnason
a Johna McEnroea hollywoodská hvězda známá například z akční série Transformers Shia LaBeouf.

Lear_128x93.indd 1
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant Sunlight Grill
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Pro hosty restaurace parkování zdarma
Navštivte Restaurant Sunlight Grill ve Vienna House Easy Angelo Pilsen, jehož šéfkuchař pro vás vybírá ty nejlepší lokální dodavatele z Plzně a okolí, aby vašim chuťovým buňkám
dopřál ten pravý masový gastronomický zážitek. Ochutnejte
například vynikající hovězí burger, vídeňský telecí řízek nebo
grilovanou vepřovou panenku. V menu najdete i dietnější
či vegetariánské pokrmy. Sledujte také naši neodolatelnou
polední nabídku, kterou pro vás připravujeme každý všední
den. Těšíme se na vás v Restaurantu Sunlight grill s jedinečným výhledem na město.

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.

Café & Restaurant
Continental
Zbrojnická 8, Plzeň
Tel.: 702 126 554
www.hotelcontinental.cz
Otevírací doba: po–ne: 9–22 hod.
Prvorepubliková kavárna s restaurací se nachází v hotelu Continental, jehož tradice se datuje
již od roku 1895. Budova má jedinečnou polohu v historickém centru Plzně s výhledem do Křižíkových sadů a nabízí
útulné zázemí pro 150 hostů, s možností variabilního uspořádání. Kuchařský tým prezentuje své umění nejen českou
kuchyní v moderním pojetí, ale i mezinárodní v její autentické podobě. Nadání a um našich kuchařů si můžete vyzkoušet
ráno při snídani, v poledne při obědě či večer při setkání s vašimi přáteli. Kávu jako ve Vídni vám připraví zkušený barista
a obsluhující personál je tu vždy pouze pro vás.
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adventní neděle

Pils’n’Grill

Nedělní brunche
v hotelu Courtyard by Marriott
Co předvánoční víkend, to skvělý brunch v restauraci
hotelu Courtyard by Marriott! Třetího prosince se tu
bude konat brunch mikulášský, při němž děti dostanou balíčky, o týden později je připraven brunch adventní a poslední neděle před Vánoci bude patřit, jak
jinak, brunchi vánočnímu. Cena za osobu 590 korun
včetně neomezené konzumace alkoholických i nealkoholických nápojů.

od 01/12

Klub malých
pivovarů

Vánoce s Klubem malých
pivovarů
Ještě nevíte, kam před Vánocemi vyrazit s přáteli
či kolegy z práce? V KMP vám na přání připraví raut
a narazí sud dle vašeho výběru. Ale pozor! Prosincové termíny se rychle plní. Domluvte se proto včas
a volejte 774 790 979 nebo pište na mail či facebook
KMP. Pokud chcete pouze zakoupit pro své blízké dárek k Vánocům, doporučujeme nakouknout do čtyř
lednic s lahvovými a dárkovými pivy (cca 100 druhů
z ČR, DE, BE, NL a USA). Vhodným dárkem může být
i dárkový poukaz, který po domluvě připraví personál
včetně jména obdarovaného. Ani to nestačí? Darujte
kulturní zážitek! V prodeji jsou vstupenky na 4 plesy
KMP v únoru a březnu. Letos prvně bude uspořádán
i ples maškarní. Vybírejte svá místa na plesykmp.cz.

od 01/12

Pulcinella

Pulcinella pod
vaším vánočním
stromečkem
V restauraci Pulcinella si můžete uspořádat vánoční
večírek a užít si příjemnou atmosféru s vašimi přáteli
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz
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u vynikajícího jídla a vína. Jako vánoční dárek můžete
svým blízkým zakoupit voucher, restaurace nabízí více
variant poukazů s platností do konce roku 2018 anebo
darujte voucher na Silvestrovské menu, které pro vás
připravují kuchaři v Pulcinelle. Těšit se můžete na 3chodové menu. Jako předkrm se bude podávat telecí tatarák s chilli a limetkou. Na výběr bude ze dvou hlavních
chodů: rolovaný filet z pstruha lososovitého s glazovanou zeleninou a šafránovou omáčkou, nebo tradiční
italská porchetta, fazolky s panchettou a parmazánové
brambory. Na závěr sladká tečka v podobě čokoládového dortíku s mascarpone krémem a višněmi. Pro rezervace nebo více informací volejte 377 538 118 nebo
na www.pulcinella.cz.

31/12 / 19:00

Café & Restaurant
Continental

Silvestr 2017

I pro tento rok připravil Hotel
Continental program k oslavě příchodu nového roku.
Přivítáni budete v 19 hodin welcome drinkem, těšit
se můžete na slavnostní večeři formou tříchodového
menu, které bude zakončeno půlnočním přípitkem
s půlnočním rautovým občerstvením. Celým večerem
vás pak provede DJ Marcel Špicar, který bude hrát
k poslechu i tanci hity 80. a 90. let. Cena vstupenky je
850 Kč. Rezervace míst a prodej vstupenek na recepci
hotelu Continental nebo na tel.: 702 126 554.

31/12 / 19:00

Na Spilce

Silvestr 2017
Silvestr v největší plzeňské restauraci je vždycky ve velkém
stylu. I letos se tu můžete těšit na živou hudbu ve dvou
sálech. Hrát se bude muzika pro všechny generace, a to
v podání skupin ToJA a kapely Mikiho Gracíka. Připraveno je samozřejmě i slavnostní silvestrovské menu.
Jako předkrm se bude podávat zauzená vepřová panenka a Bresaola, marinovaná cibule, chipotle dresink
a rozpečená bageta, hlavním chodem bude steak
z vepřové pečeně Duroc, pečený brambor, rozhuda ze
zakysané smetany a vše uzavře sladká tečka v podobě
tvarohového závinu s vanilkovou omáčkou. Chybět
nebude ani novoroční šunka a tombola. Cena vstupenek je do 15. prosince 899 Kč, od 16. prosince 999 Kč.
prosinec 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že restaurace Na Spilce zve
opět na báječného Silvestra.
Hrát tu budou ToJa a kapela Mikiho Gracího a stoly budou plné jídla a pití.
Do 15. prosince pořídíte vstupenku za 899 korun,
po tomto datu o stovku dráž.
… že až do 23. prosince patří náměstí Republiky Vánočním trhům s bohatým programem, který obstará
Děda Mládek Illegal Band, Brouci band – The Beatles
revival, The Dixie Hot Licks, Touch of Gospel nebo
Martin Maxa.
… že předvánoční dny můžete v Gondole strávit ve společnosti české klasické kuchyně a piva
Prazdroj či Purkmistr.
… že v restauraci Gondola můžete pořídit příjemné vánoční dárky: luxusní poukazy do restaurace či
wellnessu. Služby je možné libovolně kombinovat
a vytvořit tak dárek na míru obdarovanému.
… že v lednu budou v Gondole zabijačkové hody.
Přijďte si dát tradiční vepřové koleno, jitrnice či jelítka.
… že v polovině ledna startuje Grand restaurant festival. Tentokrát se do něj v Plzni zapojí Angus Steak
House, Angusfarm, El Cid, Bar de Tapas a PI.JEZ.PI
(15. 1.–28. 2.).
Předprodej a rezervace na telefonu 377 062 755 nebo
e-mailu naspilce@naspilce.com.

31/12 / 20:00

Oldies Club
Continental

Silvestr

Přijďte i tento rok oslavit příchod nového roku do klubu v suterénu Hotelu Continental. Silvestrovská produkce začne ve 20 hodin pod
taktovkou DJ Luďka Jaroše. Hrát se budou rockové a popové hity 60. až 90. let. Vychutnat si budete moci kvalitní rumy z celého světa i koktejly namíchané členem
České barmanské asociace Petrem Nejedlým. V ceně
vstupenky za 600 Kč se můžete těšit na welcome drink,
drobné občerstvení a půlnoční přípitek. Rezervace míst
a prodej vstupenek na recepci Hotelu Continental nebo
na tel.: 702 126 554.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

1. 12. 19:00
2. 12. 19:00
6. 12. 19:00
7. 12. 19:00
8. 12. 19:00
9. 12. 19:00
10. 12. 14:00
11. 12.		
12. 12. 19:00
13. 12. 19:00
15. 12. 19:00
16. 12. 18:30
		19:00
17. 12. 10:30
		19:00
19. 12. 19:00
20. 12. 19:00
21. 12. 19:00
25. 12. 17:00
26. 12. 17:00
27. 12. 19:00
28. 12. 19:00
29. 12. 19:00
30. 12. 19:00
31. 12. 15:00
		19:00

Rusalka – opera
Labutí jezero – balet
Medea – opera/-TITRusalka – opera
Tři sestry – činohra
Pařížský život – opereta
Labutí jezero – balet
Prohlídky divadla
Medea – opera/-TITRusalka – opera
Don Juan – činohra
Lektorský úvod: Kazimír a Karolína
Kazimír a Karolína – činohra, premiéra
Matiné: Lidová píseň
Past na myši – činohra
Kazimír a Karolína – činohra
Medea – opera/-TITPast na myši – činohra
Jakub Jan Ryba – opera
Manon – balet
Medea – opera/-TITČardášová princezna – opereta, derniéra
Romeo a Julie – balet
Rusalka – opera
Zvonokosy – muzikál, s přípitkem
Zvonokosy – muzikál, s přípitkem

V4
V6
V3
V8
pro seniory
O2
V5
V2
V12
foyer
P
foyer
V17
S7
V14
V11

V10
S5
S6

Nová scéna DJKT
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Rozsvícení Vánočního stromu DJKT
Sluha dvou pánů – činohra
Lektorský úvod: Chyť mě, jestli na to máš
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál, premiéra
Madama Butterfly – opera/-TITSluha dvou pánů – činohra
West Side Story – muzikál
Kočky – muzikál
Madama Butterfly – opera, výroční představení
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál, derniéra
Sen noci svatojánské – činohra, derniéra
Prohlídky divadla
Oliver Twist – balet
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Zahrada divů – muzikál
Zahrada divů – muzikál

West Side Story – muzikál
N17
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál, derniéra
S3
West Side Story – muzikál
N6
West Side Story – muzikál
N3
Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče – činohra
Sluha dvou pánů – činohra
N1
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Sluha dvou pánů – činohra
N7
Liduschka (Baarová) – muzikál
N12
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Sluha dvou pánů – činohra, s přípitkem
Sluha dvou pánů – činohra, s přípitkem

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

2. 12. 17:00
3. 12. 19:00
5. 12. 19:00
9. 12. 17:00
10. 12. 14:00
12. 12. 19:00
13. 12. 19:00
19. 12. 17:00
20. 12. 19:00
21. 12. 17:00
27. 12. 17:00
29. 12. 14:00
		16:00
30. 12. 19:00

Papageno v kouzelném lese – opera
Iluze – činohra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Tobiáš Lolness – činohra, premiéra
Papageno v kouzelném lese – opera
Viral – činohra
Talentovaný pan Ripley – činohra
Kocour v botách – opera, derniéra
Živý obraz – činohra
Papageno v kouzelném lese – opera
Tobiáš Lolness – činohra
O Rusalce – opera
O Rusalce – opera
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál

J2

PJ

Divadlo Alfa

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

1. 12. 17:00
		19:00
2. 12. 18:30
		19:00
3. 12. 19:00
5. 12. 19:00
6. 12. 19:00
7. 12. 19:00
8. 12. 19:00
9. 12. 14:00
		19:00
10. 12. 14:00
11. 12.		
12. 12. 19:00
13. 12. 11:00
		19:00
14. 12. 19:00
15. 12. 19:00
16. 12. 13:00
		18:30

17. 12. 19:00
19. 12. 19:00
20. 12. 19:00
21. 12. 19:00
25. 12. 17:00
26. 12. 17:00
27. 12. 19:00
28. 12. 19:00
29. 12. 19:00
30. 12. 19:00
31. 12. 15:00
		19:00

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

foyer
N8
foyer
A
S8
N5
N2

D
N1
S10
N14

1. 12. 09:00
2. 12. 10:00
9. 12. 14:00
11. 12. 09:00
		10:30
12. 12. 09:00
13. 12. 09:00
14. 12. 09:00
15. 12. 09:00
		18:00
16. 12. 15:00
18. 12. 10:00
		19:00
19. 12. 10:00
20. 12. 09:00
21. 12.
22. 12.
23. 12.
30. 12.

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

Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Kosprd a Telecí (také od 15:00 hod.)
Kolíbá se velryba, klub (také od 15:30 hod.)
Panika v muzeu – ranní premiéra
Panika v muzeu
Panika v muzeu (také od 10:30 hod.)
Panika v muzeu (také od 10:30 hod.)
Panika v muzeu (také od 10:30 hod.)
Panika v muzeu
Panika v muzeu – večerní premiéra
O zapomnětlivém andělíčkovi – Divadlo Pro malý
Panika v muzeu
Macbeth – Too Much Blood – Divadlo Na zábradlí
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
(také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie
Kašpárek a mumie
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Divadlo | Galerie

Divadlo Dialog

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

1. 12. 19:00 Improshow – hraje DS Klenba
2. 12. 15:30 J ak Kašpárek s Honzou chytili zloděje – pohádka,
hraje Divadlo Propadlo + Mikulášská nadílka
3. 12. 15:30 Jak Kašpárek s Honzou chytili zloděje – pohádka,
hraje Divadlo Propadlo + Mikulášská nadílka
		19:00 Dvanáct – hraje herecký juniorský kroužek pod vedením
Ludmily Haut Čermákové
4. 12. 19:00 Sborovna – komedie, hraje DS Žumbera
5. 12. 19:00 Hřbitovní aktovky aneb Na shledanou na… !
– černá komedie, hraje Divadlo Propadlo
7. 12. 20:00 Grönholmova metoda – nemilosrdná komedie,
hraje Divadlo JakoHost
9. 12. 14:00 Kam čerti nesmějí – pohádka, hraje soubor Zrcadlo
10. 12. 19:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
11. 12. 19:00 Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
13. 12. 16:30 Kam čerti nesmějí – pohádka, hraje soubor Zrcadlo
14. 12. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého: Legendární skladatel,
kytarista a zpěvák Mark Knopfler
16. 12. 19:00 Agentura Drahoušek – komedie, premiéra, hraje Sofranza
18. 12. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
20. 12. 19:00 Špička nosu – detektivní komedie, obnovená premiéra,
hraje Divadlo Maebh
21. 12. 19:00 Kam čerti nesmějí – pohádka, hraje soubor Zrcadlo
22. 12. 19:00 Amy – komedie, premiéra, hraje Orákulum
26. 12. 19:00 Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
27. 12. 19:30 Hráči – komedie, hraje Spodina
31. 12. 17:00 Sexy prádlo – komedie, premiéra, hraje Spodina

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 21. 1.	TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech
1938–1953
Kulturní program během výstavy:
1. 12. 18:00 Dotek zázraku – literárně-hudební adventní pořad, účinkuje Poetické divadlo, Ivana Bažantová-Jandová (cembalo)
a Jan Irving (kytara)
5. 12. 18:00 Setkání s hudbou – účinkuje Dívčí akademický sbor KHK
PF ZČU v Plzni
6. 12. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Křesílka architekta Karla Lhoty
a malíře Josefa Hodka – přednáška Petra Domanického
7. 12. 17:00 Česká literatura v období tzv. druhé republiky do února
1948 – přednáška Jiřího Staňka
12. 12. 17:00 TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech
1938–1953 – komentovaná prohlídka, provází Iveta
Řežábková
13. 12. 17:00 Herecká setkání – pravidelné setkávání
s herci Divadla J. K. Tyla v Plzni
14. 12. 17:00 Plzeňská revolta proti měnové reformě 1. června 1953
– přednáška Jakuba Šloufa
23. 12. 16:00 Vánoční koncert středověké skupiny Gutta
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MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
A ZPÍVÁNÍ KOLED
5. 12.
19:00
ROHÁČI Z LOKTE: VÁNOČNÍ KONCERT
PAVEL ŠPORCL – VÁNOCE
10. 12.
19:00
NA MODRÝCH HOUSLÍCH
13. 12.
19:30
ŽALMAN A SPOL.
14. 12.
19:00
DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2017
16. 12. 17:30/20:00 MAOK LIVE
20. 12.
19:00
COP: VÁNOČNÍ KONCERT
27. 12.
19:00
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
DIVADLO
19:00
3. 12.
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
6. 12.
19:30
VOSTO5: SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ
7. 12.
19:30
CAVEMAN
ELLING A KJELL BJARNE ANEB
17. 12.
19:00
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
29. 12.
19:00
P.R.S.A.
OSTATNÍ ŽÁNRY
19:00
12. 12.
NEOBYČEJNÝ OSTROV ISLAND
20. 12.
19:00
PANTANAL: RÁJ ZVÍŘAT
DĚTI
HRAVÁ SOBOTA:
14:30
2. 12.
MY SE ČERTA NEBOJÍME
3. 12. 14:30/16:00 O KOUZELNÉ VÁNOČNÍ VLOČCE
9. 12. 10:30/15:00 ČIPERKOVÉ
10. 12. 14:30/16:00 VÁNOČNÍ HVĚZDIČKA
HRAVÁ SOBOTA:
16. 12.
14:30
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
17. 12. 14:30/16:00 ČERTÍ NADÍLENÍ
KINO BESEDA
18:00
1. 12.
METALLICA: QUEBEC MAGNETIC
4. 12.
19:15
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
5. 12. 17:00/20:00 FK PLZEŇ: ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
6. 12.
19:15
BLADE RUNNER 2049
7. 12.
19:15
DVOJITÝ MILENEC
8. 12.
18:00
MILADA
9. 12.
14:30
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
11. 12.
19:15
NERODIČ
12. 12. 17:00/20:00 FK PLZEŇ: FANTASTICKÁ ŽĚNA
13. 12.
19:15
ROCK'N ROLL
14. 12.
17:00
PO STRNIŠTI BOS
14. 12.
19:15
KVARTETO
15. 12.
18:00
DANCER
17. 12.
15:45
LOUSKÁČEK
18. 12.
19:15
I DVA JSOU RODINA
19. 12.
17:00
FK PLZEŇ: MILADA
19. 12.
20:00
FK PLZEŇ: KVARTETO
3. 12.

18:00

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
Výstavní síň „13“
do 4. 2.		
„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista
ve vizuální kultuře
Kulturní program během výstavy:
6. 12. 16:00 Mikuláš v galerii – tvůrčí dílna pro děti a rodiče spojená
s mikulášskou nadílkou
10. 12. 16:00 Cestou přes most života – literárně-hudební pořad,
účinkuje Poetické divadlo a Binder Dandet (kytara, zpěv)
17. 12. 17:00 Kouzelné Vánoce – vánoční pořad, účinkuje Poetické
divadlo, Diana Řeháčková (zpěv) a Vojtěch Frank (klavír)
19. 12. 17:00 Předvánoční pohádkové představení – účinkují žáci
pěveckého oddělení ZUŠ B. Smetany
20. 12. 17:00 „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista
ve vizuální kultuře – komentovaná prohlídka, provází Aleš
Mudra
31. 12. 16:00 Silvestr v galerii – veselý silvestrovský kabaret, účinkuje
Poetické divadlo a hosté
Semlerova rezidence – Loosův interiér na Klatovské 110
Interiér bytu rodiny Oskara Semlera vybudovaný v letech 1931–1934 podle
konceptu Adolfa Loose. V zimní sezóně je otevřeno ve čtvrtek a sobotu
v předem stanovených časech. Vstupenky je nutné zakoupit předem
na www.adolfloosplzen.cz nebo v Turistickém informačním centru
na náměstí Republiky 41 (tel. 378 035 330, info@visitplzen.eu).

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
4. 12. 16:00 Adventní prohlídka knihovny pro veřejnost s překvapením
6. 12. 17:00 Vývoj knižní vazby – přednáška, Marie Svatoňová (VZC)
7. 12. 17:00 Přednáškový cyklus Budiž voda (VZC)
11. 12. 17:00 Otevřené hodiny ruštiny (VZC)
12. 12. 17:00 Neboj, neboj! – výstava ilustrací a křest knihy Lukáše
Urbánka, Jakuba Kaše a Milady Rezkové
14. 12. 17:00 Šumavské čtvrtky: Vánoční stůl na Šumavě – Ivana Sieberová
28. 12. 15:00 Povánoční odpoledne deskových her (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
4. 12. 16:00 Posada Mexicana
		16:40 Cyklus přednášek s FF ZČU: Sandra Reimann (NK)
6. 12. 18:00 Spanish Open (ROK)
13. 12. 18:00 English Open (AK)
		18:00 Swedish open (AK)

Galerie města Plzně

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

30. 11. 17:00 N a dosah 2 / Greifbar nah 2 / Současné umění z Norimberka
/ Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg – vernisáž výstavy
1. 12.–14. 1. Na dosah 2 / Greifbar nah 2 – výstava
3. 12. 13:00 Nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
14. 12. 17:00 Na dosah 2 / Greifbar nah 2 – komentovaná prohlídka
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Galerie | Muzea

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)

13. 12. 18:00 Sutnar dětem – vernisáž výstavy (GLS)
14. 12.–6. 1. Sutnar dětem – výstava s hernou pro děti (GLS)

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, Umělecké řemeslo /
Užité umění
do 28. 1.	Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek
v letech 1918–1968 – výstava
do 18. 2.
František Pečený a Heřmanova Huť – výstava
Doprovodné pořady:
1. 12. 17:00 Toulky českým západem aneb z historie měst a obcí
Plzeňského kraje – křest knihy
6. 12. 17:00 Tematická komentovaná prohlídka expozice Umělecké
řemeslo / Užité umění
		18:00 Velcí malí umělci – koncert žáků ZUŠ Plzeňského kraje
7. 12. 16:30 Houby národní přírodní rezervace Boubínský prales –
přednáška Jana Holce
10. 12. 14:00 Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek
v letech 1918–1968 – komentovaná prohlídka,
provází Bohumil Diviš
11. 12. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
12. 12. 17:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Elementária
13. 12. 17:00 Tematická komentovaná prohlídka expozice Umělecké
řemeslo / Užité umění
		18:00 Koncert žáků, rodičů a učitelů ZUŠ T. Brzkové
14. 12. 17:00 Přednáška věnovaná problematice diabetu
17. 12. 18:00 Vánoční koncert J. Šmída, Z. Seibertové a V. Ptáčkové
20. 12. 17:00 Tematická komentovaná prohlídka expozice Umělecké
řemeslo / Užité umění

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
do 31. 12.
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 7. 1.		
Vincenz Janke: Umění podmalby na skle
do 14. 1.
Zima na skle – výstava zimních fotografií
do 25. 2.	Cestou necestou aneb Známé i neznámé památky Plzeňského kraje – panelová výstava
Doprovodné pořady:
12.–14. 12.	Adventní dílny v Národopisném muzeu Plzeňska
(vždy od 9:00 do 17:00 hod.)
18. 12. 17:00 „Svět GIFů“ – přednáška Jána Šikuly
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Instituce | Akce

Nová Akropolis

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

5. 12. 19:00 Přátelství: Most mezi dušemi – přednáška

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 31. 12.
Benedikt Tolar: ŠKODA… – výstava
do 15. 4.	Jak se točí peníze? – interaktivní zábavná expozice o penězích a finanční gramotnosti pro děti od 7 let
1. 12. 17:00 Dragan Vojvodić: Meaning of Home – umělecká instalace
4. 12. 15:00 Mikulášská s Jak se točí peníze?
12.–13. 12.	Horkýže Slíže + support: zakázanÝ ovoce + Mean Messiah
– koncert (vždy od 19:00 hod.)
14. 12. 19:00 Fuck Up night – příběhy neúspěchu
15. 12. 19:30 Bittová, Dusilová, Načeva – koncert

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

6. 12. 18:30
		20:00
7. 12. 19:00
9. 12. 20:00
12. 12. 19:00
14. 12. 19:00

Taneční lekce s Lenkou Sekaninovou
Po siréně swing!: Pilsner Jazz Band; Classic Jazz Collegium
Dvě noci na Karlštejně – komedie
MIG 21: Svoboda není levná věc – koncert
Bedřich Smetana: Má vlast – koncert
S Pydlou v zádech – legendární semaforská inscenace

D klub

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

1. 12. 19:00 R ozsvícení vánočního stromečku a ohňostroj
(Habrmanův park, Plzeň-Doubravka)
2. 12. 16:00 Mikulášská nadílka pro děti aneb Čertovské bublinovo
balónkové láry fáry
10. 12. 14:00 Vánoční zdobení – pro veřejnost
14. 12. 15:00 Vánoční koncert sólistů z DJKT – pro seniory
16. 12. 09:00 Ručně šitý Anděl – kurz pro veřejnost
28. 12. 15:00 Silvestr „Nanečisto“ s MUDr. Radimem Uzlem – pro seniory
30. 12. 16:00 Minisilvestr pro děti: Mušketýrský Silvestr s medvídkem
Bubu a klaunem Čiko

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 206, L-klub (LK) – Studentská 22,
tel.: 725 959 423, M-klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, OK Skvrňany (KS)
– Macháčkova 28, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255, Hudební
a internetová knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240. Sekretariát
tel.: 378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

2. 12. 09:00
6. 12. 17:00
7. 12. 17:00
12. 12. 17:00
		18:00
		18:00
14. 12. 18:00
18. 12. 18:00

Den pro dětskou knihu (D)
Václav III. – hudební monodrama Michala Bošky (PS)
Kateřina Jirková: Příběhy naboso – čtení (ÚKDM)
Publicisté.cs – Aktuálně: Václav Větvička (PS)
Dvojkoncert: Martin Hejnák a Michal W. Sedláček (KS)
Písemný projev a jeho význam – Ivana Šmucrová (LK)
Expediční jachting – cestopis Tomáše Kůdely (LK)
Vánoce plné vzpomínek – s J. Hlobilem a jeho hosty (PS)
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19. 12. 18:00 Vánoční podvečer Vítaného hosta s Václavem Chaloupkem (LK)
20. 12. 10:00 Čtení pro nejmenší (ÚKDM)

MOVING STATION – kulturní prostor

Koperníkova 56 (Most Ivana Magora Jirouse), 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí,
www.johancentrum.cz, tel.: 775 131 003, e-mail.: eva.kraftova@johancentrum.cz,
info@johancentrum.cz

5. 12. 20:00 D ivadlo Feste Brno: Dítě. Člun. – pohled na všechny tváře
současného mateřství v inscenaci, která nehladí
6. 12. 20:00 Rámus: V Prdeli – loutkové divadlo pro dospělé
7. 12. 17:00 Zahájení výstavy akademického malíře Andreje Vystropova
na podporu Hospice Sv. Jiří v Tachově a Hospice svatého
Lazara v Plzni
		20:00 Internet věcí – autorské divadelní představení Jiřího Honzírka
8. 12. 16:00 Divadelní představení Ženy – soubor Světlonoš(ž)ky
		20:00 Křest nového CD Šedifky a Přeletky: Ze starých zpěvníků
11. 12. 20:00 Michal Ston a Teátr Vaštar: Svině – divadelní představení
12. 12. 17:00 Beseda se šéfredaktorem časopisu Respekt Erikem Taberym
		19:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Muzeum horní, muzeum dolní
13. 12. 17:00 Diskusní setkání s Karlem Janečkem
		20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace
14. 12. 20:00 VerTeDance, Petra Tejnorová a kol.: NOTHING SAD – plzeňská premiéra taneční hry volně inspirované esejí astronoma
J. Keplera
17. 12. 15:00 Vánoční hvězdička – nedělní pohádka s tvůrčí dílnou
18. 12. 20:00 Vánoční večírek s Janem Burianem – tradiční setkání
s písněmi a příběhy
19. 12. 20:00 Jít a nevidět – křest a autorské čtení knihy Víta Groesla

Plzeň zastávka

Přeštická 4, Plzeň, www.plzenzastavka.cz

1. 12. 18:30 S kupinové bubnování – drum circle s Dennisem Lammasem (do 20:30 hod.)
2. 12. 14:00 Výroba adventních věnců s Janem Miltem (do 18:00 hod.)
3. 12. 14:00 Charitativní bazárek na podporu opuštěných psů (do 18:00 hod.)
5. 12. 18:30 Pátá čakra – praktická přednáška Zdeňka Pícla (do 20:30 hod.)
7. 12. 18:00 Holotropní dýchání – přednáška Stanislava Kudrleho
8. 12. 18:00 Izraelské tance s Mirkou Mintálovou (do 20:00 hod.)
12. 12. 18:00 Pohádky: Obrazy vnitřní skutečnosti – přednáška Lukáše
Karase (do 20:00 hod.)
14. 12. 17:00 Dětský filmový klub s Animánií – promítání a dílna
15. 12. 18:00 Aramejský Otčenáš a tanec Tfilati s Mirkou Mintálovou
16. 12. 10:00 Kontaktní improvizace – celodenní taneční dílna se Zitou
Pavlištovou
17. 12. 11:00 Darovánky – předvánoční jarmark (do 21:00 hod.)
19. 12. 18:30 Kruh o smrti – praktická přednáška Zdeňka Pícla (do 20:30 hod.)
24. 12. 11:00 Štědrý den – posezení s vánočním punčem a výrobou
lucerniček na betlémské světlo (do 16:00 hod.)

ZOO

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

2. 12. 13:00 U kázka trendů floristiky při tvorbě adventních věnců a kytic
s výkladem
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2. 12. 14:00 Tvůrčí dílna
9. 12. 15:00 Č ertovské odpoledne s mikulášskou nadílkou, ukládání
medvědů k zimnímu spánku, statek Lüftnerka
16. 12. 15:00 Tradiční živý betlém – žáci a přátelé ZUŠ v Dobřanech
24. 12. 10:00 Dopolední štědrodenní program s jesličkami na pamlsky
pro zvířátka (do 13:00 hod.)
		12:00 Štědrý den u šimpanzů
31. 12. 10:00 Silvestrovský program (do 13:00 hod.)
		13:00 Uvítání posledního návštěvníka roku

Kino a divadlo Káčko

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

1. 12. 17:00
		20:00
2. 12. 17:00
		20:00
7. 12. 20:00
8. 12. 17:00
		20:00
9. 12. 17:00
		20:00
10. 12. 15:00
14. 12. 20:00
15. 12. 17:00
		20:00
16. 12. 17:00
		20:00
24. 12. 14:00
27. 12. 17:00
		20:00
28. 12. 17:00
		20:00

Paddington 2
Nádech pro lásku
Paddington 2
Kvarteto
Madam služebná
Můj život Cuketky
Kvarteto
Přání k mání
Matky na tahu o Vánocích
Hurvínek a kouzelné muzeum
Rock'n Roll
Přání k mání
Star Wars: Poslední z Jediů 3D
Star Wars: Poslední z Jediů 3D
Star Wars: Poslední z Jediů
Vánoční překvapení
Ferdinand
Špindl
Ferdinand
Špindl

CineStar

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

30. 11.–6. 12.
7.–13. 12.
14.–20. 12.
21.–27. 12.
28. 12.–3. 1.

7 životů, Nádech pro lásku, Kvarteto, Paddington 2
Matky na tahu o Vánocích, Přání k mání
Star Wars: Poslední z Jediů
Ferdinand, Jumanji: Vítejte v džungli!, Ladíme 3, Špindl
Borg/McEnroe, Největší showman

Adventní a vánoční koncerty 2017

Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň

od 3. 12.	Adventní půlhodinky – hraje: Martin Moudrý, Vladimír
Roubal, Jakub Janšta (každou adventní neděli 3. 12.,

Akce | Kino | Koncerty

10. 12., 17. 12., od 15:00 hod.)
15. 12. 19:00 H udební večer Light4You (kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Františkánská ul.)
23.–24. 12.	Rozdávání betlémského světla (Katedrála sv.
Bartoloměje: 23. 12. od 14:00 do 18:00 hod., 24. 12.
od 8:00 do 10:30 hod., od 11:30 do 17:00 hod., Kostel
Nanebevzetí Panny Marie: 24. 12. od 13:00 do 17:00 hod.,
Kostel sv. Martina a Prokopa v Lobzích: 24. 12. od 16:00
do 18:00 hod., Kostel sv. Jiří v Doubravce: 24. 12. od 22:00
do 23:30 hod., Kostel sv. Jana Nepomuckého na Chodském
náměstí: 24. 12. od 9:30 do 17:30 hod.)
24. 12. 11:15 Živý betlém a půlnoční bohoslužba (náměstí Republiky,
Katedrála sv. Bartoloměje)
26. 12. 16:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby

Hudební setkání s Lubomírem Brabcem

Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň, vstupenky v Předprodeji vstupenek na náměstí
Republiky, 1 hod. před začátkem koncertu a na www.plzenskavstupenka.cz

19. 12. 19:30 A dventní koncert – vystoupí: Jaroslav Halíř – sólo trumpetista České filharmonie, Vilém Hofbauer – trubka, Lubomír
Brabec – kytara a Brabec Baroque Ensemble

Miro Žbirka – Vánoční Symphonic Tour 2017

Home Monitoring Aréna, Plzeň, www.zbirka2017.cz, www.ticket-art.cz

11. 12. 19:00 K oncert v rámci Vánoční Symphonic Tour 2017 – hosté:
zpěvačka Lenka Filipová a houslista Jaroslav Svěcený,
doprovází Zlínská filharmonie a místní dětské sbory

Zach´s Pub

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

30. 11. 20:30
5. 12. 19:30
6. 12. 17:00
		20:30
8. 12. 20:00
12. 12. 19:30
13. 12. 20:30
19. 12. 19:30
20. 12. 20:30
21. 12. 20:00
24. 12. 20:00

James Harries – Europian Autumn Tour
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Comedy café
Václav Koubek – harmonika, zpěv, historky
Skyland Country Blues
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Shannon – Irish music
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Annešanté – šanson a více
Irish music jam session se skupinou Poitín
Štědrý večer v Zach’s Pub – tradiční setkání odchovanců
i nových nadějí
26. 12. 20:00 Balkan Party Band
28. 12. 20:30 Circus Ponorka – one man show kytaristy Ivana Krále,
Miro Žbirky a Circusu Praha
31. 12. 17:00 Silvestr v Zach’s Pub

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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Darujte k Vánocům
výhodný Voucher na krásu
Dárkový voucher na estetické zákroky
v laserovém centru VS LASERA se zajímavou slevou.

I drobný zákrok jako laserové
odstranění vrásek, žilek, chloupků
nebo třeba nevhodného tetování,
může člověku pomoci získat

sebevědomí a cítit se skvěle.

Na

detailec

totiž zál
e

h

ží

www.vslasera.cz
+420 775 339 126 | info@vslasera.cz

21. dubna 2018
PŮLMARATON
KRAJSKÁ DESÍTKA
KRAJSKÁ PĚTKA
DĚTSKÉ BĚHY
ŠTAFETA
registrace
od 1. 12. 2017

