leden 2018 | www.zurnalmag.cz

OBSAH

4

ŽURNÁL

Slovo redaktora

AKCE MĚSÍCE

15. reprezentační ples Plzeňského kraje | Plesová sezóna
Kraj a město oslaví sto let republiky společně
MĚŠŤANSKÁ BESEDA

TIPY NA KONCERTY

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

14–15

DIVADLO

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

16–17

GALERIE

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

18–19

KAM ZA KULTUROU

Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

20–22

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

23–27

RESTAURACE

Přehled restaurací | To nejlepší z restaurací

PROGRAM

Divadlo, galerie, muzea, instituce, akce, kino, koncerty, kluby,
Seznam distribučních míst

5–13

28
29–34

Začal jsem kvůli
sobě, teď běhám
i pro ostatní
S mobilní aplikací
od Nadace ČEZ
pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo
chodíte na procházky, každá aktivita znamená
body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ
finančně podpoří.
Stáhněte si
zdarma do svého telefonu.
www.pomahejpohybem.cz
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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
zdravím vás na prahu nového roku, jehož letopočet končí osmičkou. V našich dějinách
jsou takové roky osudové. Jak moc to bude
platit i pro rok, který právě začíná, je teď těžké říct, Ale pro každého z nás může být osudový úplně soukromě.
Zkuste si zahrát takovou hru: připravte si fotoalbum se staršími
fotkami, libovolné noviny, televizi a papír a tužku. A řekněte si, že o vašem
roce 2018 bude natočen oscarový film nebo napsán knižní bestseller. Hlavní postavou pochopitelně budete vy.
Teď vezměte to staré fotoalbum, co leží už dlouho na dně skříně. Náhodně
je otevřete. První člověk, na nějž tu padne váš zrak, se do vašeho života
letos vrátí. Jak? Vezměte si k ruce noviny. Otevřete je na straně tři a najděte
článek zhruba uprostřed stránky. Jeho titulek charakterizuje způsob, jímž
vám ona osoba zasáhne do života. A jak to celé dopadne? Pusťte si televizi. Rozuzlení napoví první věta, kterou uslyšíte. A teď už zbývá jen tomu
šlágru dát nějaký fantastický název. Napište si na papír, kolikátého dnes
je. Podívejte se doleva. Připište barvu, jakou má předmět nejblíž vaší levé
ruce. Podívejte se doprava a připište věc, kterou máte nejblíž po pravici.
Pokud takové věštbě nevěříte, snad vás aspoň pobavila jako hra. Můžete
si ji zahrát i s kamarády, výsledky si zapsat, zalepit do obálky a za 365 dní
porovnat s realitou. Kdyby nic jiného, aspoň se pobavíte a vzpomenete
si, s kým jste byli před rokem. Někdy totiž pro samý spěch a důležité věci
necháváme lidi svým životem protékat jako vodu a za pár dnů si na ně ani
nevzpomeneme. A to je škoda. Protože s každým kamarádem se dá zažít
leccos pěkného.
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Zalistujte prvním Žurnálem roku 2018 a vyberte si pro každého ze svých
kamarádů akci, na niž byste chtěli společně vyrazit. A pak ho na ni pozvěte.
Film vašeho života 2018 se začíná točit. První klapka padla. Kamera jede!
A tenhle režisér záběry neopakuje.
Ať je ten váš Třetí hnědý radiátor, do kterého vstoupí kamarád Petr z mateřské školky, a to jako mimořádná nabídka do vyprodání zásob, což dopadne
jako hlasování v parlamentu, filmem zábavným a poučným zároveň.

To vám přeje


Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
30. ledna
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Malá scéna DJKT
- unikátní prostor pro opravdové divadlo

MUZIKÁL

Unikátní prostor a nulová vzdálenost mezi diváky a herci vytváří silnou atmosféru a neopakovatelné situace.
Zážitky z Malé scény si skutečně budete pamatovat, vidíte a slyšíte každý detail, stáváte se součástí dění. Malá
scéna neklade nároky na oblečení. Na Malou scénu se chodí za zážitkem a ne na společenské korzo. Jde o opravdové divadlo.

SWEENEY
TODD

ĎÁBELSKÝ LAZEBNÍK Z FLEET STREET
(MUZIKÁLOVÝ THRILLER)

Stephen Sondheim / Hugh Wheeler

ČINOHRA

Jedinečné dílo, proslavené filmovou
adaptací s Johnny Deppem, poprvé
v Plzni!

HOWIE
A ROOKIE LEE

Mark O´Rowe

BALET

Divoká jízda podivné dvojice
outsiderů temnými zákoutími
Dublinu.

PROMĚNA
podle F. Kafky / DekkaDancers

ČINOHRA

Baletní proměna Kafkovy proměny

VIRAL

Tereza Verecká

Lajkuj! Sdílej!

www.djkt.eu, www.facebook.com/djktplzen

AKCE MĚSÍCE

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 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

6

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.
leden 2018 | 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.
leden 2018 | www.zurnalmag.cz
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Plesová sezóna

12/01 / 20:00

Společenský sál Alfa

Zimní ples

Přijměte pozvání na Zimní ples
pro vysokoškoláky a dospělé.
Letos se můžete těšit na kapelu Roberta Jíši s repertoárem těch nejlepších tanečních hitů, velký parket,
na kterém si skutečně zatančíte, a čtyřapůlhodinový
nepřetržitý proud hudby, tance a zábavy. Večerem
provázejí Veronika a Tomáš Sedleckých, těšit se můžete na předtančení a budete mít možnost vyzkoušet
si a naučit se nové tance při tanečních workshopech.
Jedná se o ples pro dospělou společnost nejen z kurzů

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 a celý večer slovem doprovodí 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
byl zahájen 13. prosince v Předprodeji vstupenek
a také na www.plzenskavstupenka.cz.

8

pro vysokoškoláky a dospělé TŠ Vavruška, ale i pro jejich
přátele a širokou veřejnost. Vstupenky za 250 a 300 Kč
jsou k dostání online na webu www.vavruska.info/
vstupenky/akce/, během lekcí a tančíren TŠ Vavruška
ve Společenském sále Alfa, nebo je možné je rezervovat
i na info@tanecniplzen.cz.

09/02 / 20:00

Měšťanská beseda

Ples Nadace 700
let města Plzně

V roce 2018 si nadace připomene 25 let své činnosti a při této příležitosti zve tentokrát
tanečníky do obou sálů Besedy. Připraven je bohatý
program. K tanci a poslechu zahraje orchestr Miroslava
Novotného, cimbálová muzika Milana Broučka, duo Kamélie či ABBA STARS revival. Těšit se můžete i na oldies
diskotéku, předtančení a další program. Během večera
budou předány ceny Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti za rok 2017 – Plzeňský Orfeus a Plzeňský
Orfeus junior a ocenění nejvýznamnějším partnerům
nadace za rok 2017. Představena bude i obrazová publikace 25 let pro vás a hosté se mohou těšit i na zajímavý
dárek. Vstupenky zakoupíte v Předprodeji vstupenek
vedle Informačního centra města Plzně, v Měšťanské
besedě a na www.plzenskavstupenka.cz.

09/02 / 20:00

Parkhotel

Ples Fakultní
nemocnice Plzeň
Druhý únorový pátek se lékaři, sestry a další personál Fakultní nemocnice svlékne
z nemocničního oblečení a oblékne velkou večerní.
Za doprovodu orchestru Timbre music se oddá plesání
na parketu Parkhotelu. Ples má letos název V hlavní roli
špitál, a tomu bude odpovídat i doprovodný program,
který nabídne třeba předtančení Taneční školy Filipa
Gregoriadese nebo flash show. Moderuje Jirka Pelnář.
Vstupenky na e-mailu wislockar@fnplzen.cz.

10/02
20:00

Měšťanská beseda

Ples právníků

Prožijte unikátní večer ve společnosti advokátů, soudců
a státních zástupců. Ples právníků je v Plzni již zavedeleden 2018 | www.zurnalmag.cz

Plesová sezóna

nou akcí, na níž se rozhodně nebudete nudit! K tanci
a poslechu zahraje Gig Band Vladislava Brože. Tento
orchestr byl založen již v roce 1943 a na repertoáru má
především skladby klasického období swingu a všech
žánrů zábavné hudby včetně dechové. Publikum se
může těšit i na Dalibora Jandu a na muzikálový koktejl.
Večerem bude provázet herec a moderátor Petr Vágner.
Vstupenky v ceně 350 Kč nebo 650 Kč jsou již k zakoupení v Předprodeji vstupenek vedle Informačního centra
města Plzně nebo v Měšťanské besedě. Tak si nasaďte
taneční boty a vyrazte na parket!

23/02 / 20:00

Parkhotel

XV. reprezentační
ples fotbalistů
Tak jako léto patří fotbalu, tak
zima patří plesům. Jsou však příležitosti, kdy se ples
a fotbal spojí dohromady. Výsledkem je pořádně rozjetá zábava, kterou budou pevně držet v rukou Katapult,
Maxim Turbulenc, Kroky Michala Davida a skupina Happy Band. Moderuje Jonáš Novotný. Vstupenky v ceně
500 Kč zakoupíte na sekretariátu PKFS, Štruncovy sady 3

Lear_128x93.indd 1
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– Jižní věž. Telefon: 377 245 108 nebo 731 125 126.

09/03 / 20:00

Peklo

19. letecký ples
Příznivci starých dobrých leteckých časů srdečně zvou na svůj
ples, na němž bude k tanci a dobré zábavě hrát orchestr
Václava Žákovce. Chybět pochopitelně nemůže ani památeční sklenka s dobrým vínem u vstupu pro každého
a kytička pro ženy. A k tomu všemu tradičně bohatý program, který nadchne každého.

10/03
20:00

Peklo

19. dobročinný ples

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením –
klub Vlaštovka pořádá tentokrát svůj dobročinný ples
jako ples maškarní. K tanci a poslechu zahraje taneční
orchestr DANCE BAND PLZEŇ, během večera vystoupí
taneční školy Evy Vysloužilové a Václava Gregoriadese.
Bohatá tombola zaručí, že si z bálu budete odnášet víc
než jen taneční zážitky.

17.10.2017 13:52:48
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Kraj a město oslaví
sto let republiky
společně
Sté výročí vzniku samostatného československého státu se promítne do celoročního cyklu
zajímavých událostí pod značkou Kde domov
můj.
Festival světla a Historický víkend ve stylu první republiky, výstava Sto let republiky očima
pěti plzeňských generací, sté výročí narození
slavných Plzeňanů, herce Miroslava Horníčka
nebo fotografa Viléma Heckela, opera Prodaná nevěsta pod širým nebem na náměstí
Republiky – to je jen část z akcí celoročního
projektu s názvem Plzeň 2018, který vyvrcholí
v říjnu velkolepými třídenními oslavami vzniku
republiky.
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Kraj a město oslaví sto let republiky společně

Při této příležitosti bude vystaven i originál hry Fidlovačka
psaný rukou Josefa Kajetána Tyla s textem české národní hymny. Její počáteční slova „Kde domov můj“ se stala ústředním
mottem celého projektu, který se uskuteční ve spolupráci města Plzně a Plzeňského kraje. Páteří celého programu je spolupráce různých kulturních institucí, spolků a dalších subjektů.
Oslavy, které připomenou nejen vznik republiky, ale významné
osmičkové roky našich dějin vůbec, se nebudou koncentrovat
jen v samotné Plzni, ale rozšíří se do celého kraje. Oslavy budou
třídenní, od 26. do 28. října. Své brány během nich otevřou tři
desítky kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst
nebo i zahrad či vybraných sportovišť, a to za symbolických
28 korun nebo zdarma. Na programu bude i originální koncert
věnovaný hudbě první republiky nebo koncert populární české skupiny pořádaný Plzeňským krajem. Na vyznavače pohybu
organizátoři pamatují například pochodem 28 plzeňských kilometrů, který pořádá Klub českých turistů, pro milovníky starých
dopravních prostředků zase nebudou chybět jízdy historickými vozy městské hromadné dopravy. Vyvrcholením pak bude
hymna společně zazpívaná na náměstí Republiky a slavnostní
ohňostroj.
V pátek 7. září se na náměstí Republiky v Plzni uskuteční jedinečné představení Smetanovy Prodané nevěsty pod širým nebem. Bedřich Smetana napsal Prodanou nevěstu jako lidovou
a zábavnou podívanou, která se odehrává právě na Plzeňsku
na začátku devatenáctého století. Inscenace v kulisách plzeňského historického náměstí nabízí možnost ztvárnit Prodanou nevěstu tak, jak si ji pravděpodobně mohl představovat
sám autor. Opera bude uvedena ve verzi z roku 1870, která
počítá s kompletně zhudebněnými recitativy a tanci. Představení je určeno pro všechny věkové skupiny. Diváci se mohou
těšit na mnoho taneční scén, jedno velké defilé komediantů
a na velké sborové výstupy, na kterých by se mohly podílet
i místní folklorní soubory.
leden 2018 | www.zurnalmag.cz

Plzeň 2018

oslavy 100. výročí vzniku samostatného
československého státu
14. reprezentační ples města Plzně
„V rytmu první republiky“
19. ledna 2018, Měšťanská beseda
Výstava STO LET PLZNĚ 1918–2018
17. květen–31. říjen 2018, DEPO2015
Výstava o životním stylu pěti generací jedné rodiny
od první republiky po současnost.
Historický víkend ve znamení první republiky
8.–10. června 2018
Výstava Rok 1918 a umění v Plzni
7. září–4. listopad 2018, výstavní síň „13“
Západočeské galerie v Plzni
Československá samostatnost v historii plzeňského
uměleckého života 1914–1928.
Prodaná nevěsta open-air
7. září 2018, náměstí Republiky
Plzeňské oslavy vzniku republiky
26.–28. října 2018
www.plzen.eu

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

První projekcí nového roku 2018 bude adaptace Shakespearovy komedie Zkrocení zlé ženy (7. 1.) vytvořená exkluzivně pro Bolšoj balet. Baletu v lednu ale nabízí Kino Beseda mnohem víc. U příležitosti
70. narozenin legendárního mistra baletu Michaila Baryšnikova
promítneme 26. ledna 30minutový záznam unikátního baletního
vystoupení tohoto nejslavnějšího tanečníka světa společně s tanečnicí Anou Lagunou. O tři dny později si nenechte ujít Intimissimi
on Ice – celovečerní show na ledě s hvězdami jako Andrea Bocelli či
Jevgenij Pljuščenko.

„Nový filmový rok ve velkém stylu! Klasika všech
klasik Casablanca, legendární Baryšnikov
i pekelní Motörhead.“
Lednový program nabízí i dvě filmové chuťovky. Cirkus (8. 1.) s Charliem
Chaplinem můžete zhlédnout na plátně znovu po 90 letech od premiéry
a klasiku všech klasik Casablancu (22. 1.) po 75 letech od premiéry.
V lednu vás čekají samé novinky. Určitě si nenechte ujít sportovní drama
Borg/McEnroe (12. 1.), zmenšeného Matta Damona (24. 1.), drama Nejtemnější hodina (25. 1.) s Gary Oldmanem coby Winstonem Churchillem či trýznivé drama Tři billboardy kousek za Ebbingem (31. 1.). Z českých novinek se můžete těšit na film Filipa Renče Zoufalé ženy dělají zoufalé věci (26. 1.), komedii Špindl
(10. 1.) a novou pohádku Zdeňka Trošky Čertoviny (20. 1.).
Poslední show Motörhead můžete v Kině Beseda zhlédnout 11. ledna. A stejně tak si nenechte ujít druhý díl
kabaretu Městského divadla Zlín Ovčáček miláček (19. 1.) či pompézní Earth: Den na zázračné planetě (14. 1.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Iva Bittová
představí
poslední album
Houslistka,
zpěvačka
a herečka Iva Bittová se
vrací do Plzně, aby na začátku března vystoupila
se svou kapelou Čikori
v Měšťanské besedě, se
kterou v prosinci 2016 vydala své zatím poslední album At Home. V posledních letech Iva
koncertuje více v zahraničí než v České republice, a to
i na takových legendárních místech, jako je Carnegie
Hall v New Yorku, Radio FM Hall v Tokiu, Le Cigale
v Paříži či Wigmore Hall v Londýně, o to vzácnější její
březnový koncert v Besedě bude. Čikori se představí
ve složení Jaromír Honzák (kontrabas), Vladimír Václavek (kytary) a Oskar Török (trumpeta).
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08/03
19:30

S dámami opatrně

15/03
19:30

Hity Pavla Dobeše

25/03
19:00

Kam s nimi?

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

Písničkář, textař a skladatel Pavel Dobeš
je autorem stovek písní. Ty nejznámější přijede zazpívat v polovině března do Měšťanské besedy a nebude
sám. Doprovázet ho bude Tomáš Kotrba.

Jak ubytovat v jednom hotelu dvě vynikající umělkyně, které se ale navzájem nesnášejí a nejraději by si vjely do vlasů? Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková či Iva Andrlová vás zaručeně pobaví ve špičkové
komedii Hvězdné manýry.
leden 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

19/03 / 19:00

Beatles v Besedě
Jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě The
Backwards se vrací do Měšťanské besedy a v březnu vám
představí svůj zbrusu nový koncertní program. Jmenuje se Love Songs a uslyšíte průřez milostnými hity kapely Beatles, písně veselé i melancholické, pro všechny
zamilované, ale nejenom pro ně.

výběr z programu

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL KOLEM SVĚTA

27. 1.
28. 1. Přednášky s doprovodným programem
14. 2.

29/03 / 19:00

Nové album,
nový bubeník
Jedenáctinásobný držitel Ceny
Anděl Dan Bárta se skupinou Illustratosphere aktuálně připravují páté album.
Ochutnávky z něj představí na Mezi vrcholy tour 2018.
Na konci března se zastaví i v Besedě v obměněné sestavě s mezinárodně uznávaným bubeníkem Martinem
Valihorou.

12/04 / 19:00

Vladyka i Blažek
na zabití
„Tady by se krásně vraždilo,
kdyby se vedle nesebevraždilo.“ Miroslav Vladyka a Filip Blažek vás v dubnu pobaví
v legendární francouzské komedii Chlap na zabití. A je
se na co těšit. Hru nastudovali pod režisérským dohledem jednoho z nejtalentovanějších režisérů mladé generace Jakuba Nvoty.

26/04 / 19:00

Úsměvy
Zdeňka Trošky
Známý český režisér Zdeněk
Troška bude v Besedě vyprávět
nejen o filmech, které všichni známe, ale i o jídle, dietách
a dobrotách ve všech podobách. Samozřejmě uslyšíte
i veselé zážitky z natáčení a z bujarého mládí. Večer doprovodí písničkami Simona Klímová.
leden 2018 | www.zurnalmag.cz

18. 3.

SVĚTÁCI

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

FILUMENA MARTURANO
ANEB MANŽELSTVÍ PO ITALSKU

Co musí podstoupit prostá žena, aby
dostala k oltáři boháče? V italské
tragikomedii vás pobaví S. Stašová
a S. Skopal.
22. 3.

26. 3.

8. 4.

15. 4.

LORDI

Kultovní komedie O. Wildea s „jemnými“
erotickými prvky

BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2018

Tradiční a pokaždé jiná… T. Hanák,
D. Vávra a ostatní

BRATŘI EBENOVÉ

Večer plný známých písní a inteligentního
humoru

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS:
RHAPSODIE V MODRÉM POKOJI

O.Havelka a jeho Melody Makers přivezou
zbrusu nový program. Přijďte si užít večer
plný skladeb dvou velikánů – J. Ježka
a G. Gershwina.
15. 5.

11. 6.

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY

Oblíbený zpěvák se skupinou Bacily se
vrací do Plzně.

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU

Dvojice bývalých manželů se po letech
setkává v drahém francouzském hotelu,
kam oba přijeli trávit líbánky se svými
novými a mladšími partnery.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY

Přehled koncertů

16/01 / 19:30

24/01 / 19:00

Dům hudby

Měšťanská beseda

Novoroční koncert
Tradiční Novoroční koncert
kytarového virtuosa Lubomíra
Brabce se letos uskuteční v úterý 16. ledna v sále Antonína Dvořáka plzeňského Domu hudby, kde samozřejmě nebude chybět ani zajímavý host! Pozvání Lubomíra
Brabce tentokrát přijala věhlasná evropská mezzosopranistka Karla Bytnarová, laureátka celé řady prestižních mezinárodních pěveckých soutěží a v současné
době sólistka opery v německém Kölnu. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

18/01
19:00

Hotel U Pramenů

 lavírní recitál
K
Petra Nováka

Hotel U Pramenů vstupuje do nového roku se zajímavou novinkou. Zve na klavírní recitál, který obohatí
speciální menu. Klavírista Petr Novák zahraje skladby
W. A. Mozarta, L. van Beethovena a na závěr Gershwinovu Rapsodii v modrém ve skladatelově úpravě pro
sólový klavír. K tomu si můžete objednat marinovaného
lososa s medem a koprem, směs sušených mas podávaných s topinkami a bylinkovými dipy, štiku v bylinkové
páře s bramborovými placičkami a koprovou omáčkou
sabayone, chuck tender s cibulovým ragú nebo crema
Catalana s jahodami. Vstupné 150 Kč. Rezervace míst
na tel.: 603 330 422 nebo na e-mailu info@upramenu.cz.

18/01 / 20:30

Zach´s Pub

Vojtaano

Za pseudonymem Vojtaano
najdete herce Vojtu Záveského,
kterého můžete znát z řady oblíbených českých seriálů
v čele s Ulicí, Kriminálkou Anděl nebo Případy 1. oddělení. Vedle toho je ovšem i vášnivým hudebníkem. Má rád
rap, blues a mnoho dalších stylů, o čemž svědčí i jeho
různorodá deska. Nejvíce na sebe upozornil hitem „Budulínek vs. Galantní Jelen“ a v poslední době se proslavil
spoluprací s Jakubem Štáfkem alias Lavim, kterému složil a nahrál skladbu „Lavina“ pro jeho internetový seriál Vyšehrad, ke které letos navíc přidal i fanouškovskou
hymnu „Derby“. Nyní přijíždí představit do Plzně své
debutové dvojalbum „The Beast of Vojtaano“!
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Hana Zagorová
a Petr Rezek

Devítinásobná zlatá slavice
a jedna z největších stálic české populární scény se vrací
po třech letech do Plzně, kde vystoupí společně se svým
dlouholetým pěveckým partnerem Petrem Rezkem
a doprovodnou kapelou Boom!Band Jiřího Dvořáka!
A nebude to koncert jen tak ledajaký – Hana Zagorová
v Měšťanské besedě totiž představí téměř všechny největší hity své bohaté hudební kariéry, tak si tento večer
rozhodně nenechte ujít!

25/01
20:30

Zach´s Pub

Xavier Baumaxa

Osobitý a svérázný litvínovský písničkář Xavier Baumaxa se vrací do plzeňského Zach´s Pubu s již devátým řadovým albem „Idueto“, které vyšlo (jak jinak) na apríla
uplynulého roku! Na nové desce najdete duety s Lenkou
Dusilovou, Janou Kirschner, Danem Bártou, Otou Klempířem, Muchou a dokonce i Martou Kubišovou, celkově
zní daleko barevněji než předchozí alba a patří bez debat
mezi jeho nejvýraznější nahrávky. Xavi na novince čerpá
z jazzu, šansonu, hip hopu a dalších hudebních stylů
(samostatnou kapitolou jsou pak výkony jeho jazzových spoluhráčů) a dokazuje, že na rozdíl od jiných kolegů se nenechal úspěchem vstřebat, uhladit ani zařadit.
Zaplaťpánbůh!!!

07/02 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band
& Brass Band
Rakovník
První večer roku 2018 pod hlavičkou „Po siréně swing!“
bude ve znamení tradičního jazzu, a především zábavy
a skvělé show, s kterou se do plzeňského Pekla vrací
rakovnický Brass Band! Tuto skvělou dixielandovou kapelu, sklízející již řadu let úspěchy v Česku i v zahraničí, si domácí Pilsner Jazz Band zve na únorové „Sirény“
pravidelně a zatím vždy sál vyprodali, takže s pořízením
vstupenek doporučujeme rozhodně neváhat. Repertoár Brass Bandu tvoří klasický dixieland, vylepšený však
o skvělé české texty bubeníka Pavla Skleničky. Úvod veleden 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se...

čera bude tradičně patřit pořádajícímu Pilsner Jazz Bandu s převážně swingovým repertoárem a chybět samozřejmě nebude ani lekce swingového tančení s Lenkou
Sekaninovou od 18:30 hod.

11/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Petr Spálený
& Apollo Band

Po dvou letech zdravotní pauzy
se na koncertní pódia vrací hudební skladatel, kytarista,
flétnista, bubeník a zpěvák Petr Spálený, a jeden z prvních koncertů, které pro své příznivce na příští rok připravil, se uskuteční druhou únorovou neděli v Měšťanské besedě. Zde se představí s doprovodnou kapelou
Apollo Band i se svojí ženou a rovněž známou zpěvačkou Miluškou Voborníkovou. Kromě známých hitů jako
„Plakalo bejby“, „Dáma při těle“, „Kdybych já byl kovářem“, „Obyčejný muž“, „Josefína“, „Až mě andělé“ nebo
„Dítě štěstěny“, se tak můžete těšit také na písně divadla
Semafor v podání Milušky Voborníkové.

14/02 / 19:00

Peklo

Láska v operetě
Do kouzelného světa operety
a nádherných nestárnoucích
melodií F. Lehára, O. Nedbala, R. Frimla, J. Strausse a dalších neméně slavných operetních skladatelů vás přenese večer s názvem „Láska v operetě“, který se uskuteční
druhou únorovou středu v plzeňském Pekle! Na koncertu zazní árie z nejoblíbenějších operet a hlavním tématem bude láska, která k tomuto žánru neodmyslitelně
patří. S láskou v operetě přichází Miriam Čížková, Jana
Štěrbová, Petr Horák a pěvecký sbor Jamíci se sbormistryní Evou Skalovou za klavírního doprovodu Táni Vaněčkové. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

20/02 / 20:00

TJ Lokomotiva

The Dire Straits
Experience
Úspěšný britský projekt The
Dire Straits Experience, který se letos na jaře s velkým
leden 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že do Měšťanské besedy můžete během února vyrazit na oblíbenou Jazz & Swing Night v režii Petra „Satche“
Beneše a jeho kapely Jeepers Creepers (14. 2).
… že Plzeňská filharmonie chystá 15. února koncert z abonentní řady A – 1. Brahms & 36. Mozart.
… že v následujícím měsíci vystoupí v Zach´s
Pubu písničkář Karel Vepřek (22. 2.).
… že 27. 2. se v rámci výročí února 1948 představí
Plzeňská filharmonie na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.
… že 12. února se u příležitosti stého výročí vzniku
trampingu koná v Měšťanské besedě koncert folkové legendy Pacifik.
… že jubilejní 25. ročník hudebních cen Žebřík se
uskuteční 9. 3. v prostorách DEPO2015. Akci bude
moderovat duo Tomáš Hanák a Jitka Schneiderová a vystoupí například Michal Hrůza & Kapela
Hrůzy, Olympic, Lenny nebo Wohnout.
… že další díl tradičních hudebních večerů plných nejkrásnějších operetních melodií s názvem
„Zpívám, tedy jsem“ se v Měšťanské besedě uskuteční 12. února.
… že v Pekle proběhne 2. března koncert Mandrage, na kterém představí své nové album.
… že další ročník Songfestu, letos s podtitulem
„Vítání roku Psa“, se uskuteční 15. 2. v Domě hudby.
… že skupina Škwor v roce 2018 oslaví již dvacáté
narozeniny a v rámci svého dosud největšího halového turné představí 2. 3. v hale TJ Lokomotivy svou
desátou řadovou desku s názvem „Uzavřenej kruh“.

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.
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DIVADLO

Divadelní tipy

od 01/01

Divadlo J. K. Tyla

S dětmi
do Divadla
J. K. Tyla

Soubory opery, baletu, muzikálu a činohry Divadla J. K.
Tyla nabízejí na Malé scéně DJKT pravidelně inscenace
pro malé diváky a pro jejich rodiče. Nejnovější činoherní pohádka Tobiáš Lolness vypráví o chlapci, který
měří milimetr a půl a jehož domovem je koruna stromu.
V hlavní roli účinkuje Ondřej Rychlý. Z čeho vybírat je
ale i na Nové scéně DJKT – dětem je adresovaný muzikál Zahrada divů a pro celou rodinu je také balet Oliver
Twist, ve kterém kromě dospělých tanečníků vystupuje
také Baletní škola DJKT a v roli malého hrdiny Benjamín
Hradil nebo Jan Soukup.

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 divadlo od 1. do 29. ledna 2018 uzavřeno. Více
informací v pokladnách předprodeje ve Smetanových
sadech 16.

06/01 / 19:00

Malá scéna DJKT

Proměna

Slavné choreografické uskupení DekkaDancers se vrací
na Malou scénu DJKT. Po komediální baletní show Kill
de Bill zde uvedou taneční ztvárnění Kafkovy Proměny. DekkaDancers je profesionální soubor tanečníků
a choreografů, složený převážně z umělců pražského
Národního divadla. Jako hudební podklad pro inscenaci inspirovanou jedním z přelomových děl literatury
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dvacátého století zvolili skladby německého klavíristy
a autora experimentální hudby Hauschky.

12/01 / 19:00

Malá scéna DJKT

Viral

Ondra a Marek jsou dva prozatím nepříliš známí herci. Chtějí
být slavní. Alespoň jako jejich kolega Martin Stránský.
Natočí proto virální video a pustí ho do světa sociálních
sítí. Kolik budou mít „lajků“ a sdílení? Autorská inscenace režisérky Zuzany Burianové a dramaturgyně Terezy
Verecké hledá hranice intimity a samoty v dnešním světě. Hrají Marek Mikulášek a Ondřej Vacke.

13/01 / 15:00

Divadlo Alfa

Malý pán

Uprostřed docela hlubokého
lesa byl domeček s mechovou
střechou a v tom domečku bydlel Malý pán. Nejenom
že si ten domeček postavil sám, ale vyrobil si i stůl se
židlí, poličku na dobroty a dokonce i postel s polštářem
a prošívanou dekou. Měl úplně všechno, co potřeboval.
Ale jednou v noci se mu zdál sen, který mu stále opakoval, že mu ještě něco chybí. Malý pán se chtěl zase
normálně vyspat, tak se vydal za Prázdnou hlavou, která
mu jistě poradí. Tím ale začíná dobrodružná cesta plná
vtipných setkání, nebezpečných potvor a překvapivého konce. Protože to, co Malému pánovi chybělo, bylo
blíž, než by si myslel. Někdy je potřeba vykonat dlouhou
cestu za tím, co máme před nosem. Malý pán se během
cesty naučí být trochu statečnější, rozumnější a hlavně
kamarádštější.

14 a 28/01 / 15:30

Loutkové divadlo
Špalíček, D klub

Pohádky
Karla Čapka

Loutkové divadlo Špalíček uvede na své scéně dvě pohádky věnované vzpomínce na Karla Čapka. Děti i rodiče se mohou těšit na Princeznu Solimánskou z dílny
plzeňského výtvarníka Jaroslava Pleskala a Povídání
leden 2018 | www.zurnalmag.cz
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o pejskovi a kočičce. Pohádky jsou vhodné pro děti
od 3 let. Více na www.spalicekplzen.cz.

14/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Shylock

Mimořádně aktuální kanadské
představení mířící proti antisemitismu a přehnané politické korektnosti. Strhující a nesmírně zábavná hra s mimořádným hereckým výkonem
Milana Kňažka, který za tuto roli obdržel Cenu Thálie
2016. Před diváky předstoupí s monologem ze Shakespearova Kupce benátského herec Jon v masce proslulého Žida Shylocka. Když náhle přejde do civilního projevu,
pochopíme, že se věci mají poněkud jinak… Vzrušující
hra s diváky se v určitých momentech stává drsnou obžalobou absolutizované politické korektnosti, která může
páchat nedozírné škody nejen v oblasti umění.

20/01
19:00

Nová scéna DJKT

Hamlet

Opera Ambroise Thomase Hamlet dosud v Plzni nezazněla. Sto padesát let po jejím vzniku ji na Nové scéně
DJKT nastuduje režisér Martin Otava. Ten vybral do titulní role rakouského barytonistu Thomase Weinhappela,
který tutéž roli úspěšně ztvárnil i v ostravské inscenaci
Hamleta. Za svůj výkon byl oceněn Cenou Thálie a nedávno i Cenou kritiků na festivalu Opera. V roli Hamleta
alternují také Roman Hoza a Anddrii Kharlamov, který
se v Plzni představil již na koncertu vítězů Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka.

25 a 27/01

Divadlo Dialog

Sexy prádlo

SPOlečnost DIvadelních NAdšenců zve na první dvě reprízy
novinky z režijní dílny Jakuba Zindulky. Alice a Henry
jsou spolu dvaadvacet let. Jejich děti odešly na studia
a oni se ocitli v situaci, kterou znají tisíce párů v jejich
věku: jiskra v jejich krbu skomírá. Alice se s tím nechce
smířit, a proto zakoupí knihu „Sex pro vyhořelé“ a přinutí Henryho objednat na víkend luxusní hotelové apartmá. Hra, která si pohrává s žánrem sitcomu, se nakonec
dostává poměrně hluboko k důvodům, které drží dva
lidi spolu. Hrají Olga Ženíšková a Jakub Zindulka.
leden 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 5. února zve Divadlo Alfa
na večerní představení Tři siláci
na silnici.
… že Velké divadlo DJKT chystá na 17. února premiéru dramatizace románu Linie krásy.
… že do Měšťanské besedy míří začátkem února
věhlasný Hrdý Budžes (8. 2.)!
… že Kino Beseda nabídne 4. února balet Dáma
s kaméliemi v choreografii Johna Neumeiera.
… že operetní soubor DJKT připravil na konec
února premiéru pozapomenutého titulu Ralpha
Benatzkyho Okouzlující slečna, kterou uvede
na Malé scéně DJKT (24. 2.).
… že v polovině února uvede Beseda vynikající
Elišku Balzerovou v monodramatu Můj báječný
rozvod (19. 2.).
… že Peklo uvede komedii Manželský čtyřúhelník
(5. 2.).

27/01 / 19:00

Malá scéna DJKT

Sweeney Todd –
Ďábelský lazebník
z Fleet Street
(muzikálový thriller)
Muzikál broadwayského barda Stephena Sondheima
vypráví o kruté pomstě londýnského holiče Benjamina Barkera alias Sweeneyho Todda za nespravedlivé
vyhnanství a odloučení od milované rodiny. Sweeney
obnovuje po návratu do Londýna svou někdejší holičskou živnost nad pekařským krámkem paní Lovettové.
Kam však začnou Toddovi zákazníci mizet a kde náhle
bere paní Lovettová materiál pro své lahodné masové
bochánky? Neobyčejný muzikál, proslavený filmovou adaptací s Johnnym Deppem v titulní roli, poprvé
na profesionálním českém jevišti! Autorem nápadité
scény i kostýmů bude britský scénograf Dave Benson.
V inscenaci v novém překladu Hany Novákové a režii
Lumíra Olšovského účinkují téměř všichni členové muzikálového souboru DJKT v čele s Jozefem Hruškocim
a Stanislavou Topinkovou Fořtovou v rolích Sweeneyho
a paní Lovettové.
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GALERIE

Přehled výstav

do 06/01

Galerie Ladislava
Sutnara

Sutnar dětem

Poslední výstava roku 2017
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. A návštěvníci si tak budou moct postavit své vlastní velké město.
Sutnar ve své tvorbě kladl důraz na jednoduchost a barvy, nejinak je tomu i v případě jeho hraček.

do 14/01

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 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. Reprezentují nejrůznější polohy, jež
lze jen obtížně převést na jednoho jmenovatele. Vždy se
však jedná o klasická média. Vedle sochařů bude zastoupena i kresba a nejrůznější formy závěsného obrazu.

do 14/01

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.
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do
26/01

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.

do 18/02

Západočeské
muzeum

František Pečený
a sklárna
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.

03/01 / 17:00

Západočeská
galerie

Ivan Sobotka,
Černé ovoce, 1955
Významnou součástí nových přírůstků do sbírek galerie
je několik děl Ivana Sobotky, významného autora druhé
poloviny 20. století, který v nich dosud nebyl zastoupen.
Výběr akvizic z jeho díla se záměrně soustředil na práce
z konce čtyřicátých a padesátých let, tedy z raného obleden 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se...

dobí komunistického totalitního režimu. Sbírky galerie
dosud postrádaly přesvědčivou uměleckou reflexi poválečné tragédie lidského a společenského osudu v naší
zemi. Nevelký obraz Ivana Sobotky Černé ovoce z roku
1955 námětem i formou zřetelně vyjadřuje znamení
doby. Význam autora i díla přiblíží kurátor Petr Jindra.

04/01 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

prof. MUDr. Josef
Švejcar 1897–1997
Souborná výstava přiblíží život a dílo nestora české pediatrie prof. MUDr. Josefa Švejcara. Mapuje jeho rodinný
i profesní život, věnuje se jeho nejznámějšímu dílu, knize Péče o dítě, a všímá si i vývoje názorů na péči o matku
a dítě od jejího prvního vydání v roce 1939 do současnosti. Svůj prostor dostaly také informace o jednom z posledních Švejcarových projektů – udělení čestného názvu
nově vzniklé Rodinné škole, později Střední odborné
škole profesora Švejcara v Plzni. Výstava trvá do 30. ledna.

09/01 / 17:00

Západočeská
galerie

Bratři Čapkové
proti totalitě
Bratři Čapkové svou tvorbou i osobním životem vyznávali demokratické a humanistické ideály. Odmítali
totalitní režimy a bojovali proti nim ve svém díle. Oběma se stal osudným nástup fašismu ve 30. letech, který
předčasně ukončil jejich životy. Jejich dílo však přežilo
a je stále aktuálnější. V doprovodném pořadu k výstavě
Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech
1938–1953 přednáší Kristýna Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka.

Dozvěděli
jsme se…
… že Galerie Ladislava Sutnara představí výstavu, která
připomene únor roku 1948.
… že výstava v Moving Station představí malíře
Ondřeje Malečka, v jehož tvorbě se prolínají krajiny, zátiší a figury. Vernisáž výstavy se uskuteční
13. února.
… že od 13. března bude na Nové scéně DJKT přístupná výstava Divadlo výtvarníkům, výtvarníci
divadlu.
… že Západočeské muzeum zve od konce února
na výstavu ke Smetanovským dnům nazvanou
Čas a okamžik (24. 2.–16. 9.).
… že ve výstavní síni Masné krámy začíná
16. února výstava Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018.
… že Západočeská galerie připravila ke Smetanovským dnům výstavu Čas, čas, čas ... v umění
19. století. (23. 2.–6. 5.).
… že v Galerii Evropského domu je od 6. února
k vidění výstava Jože Plečnik – Zacherlův dům
historie a architektura jednoho městského domu
ve Vídni z dob vídeňské moderny.
… že Studijní a vědecká knihovna PK přidá do programu Smetanovských dnů výstavu Po práci zábava – rytmus života Plzeňanů v 19. století.
… že Galerie Jiřího Trnky zahájí 18. ledna výstavu skoro osmi desítek uměleckých děl, při jejichž
tvorbě výtvarníci využili malířské palety.
… že Galerie Azyl zve v lednu na výstavu obrazů
a grafik Evy Kuncové (8. 1.–3. 2.).
… že na začátku ledna se konají talentové přijímací zkoušky na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara.
… že Západočeské muzeum připravilo pro své
návštěvníky z blízka i z dálky Muzejní pas, který
nabídne 8 vstupů dle vlastního výběru.

11/01–03/02

Galerie Ladislava
Sutnara

Shapes II

Nový rok zahájí v Galerii Ladislava Sutnara výstava SHAPES II, která volně navazuje
leden 2018 | www.zurnalmag.cz

na výstavu z jara 2017. Studenti ze School of Visual Arts
v New Yorku pracovali pod vedením Stevena Hellera
v tvorbě podle odkazu Ladislava Sutnara. Těšit se můžete na novou sérii plakátů a typografických prací, které
doplní práce studentů z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. ledna
od 18 hodin.
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KAM ZA KULTUROU
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 diskotékou 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?

T IP NA LE DE N
21/01 / 09:00

Totem, z.s.

Přírodní
stavitelství
v Plzni
Celodenní konference plná zajímavých informací je
určena všem, kdo chtějí při svých stavebních a budovatelských aktivitách být co nejblíž přírodě. Honza Pospíšil bude hovořit o způsobu využití hlíny
ve stavbách, Jan Hrabec přiblíží, jak si svépomocí
postavit akumulační kamna a Ivo Holub představí
dřevovláknité desky Pavatex. Jakub Gajda se ve své
přednášce bude věnovat těžbě dřeva a následnému správnému zpracování, Patrik Majringer přidá
informace o užití konopí ve stavebnictví a na závěr
vás Alena Lehmannová a Alena Gajdušková vezmou na permakulturní zahradu. Během konference se představí i další firmy a budou možné osobní
konzultace s přednášejícími. Přihlášení je nutné
přes formulář na: www.spokojenestavby.com.
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Kulturní tipy

Od ledna ho můžete nominovat na Uměleckou cenu
města Plzně. Ta je udělována od roku 2013 v pěti kategoriích – 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 průvod
Světem opět letí zpráva, že se
narodil Ježíšek. Z Východu se
mu míří poklonit tři mudrci, Kašpar, Melichar a Baltazar.
Jdou za hvězdou, „kterouž byli zřeli při východu slunce, až i přišedši, stála nad místem, kdež bylo děťátko“.
V Plzni je zase napodobíme s Tříkrálovým průvodem se
zpívajícími koledníky a dá-li počasí, i se třemi králi na koních, který jde od katedrály sv. Bartoloměje ke kostelíku
U Ježíška. Kasičky Tříkrálové sbírky, které v tomhle průvodu jdou, vybírají peníze pro HOLKY HOLKÁM, tedy
pro domovy pro matky s dětmi v tísni. Přidáte se k nim?

11/01 / 17:00

Západočeská
galerie

Laudatio
pro Plzeň

K tradicím nového roku patří už léta Laudatio pro Plzeň,
které připravuje Středisko západočeských spisovatelů.
Ani významný rok 2018 nebude výjimkou. I letos chystají plzeňští básníci a prozaici svá malá autorská čtení
v kulisách aktuální výstavy v Masných krámech.

od 16/01 / 18:30

KD JAS

Kurzy swingu
Do nového roku s novým předsevzetím! Třeba naučit se něco
nového, víc se hýbat, bavit se, poznat nové lidi, chodit
víc do společnosti. To všechno se dá splnit v jednom
kroku: v kurzech swingových tanců s Jiřím Bránským
a Markétou Čekanovou. Jazz bez hranic otevírá lekce
pro úplné začátečníky. Čeká na ně lindy hop a charlesleden 2018 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

ton, ale hlavně zábava, nová chuť do života a návrat
do časů, kdy muži byli ještě muži a ženy ženami. Na věku
ani tanečních dovednostech nezáleží! Více informací
na www.jazzbezhranic.com, na www.swingvplzni.cz
nebo na tel.: 724 317 539.

16/01 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Tajemství plzeňských dvorků

Cyklus přednášek ve spolupráci s Nadací 700 let města
Plzně je předkrmem k dalšímu ročníku Plzeňských dvorků, které otevírají známé i neznámé vnitrobloky v centru
města. Architektka Anna Hostičková a publicista David
Růžička v první přednášce cyklu odkryjí ne zcela běžně
přístupná místa a zákoutí historického centra Plzně.

17/01 / 09:00

D klub

Nábor do kroužků
a kurzů pro děti
Doubravecký klub pořádá
zápisy na 2. pololetí školního roku do všech kroužků
a kurzů pro děti. Děti můžete přihlásit například na angličtinu pro děti, zpívání u klavíru, keramiku, na výtvarný, taneční nebo divadelní kroužek, na zobcovou flétnu, hraní na kytaru či nově na jógu pro děti a spoustu
dalších. Chybět nebudou ani kroužky pro nejmenší,
jako je cvičení rodičů s dětmi od 2 do 4 let a velmi oblíbený Klub Hvězdička, který je zaměřený na pohybové
aktivity a hry a na výtvarné dovednosti. Více informací
na www.dklubplzen.cz.

17/01 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Josef Lada

Vnuk známého českého malíře,
ilustrátora a spisovatele Josefa Lady, autora slavného
kocoura Mikeše či ilustrátora nezapomenutelného vojáka Švejka, nás přijede osobně seznámit s životem a dílem slavného dědečka. Přijďte pobesedovat o dětství
leden 2018 | www.zurnalmag.cz

v rodině výtvarníků. Josef Lada ml. rád zodpoví všechny
zvídavé dotazy.

27–28/01

Měšťanská beseda

Kolem světa

Cestovatelé a fotografové
na festivalu představí své nejzajímavější cestovatelské zážitky ze svých expedic formou komentovaných projekcí a přednášek. Ty vás vezmou na nejlepší treky v Peru, nebo koloběžkou napříč
Jižní Amerikou. Anebo se dozvíte, proč Írán není arabská země. Nedílnou součástí festivalu je doprovodný
program v předsálí, kde se bude podávat tradiční jídlo,
návštěvníci si budou moci zakoupit tradiční asijské výrobky nebo zhlédnout tradiční tance z indonéských ostrovů Jáva, Bali, Kalimantan, Sumba a Sumatra v originálních kostýmech v podání česko-indonéského tanečního
souboru Kintari. Účastí na festivalu Kolem světa přispějete na rozvojové projekty organizace Kintari foundation o. s. v Indonésii.

29/01 / 19:15

Kino Beseda

Intimissimi on Ice
Intimissimi on Ice je audiovizuálním vrcholem letošní zimy
v kinech. Nádhernou hudbu a kouzelnou choreografii
doplní laserová show a ohňostroje přímo na ledové ploše. Mezi vystupujícími budou nejznámější bruslaři světa,
jakými jsou Evgenij Pljuščenko, Stéphane Lambiel a Shizuka Arakawa. Jako hlavní hvězda se vrací Andrea Bocelli. Zazní nejznámější operní árie, písničky pop music.
To vše v kulisách ikonické Arena di Verona v Itálii. Příběh
se točí kolem nejznámějších žen z řecké mytologie, Venuše, Heleny Trojské, Medúzy a Kirké.

30/01 / 10:00–18:00

Peklo

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

28/02 / 20:30

Měšťanská beseda

LiStOVáNí.cz:
Co by můj syn měl
vědět o světě
Fredrik Backman vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize
plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky,
která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch
potenciálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen
jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik
Backman a má i stejně starého syna.

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
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Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se...

Dozvěděli
jsme se…
… že v Knihovně města Plzně
startuje v únoru cyklus Hovory o H, jenž připomene knihy
Miroslava Horníčka. Hosty prvního dílu budou Milan
Čechura a Věra Kubová (13. 2.).
… že Nová akropolis zve v únoru na přednášky Láska
a smrt (6. 2.) a Indie (27. 2.).
… že 10. února vypukne U Branky tradiční masopust
v režii Plzeňského lidového souboru Mladina.
… že ve Studijní a vědecké knihovně PK i v únoru
pokračuje cyklus přednášek Tajemství plzeňských
dvorků.
… že Výtvarno chystá na jarní prázdniny další oblíbený příměstský tábor.
… že Studijní a vědecká knihovna PK připravila konferenci 25. únor 1948 – „Vítězství“ rudé hvězdy v odrazu 70 let.
… že Kino Beseda zve 15. února na film Botticelli: Inferno s Tomem Hanksem v hlavní roli.
… že Café papírna bude v půli února hostit Svatební
korzování – Svatební veletrh jinak (18. 2.).
… že přenosy z MET nabídnou v únoru Donizettiho
Nápoj lásky (10. 2.) a Pucciniho Bohému (24. 2.).
… že 20. ledna se v restauraci Alfa koná mezinárodní
včelařská konference.
… že v Gondole chystají na celý únor valentýnské
menu doplněné zvěřinou z našich lesů.
… že koncem února bude v Besedě hrát Čechovo
prozatímně osvobozené divadlo svoji Dívčí válku
(28. 2.).
… že 28. února se budou udílet Ceny Plže – již
po šestnácté.
… 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 Grand restaurant festival se letos zastaví v Angus Steak House, Angusfarm, El Cid Bar de Tapas
a v PI.JEZ.PI.
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 jsou již spuštěny! Více informací na pulmaraton.
plzensky-kraj.cz nebo na Facebooku.
leden 2018 | www.zurnalmag.cz
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18/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
komedie
Halina Pawlowská nemusí nikomu dokazovat, že má smysl pro
humor. A ani že umí psát dobré scénáře, stačí si pustit její klasiku
Díky za každé nové ráno. Režisér Filip Renč zase natočil megahit
Román pro ženy a teď ti dva nejspíš doufají, že se jim povede
další trefa do černého. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci je
totiž další komedie o vztazích a o tom, že najít lásku není
žádná sranda. Hlavní hrdinka Olinka se stěhuje z vesnice
do velkého města a doufá, že tu najde štěstí. Najde, má podobu sympatického chlapa, ale moc dlouho jí to nevydrží.
V okamžiku, kdy ho chytí s milenkou, zjistí, že to asi nebyl ten
pravý. A bude hůř. I když studuje psychologii a měla by vědět,
jak se dostat chlapům do hlavy a prokouknout všechny jejich
triky, nejde jí to a pomalu se z ní stává královna trapasů. Povede se jí nakonec najít někoho, po jehož boku by mohla být
krásná? Hlavní roli si zahrála Klára Issová a objeví se tu i Matouš
Ruml, Jiří Dvořák nebo Aneta Krejčíková. Kino Káčko uvede 20.,
21. a 27. ledna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

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. Kino Káčko uvede 4. ledna.

28/12

CineStar, Kino Káčko

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,
leden 2018 | www.zurnalmag.cz
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ten druhý musel často bojovat sám se sebou. Na oba sportovce ale společnost a jejich okolí vytvářely 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. Kino Káčko uvede 11. ledna.

28/12

Cinema City, Kino Káčko

Ztracen v džungli / akční / dobrodružný / drama
Už je to pár let, co se Daniel Radcliffe rozloučil s postavou Harryho Pottera, od té
doby však už mnohokrát divákům ukázal, že zvládne bez problémů utáhnout
i jiné role. A ve své novince Ztracen v džungli se pokusí přesvědčit i těch pár
posledních, kteří tomu dosud nevěří. Má k tomu ideální prostředky, Ztracen
v džungli je totiž film, jehož hrdina si musí sáhnout až na dno svých sil, a žádné
flákání neprožil během natáčení ani Radcliffe. Děj se točí okolo mladého dobrodruha, který cestuje po celém světě
a snaží se objevovat jeho krásy. Teď je v Jižní Americe a dozvěděl se, že pár dní pěšího pochodu skrz džungli leží vesnice domorodců, kteří prakticky neznají civilizaci. A to je přesně to, co chce. Spolu s několika dalšími dobrodruhy vyráží
na cestu nezmapovanou džunglí, pak ale dojde k nehodě a on se probouzí sám uprostřed divočiny. Netuší, kde je a ani
jak se dostat domů. Ale to teď není podstatné. Podstatné je vůbec zůstat naživu. Kino Káčko uvede 12. ledna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

04/01

Čertoviny / pohádka
Zdeněk Troška je specialista na lidové komedie a pohádky. Ne každý přišel jeho
sériím Slunce, seno nebo Kameňák a Babovřesky na chuť, a to samé platí i o pohádkách jako Princezna ze mlejna nebo Z pekla štěstí, fandů má však pořád
dost. Jak na tom bude jeho pohádka Čertoviny, to nejspíš zjistíme až v kině, ale
minimálně malí diváci by ji mohli ocenit. Děj se točí okolo dvojice nepříliš chytrých a nepříliš šikovných čertů. Právě kvůli nim během úklidu pekla utekla hříšná duše a vrátila se zpátky na svět. Co
teď? Dvojice pekelných nešiků dostane šanci svou chybu napravit, musí se kvůli tomu ale vydat do světa lidí a tady
najít jinou hříšnou duši. A to nebude vůbec jednoduché. Hlavní čertovskou dvojici si zahrají Jakub Prachař a Dominick
Benedikt a těšit se můžete i na Karla Dobrého nebo Sáru Sandevu. Kino Káčko uvede 6., 7., 14. a 27. ledna.

04/01

CineStar, Cinema City

Insidious: Poslední klíč / horor / mysteriózní
Hororová série Insidious patří k tomu nejlepšímu, co v žánru v posledních letech
vzniklo. Duchařský příběh se teď konečně dočkal čtvrtého dílu a i ten slibuje,
že vám u něj budou vstávat na hlavě vlasy hrůzou. Hlavní hrdinkou bude stará
známá Elise, parapsycholožka, která má s nadpřirozenem a strachem spoustu
zkušeností a vypadá jako někdo, koho jen tak nějaký duch nerozhází. Aby taky
ne, její minulost ji totiž naučila, jak se postavit vlastnímu strachu a právě minulost Elise nám odhalí Insidious: Poslední
klíč. Elise vyrůstala v Novém Mexiku a její domov obrátily naruby temné síly. To se stalo před lety, teď se však Elise musí
kvůli nejnovější zakázce vrátit právě do Nového Mexika a její kroky nakonec vedou přímo do domu, kde strávila dětství.
Tenhle střet s duchy bude tedy hodně osobní.

04/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko Velká hra / drama

Molly Bloom byla žena, které ležel svět u nohou. Byla krásná, ambiciózní, chytrá a jako lyžařka pomýšlela na olympijské medaile. Ale nevyšlo to a ona se octla na dně. A tam se jí pochopitelně ani trochu nelíbilo. Po konci spor-
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tovní kariéry si tedy řekla, že zkusí vydělat peníze trošku jiným způsobem. Co na tom, že není úplně legální?
Molly založila tajné casino, kde se hrálo o obrovské peníze a občas si sem zašli na poker filmoví herci, bohatí
obchodníci, sportovní celebrity a dokonce i gangsteři. Prachy se tu točily, Molly byla ve svém živlu a její jméno
se stalo zárukou, že všechno bude vždycky šlapat jako namazaný stroj. A pak do jejího podniku vtrhla FBI. Molly
teď čeká na soud, její právník však zjišťuje, že tenhle případ je malinko komplikovanější a že jeho klientka možná
není zas až taková mrcha, jak by se mohlo na první pohled zdát. V napínavém dramatu excelují Jessica Chastain
a Idris Elba a režíroval ho Aaron Sorkin, oscarový scenárista filmů The Social Network nebo Steve Jobs. Kino Káčko
uvede 18. ledna.

04/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Kolo zázraků / drama
Woody Allen sice v prosinci oslavil dvaaosmdesáté narozeniny, ale jako režisér je evidentně pořád ve formě a hodlá dál posílat do kina jeden film ročně.
Letos to je Kolo zázraků, romantické drama, které se odehrává na Coney Islandu u New Yorku, kde stojí obří zábavní park. Hlavním hrdinou je stárnoucí
zaměstnanec, který má na starost provoz ruského kola a žije se svou krásnou
ženou. Není to však idylický vztah a oba hledají v životě něco víc. Do jejich životů ale vstoupí mladý plavčík a také
dívka, jejíž život je ošklivě spjatý s gangstery. Zdá se, že rutina na Coney Islandu brzy zmizí a změny, které přicházejí,
poznamenají každého. V hlavní roli se objeví Kate Winslet a Justin Timberlake, ale třeba také James Belushi nebo
Juno Temple. Kino Káčko uvede 5. ledna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

11/01

Nejtemnější hodina / drama / historický
Winston Churchill je jedna z nejdůležitějších postav dvacátého století
a změnil jeho tvář jako málokdo. Ve filmech se objevil už několikrát, ale dá
se počítat s tím, že se mu ještě pár filmařů bude věnovat. Aktuálně se na něj
podíval Joe Wright, režisér skvělých kousků jako Pokání nebo Pýcha a předsudek. Ten před pár lety natočil obrovský fantasy propadák Pan, a tak se
rozhodl vrátit se k menším a méně trikově opulentním projektům. Jeho Nejtemnější hodina však není klasická
biografie, odehrává se v době, kdy hitlerovské Německo vládne už většině Evropy a Velká Británie proti němu stojí
osamocená. A právě Churchill má možná poslední šanci, jak zlomený národ opět spojit a donutit ho bojovat proti
absolutnímu zlu. V hlavní roli exceluje Gary Oldman, a šeptá se, že by mohl být horkým kandidátem na Oscara.
Kino Káčko uvede 25. ledna.

11/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Zmenšování / drama / komedie / sci-fi
Někdy se říká, že Hollywoodu už došly nápady a že se točí jen pokračování,
předělávky nebo prostě kopie starších a úspěšných filmů. Naštěstí se občas
ukáže, že to není tak zlé a objeví se film, jehož tvůrci se nápadů nebojí. Zmenšování je jedním z nich, jeho zápletku jste totiž stoprocentně nikde před tím
neviděli. Čeká vás výprava do světa, kde se lidi můžou zmenšit. Natrvalo. Prostě se s pomocí doktorů a vědy promění na pidižvíky velké jen pár centimetrů. Proč to dělají? Můžou se tím proslavit,
ale jak se brzy ukáže, je to i zatraceně finančně výhodné. Váš dům může být velký jako krabice od bot, a když si koupíte dva rohlíky, vydrží vám i vaší rodině několik let. Matt Damon se tedy také rozhodne podstoupit proces zmenšení
a na vlastní kůži zjistit, jak se člověku žije, když je menší než figurka lega. Svéráznou komedii natočil režisér filmů
Bokovka a Děti moje Alexander Payne a vedle Damona se v ní objeví třeba Kristen Wiig nebo držitel dvou Oscarů
Christoph Waltz. Kino Káčko uvede 19. ledna.
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11/01

CineStar

Bastardi na cestě / komedie
Owen Wilson a Ed Helms jsou komediální stálice. Ten první má za sebou hity
jako Starsky a Hutch, Nesvatbovi nebo Tenkrát na východě, druhý zazářil v trilogii Pařba ve Vegas nebo v nové verzi komediální klasiky Bláznivá dovolená.
A teď se rozhodli spojit na plátně síly. V Bastardech na cestě si zahrají dvojčata,
která jednoho dne zjistí šokující informaci. Jejich maminka jim řekla, že jejich
otec nezemřel, jak jim celá léta tvrdila. Jen si není jistá, kdo by to mohl být. Zkrátka důsledek trochu divočejšího mládí. Oba bráchové se tak vydávají na cestu a chtějí se osobně setkat s každým z možných „tátů“. Nejde to však úplně
podle jejich plánu. Vedle Wilsona a Helmse se objeví Glenn Close, J. K. Simmons nebo Ving Rhames a režírovat bude
poprvé v kariéře Lawrence Sher, který byl kameramanem právě u Pařby ve Vegas.

		

CineStar, Cinema City

18/01

Tři billboardy kousek za Ebbingem / krimi
Mistr černého humoru Martin McDonagh se vrací s dalším šíleným příběhem.
Tvůrce kultovních hitů V Bruggách a Sedm psychopatů vás tentokrát vezme
do malého městečka Ebbing v Missouri a představí vám ženu jménem Mildred
Haynes. Té nedávno kdosi zavraždil dceru, a i když místní policie dělá všechno
pro to, aby našla vraha, pátrání jde pomalu. Hodně pomalu. Tak moc pomalu,
až Mildred trošku rupnou nervy a rozhodne se sjednat si spravedlnost sama. Na silnici vedoucí do města umístí trojici billboardů, které hodně ošklivě mluví o schopnostech šéfa místního policejního oddělení Williama Willoughbyho,
a ten z toho samozřejmě nemá radost. Jeho problémy ale teprve začínají, protože Mildred hodlá začít pátrat sama,
nebere si servítky a většina lidí po rozhovoru s ní skončí s rozbitou hlavou nebo minimálně hodně uraženým egem.
A co když pak do města dorazí i nájemný vrah? V hlavní roli exceluje Frances McDormand, která má doma Oscara
za drama Fargo, a záda jí kryjí Woody Harrelson nebo Peter Dinklage ze seriálu Hra o trůny.

18/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Coco / animovaný
Společnost Pixar dělá už pěkných pár let nejlepší animované filmy na trhu.
Na kontě má klasiky jako Toy Story: Příběh hraček, Úžasňákovi, Příšerky s.r.o.,
Auta nebo Hledá se Nemo. V poslední době sice točí možná až příliš často
pokračování úspěšných hitů, ale na originální látku si tu taky pořád ještě umí
najít čas. Pixarovská novinka Coco se točí kolem malého mexického kluka
jménem Miguel, který miluje muziku a je připravený udělat všechno pro to, aby se stal stejně dobrým kytaristou
jako jeho idol Ernesto de la Cruz. Snaží se tak moc, až se shodou hodně divokých náhod octne v říši mrtvých.
A ke svému překvapení zjistí, že všichni tihle kostlivci jsou ve skutečnosti docela sympaťáci a někteří z nich mají
rádi muziku stejně jako on. Seznámí se tu i s kostěným podfukářem Hectorem a spolu s ním se vydá pátrat po největším tajemství, které mu vrtá hlavou. Po jeho vlastní rodině. Co je ve skutečnosti Miguel zač? A najde v říši
mrtvých pravdu o svém původu? Kino Káčko uvede 20. a 28. ledna.

18/01

CineStar, Cinema City Cizinec ve vlaku / akční / thriller

Z Liama Neesona se na stará kolena stala akční hvězda. O akci a napětí nebude nouze ani v jeho novince Cizinec
ve vlaku, ale hlavní hrdina bude překvapivě obyčejný chlap. Michael McCauley jezdí už několik let každý den
do práce vlakem. Bydlí za městem, je na to zvyklý a od vidění zná skoro každého spolucestujícího. Pak si ale naproti němu sedne přitažlivá Joanna a dají se spolu do řeči. Joanna přemluví Michaela ke hře. Má zjistit, co je s jedním
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z cestujících špatně a kdo na palubu vlaku nepatří. Pokud se mu to povede, dostane obálku s penězi. Michael to
celé nejdřív bere jako vtip, ale když obálku skutečně obdrží, začne být nervózní. Joanna totiž se svými hrami ještě
ani zdaleka neskončila a ty další budou mnohem nebezpečnější. Michael se stává pěšákem v podivné hře, kde
jde o život nejen jemu, ale i jeho nejbližším a všem lidem ve vlaku. Co ale skutečně Joanna chce? A nebude tahle
jízda vlakem pro Michaela poslední? Režíruje Jaume Collet-Serra, jenž s Neesonem natočil už filmy Neznámý,
NON-STOP a Noční běžec.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

25/01

Všechny prachy světa / drama / krimi
O filmu Všechny prachy světa jste už možná slyšeli v souvislosti s držitelem
dvou Oscarů Kevinem Spaceym. Ten si tu měl zahrát jednu z hlavních rolí, ale
po obvinění ze sexuálního obtěžování se nakonec tvůrci rozhodli odstranit
ho už z hotového filmu, přetočit všechny jeho scény a nahradit ho Christopherem Plummerem. Ten má taky Oscara a pro režiséra Ridleyho Scotta byl
navíc úplně první volbou, když sháněl představitele miliardáře J. Paula Gettyho, takže to nakonec pro diváky zase
až takový průšvih nebude. A o co jde? Všechny prachy světa je thriller natočený podle skutečné události, vnuka
J. Paula Gettyho unesla skupina zločinců a za jeho navrácení žádají sedmnáct milionů dolarů. Jeho matka peníze
nemá, a tak se obrátí na dědu. A ten odmítne. Naděje ale umírá poslední. Povede se Gettyho přesvědčit, aby zaplatil za svého vnuka, nebo se hrdinům podaří najít uneseného dřív, než bude pozdě? Vedle Plummera se ve filmu
objeví Mark Wahlberg a Michelle Williams. Kino Káčko uvede 26. ledna.

25/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Labyrint: Vražedná léčba / akční / thriller / sci-fi
Akční sci-fi série Labyrint patří k tomu zajímavějšímu, co se v žánru v poslední době objevilo, ale na její třetí díl jsme si museli trošku počkat. Problém
nebyl v penězích, nedodělaném scénáři nebo v hádkách mezi tvůrci. Mohlo
za to ošklivé zranění hlavní herecké hvězdy Dylana O'Briena, jenž skončil
v nemocnici. Nakonec to s ním dopadlo docela dobře, ale s premiérou se
čekalo až na rok 2018. V každém případě nás čeká konec velké ságy, ve které se hraje o všechno. V prvním díle
se hrdinům povedlo utéct ze smrtelně nebezpečného labyrintu, jen aby v dalším filmu zjistili, že s lidstvem to
nedopadlo vůbec dobře a že na nich chce tajemná organizace dělat experimenty. Utekli, ale i když se jim povedlo
kontaktovat odboj, nedopadlo to dobře. Půlka z hrdinů upadla do zajetí, zbytek se však nevzdává a teď se vydává
na jejich záchranu. Jakou cenu za to ale budou ochotni zaplatit? A má větší cenu život přátel, nebo celého lidstva?
Kino Káčko uvede 28. ledna.

			

Cinema City

25/01

S láskou Vincent / animovaný / krimi / drama
Snad každý velký umělec se dřív nebo později dočká vlastního filmového
životopisu a Vincent van Gogh není žádná výjimka, S láskou Vincent však
rozhodně nebude obyčejný film. Půjde totiž o animák, který bude vypadat
podobně jako rozpohybované van Goghovy obrazy. Takže určitě bude na co
koukat. Sám malíř kdysi řekl, že dokáže se světem komunikovat jen skrze své
malby, takže tenhle film by se mu určitě líbil. Tvůrci vycházeli z dopisů, které slavný malíř posílal svému bratrovi
a zároveň se bude točit i okolo okolností jeho smrti. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se van Gogh léčící se z deprese postřelí do hrudníku a o dva dny později, ve svých 37 letech, na následky tohoto zranění umírá. Okolnosti
jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny. Ať už van Goghovy obrazy máte rádi, nebo byste chtěli vidět pozoruhodný film, který je vůbec první svého druhu, S láskou Vincent byste minout neměli.
leden 2018 | www.zurnalmag.cz
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Vienna House Easy
Angelo 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.

Restaurace
Na Spilce
U Prazdroje 7, Plzeň
Tel.: 377 062 755
E-mail:naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com
Otevírací doba: po–čt, ne 11–22,
pá–so 11–23 hod.
Největší česká pivní restaurace s osobitou atmosférou Restaurace Na Spilce vznikla z bývalých kvasných sklepů, tzv.
spilek. Její chloubou je česká kuchyně spojená s moderním
pojetím gastronomie a důrazem kladeným na tradici a jedinečnost značky Pilsner Urquell. Výhodou restaurace je
parkování v areálu pivovaru zdarma. Pro nejmenší hosty je
připravený dětský koutek a nechybí ani nekuřácká část, která
má nyní kapacitu 40 míst. Restaurace Na Spilce nabízí i cateringové služby a pořádá i svatební hostiny.
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od 01/01 / 15:00–17:00

Pils’n’Grill – Courtyard by Marriott

Happy hour
v kavárně

Přijďte mezi třetí a pátou hodinou odpolední do kavárny hotelu Courtyard by Marriott na odpolední
kávu s kamarády či kolegy z práce. Nechte odplynout
pracovní starosti a nenoste si je s sebou domů. Restaurace Pils´n´Grill vám k tomu dá k vybranému dezertu kávu či čaj jako pozornost zcela zdarma.

15/01– el Cid
28/02 Grand Restaurant

Festival

Přelom ledna a února je každoročně ve znamení dobrého jídla a ani letos tomu nebude jinak. Restaurace
el Cid nabídne v rámci festivalu tříchodové menu
a jako dárek hosté dostanou čokoládový fondan
nebo výběr francouzských sýrů. A na co se právě
sem vyplatí vyrazit? Na restovaná kachní játra foie
gras s fíkovým chutney, polníčkem a dresinkem ze
cideru, na filet z čerstvého mořského vlka, čočku beluga a omáčku vierge nebo na telecí ossobuco, gremolata, pyré z artyčoků a v másle konfitované baby
brambory.

25/01 / 19:00

Hotel U Pramenů

Degustační
večer

V restauraci Hotelu U Pramenů přivítají jedno z nejoblíbenějších vinařství – rodinné vinařství Šamšula z Čejkovic. To se specializuje
na výrobu limitovaných přívlastkových vín exkluzivní
kvality, pocházejících z redukovaných sklizní hroznů
z vlastních vinic. Ke skvělým vínům se budou podávat výběrové speciality a dezerty šéfkuchaře Petra
Kolesy. V nabídce je třeba pečená štika s pórkových
konfitem a rajčatovo-ořechovou pastou nebo králík
pečený v listovém těstě servírovaný na bramborové
placce. Rezervace vstupenek na tel.: 603 330 422,
nebo na e-mailu: info@upramenu.cz. Cena vstupenky je 350 Kč.
leden 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

Velké divadlo DJKT

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E

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

31. 1. 19:00 Manon – balet

V6

Nová scéna DJKT

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

2. 1. 18:30 Zahrada divů – muzikál
N1
4. 1. 19:00 P očestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého
meče – činohra
N3
5. 1. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N12
6. 1. 19:00 West Side Story – muzikál
7. 1. 14:00 Madama Butterfly – opera/-TITO1
10. 1. 19:00 Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého
meče – činohra
N2
11. 1. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N7
12. 1. 18:30 Zahrada divů – muzikál
N4
13. 1. 19:00 Oliver Twist – balet
14. 1. 16:00 Madama Butterfly – opera
Z
16. 1. 19:00 Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče – činohra N5
18. 1. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N11
19. 1. 19:00 Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
pro seniory
20. 1. 18:30 Lektorský úvod: Hamlet
foyer
		19:00 Hamlet – opera/-TIT-, premiéra
A
21. 1. 14:00 Sluha dvou pánů – činohra
O1
23. 1. 19:00 Hamlet – opera/-TITN9
24. 1. 19:00 West Side Story – muzikál
25. 1. 19:00 Madama Butterfly – opera/-TITS5
26. 1. 18:30 Zahrada divů – muzikál
N8
27. 1. 19:00 Sluha dvou pánů – činohra
28. 1. 19:00 Hamlet – opera/-TITN17

Malá scéna DJKT

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

6. 1. 19:00
9. 1. 19:00
11. 1. 19:00
12. 1. 19:00
13. 1. 10:00
14. 1. 14:00
16. 1. 19:00
19. 1. 19:00
20. 1. 17:00
21. 1. 11:00
		19:00
25. 1. 18:00
		18:30
27. 1. 19:00
28. 1. 19:00
30. 1. 19:00
31. 1. 19:00

Proměna – balet, premiéra
Proměna – balet
MS
Živý obraz – činohra
Viral – činohra
O Jeníčkovi a Mařence – muzikál
Tobiáš Lolness – činohra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Iluze – činohra
Tobiáš Lolness – činohra
J3
Malá mořská víla – balet
Proměna – balet
Setkání před premiérou …tentokrát Sweeney Todd foyer
Lektorský úvod: Sweeney Todd
foyer
Sweeney Todd – muzikál, premiéra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
Howie a Rookie Lee – činohra
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HUDBA
24. 1.

19:00

31. 1.

19:00

HANA ZAGOROVÁ
SPIRITUÁL KVINTET
& DAGMAR PECKOVÁ

DIVADLO
3. 1.
8. 1.
14. 1.
14. 1.
21. 1.

19:30
19:00
18:00
19:00
19:00

CAVEMAN
KOMICI S.R.O.
CAVEMAN
SHYLOCK
PRACHY!!!

OSTATNÍ ŽÁNRY
16. 1. 19:00
27. 1. Od 13:00
28. 1. Od 10:00

KUBA: PERLA KARIBIKU
CESTOVATELSKÝ FESTIVAL KOLEM SVĚTA
CESTOVATELSKÝ FESTIVAL KOLEM SVĚTA

DĚTI

PTAČÍ CIRKUS
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU
NA ČELE
20. 1. 14:30
HRAVÁ SOBOTA NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
21. 1. 14:30/16:00 ZIMNÍ RADOVÁNKY
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU:
27. 1. 14:00/16:00
ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
28. 1. 14:30/16:00 O PALEČKOVI
7. 1. 14:30/16:00

14. 1. 14:30/16:00

KINO BESEDA
7. 1.
8. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.

15:45
19:15
19:15
20:00
18:00
14:30

14. 1.

14:30

15. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
24. 1.
25. 1.
25. 1.
26. 1.
26. 1.
29. 1.

19:15
19:15
19:15
18:00
14:30
15:45
19:15
19:15
16:00
19:15
18:00
20:00
19:15

31. 1.

19:15

BOLŠOJ BALET: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
CIRKUS
ŠPINDL
MOTÖRHEAD: CLEAN YOUR CLOCK
BORG/MCENROE
FERDINAND RODINNÝ
EARTH: DEN NA
ZÁZRAČNÉ PLANETĚ RODINNÝ
NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
KOLO ZÁZRAKŮ
OVČÁČEK MILÁČEK
ČERTOVINY RODINNÝ
NETOPÝR
CASABLANCA
ZMENŠOVÁNÍ
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK PRO SENIORY
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
MIKHAIL BARYSHNIKOV – PROSTOR
INTIMISSIMI ON ICE
TŘI BILLBOARDY KOUSEK
ZA EBBINGEM

www.mestanska-beseda.cz
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Divadlo Alfa

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

3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
9. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
30. 1.
31. 1.

09:00
09:00
09:00
15:00
10:00
10:00
09:00
15:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
15:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
15:00
09:00
09:00

Lékařem proti své vůli (také od 10:30 hod.)
Lékařem proti své vůli (také od 10:30 hod.)
Pohádky ovčí babičky (také od 10:30 hod.)
Pohádky ovčí babičky
Gazdina roba
Kolíbá se velryba
Kolíbá se velryba
Malý pán – Divadlo b
Tři mušketýři
Tři mušketýři
Tři mušketýři
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Až na dno mamuta – Vytřeštěný oko
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Otesánek
Otesánek
Otesánek
Otesánek
Kosprd a Telecí
Kosprd a Telecí

Divadlo Dialog

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

5. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
16. 1.

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

17. 1.
18. 1.
19. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
27. 1.
28. 1.
30. 1.
31. 1.

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

S lavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky, hraje Sofranza
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Špička nosu – detektivní komedie, hraje Divadlo Maebh
Hřbitovní aktovky aneb Na shledanou na… !
– černá komedie, hraje Divadlo Propadlo
Rodinné album – hra na komedii, hraje Amceth
Debilové – komedie, hrají exLudvíci
Amy – komedie, hraje Orákulum
Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost
Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh
Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
Iluzionisté – komedie, 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:
3. 1. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Ivan Sobotka,
Černé ovoce, 1955 – přednáška Petra Jindry
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6. 1. 17:00 K oncert Tříkrálový – účinkují Miriam Čížková (zpěv),
Štěpán Slavík (klavír), uvádí Jiří Hlobil
9. 1. 17:00 Bratři Čapkové proti totalitě – přednáška Kristýny Váňové
10. 1. 17:00 TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech
1938–1953 – komentovaná prohlídka, provází Marie
Klimešová
11. 1. 17:00 Laudatio pro Plzeň – literárně hudební pořad
14. 1. 10:30 Nedělní matiné s flétnou – účinkují Lenka Kořínková,
Ivana Bártová a její žáci ze ZUŠ T. Brzkové Plzeň,
klavírní a akordeonový doprovod Lenka Heringová,
Petra Křížková a Jan Esterle
17. 1. 18:00 Ozvěny – autorský zádumčivý recitál zhudebněné poezie,
účinkuje Silvie Morasten
18. 1. 17:00 Československý exil po únoru 1948 – přednáška
Martina Nekoly
21. 1. 17:00 Tehdy i dnes aneb Síla humoru a naděje – pořad k ukončení
výstavy TENKRÁT V EVROPĚ, účinkuje Poetické divadlo
a Duo Musette
Výstavní síň „13“
do 4. 2.		
„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista
ve vizuální kultuře
Kulturní program během výstavy:
9. 1. 18:00 Christologický cyklus ve Starém Plzenci v souvislostech
eucharistického prostoru – přednáška Petra Jindry
14. 1. 17:00 Zimní songy a sonety – literárně-hudební pořad, účinkuje
Poetické divadlo, Diana Řeháčková a Vojtěch Frank
17. 1. 17:00 Co daly české země světu v oblasti kultu Božího těla –
přednáška Aleše Mudry
23. 1. 17:00 Já jsem Čapek, slečno – pořad o životě a díle K. Čapka,
účinkuje Poetické divadlo
24. 1. 17:00 „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista
ve vizuální kultuře – komentovaná prohlídka,
provází Aleš Mudra
26. 1. 18:00 Kouzelný svět melodií – literárně-hudební pořad, účinkuje
Poetické divadlo, Jana Hoffmannová a Hana Bezděková
30. 1. 17:00 „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista
ve vizuální kultuře – komentovaná prohlídka, provází
Helena Zápalková
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. 1. 17:00 Prof. MUDr. Josef Švejcar 1897–1997 – vernisáž výstavy
4.–30. 1.
Prof. MUDr. Josef Švejcar 1897–1997 – souborná výstava
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Galerie | Muzea | Instituce

8. 1. 17:00
10. 1. 17:00
10.–30. 1.
11. 1. 17:00
16. 1. 17:00
17. 1. 17:00
22. 1. 17:00
23. 1. 17:00
29. 1. 11:00

Otevřené hodiny ruského jazyka (VZC)
Čína cizíma očima – vernisáž výstavy
Čína cizíma očima – výstava fotografií
Šumavské čtvrtky – přednáška Davida Jana Žáka
Tajemství plzeňských dvorků – cyklus přednášek (VZC)
Josef Lada – beseda s vnukem českého malíře (VZC)
Otevřené hodiny ruského jazyka s Varvarou Golovatinou (VZC)
Čína cizíma očima – přednáška s besedou (VZC)
Jiří Dědeček: S předsedou českého PEN clubu nejen
o literatuře – moderovaná debata pro střední školy
30. 1. 16:00 Exkurze pro veřejnost
		17:00 Čeští a slovenští ilustrátoři ocenění na BIB 1967–2015
– vernisáž výstavy
30. 1.–2. 3.	Čeští a slovenští ilustrátoři ocenění na BIB 1967–2015
– výstava knih a ilustrací
Galerie Evropského domu SVK PK
9. 1. 17:00 Mirka Nová / David Šlajs: Kameny / obrazy – vernisáž výstavy
9. 1.–2. 2.
Mirka Nová / David Šlajs: Kameny / obrazy – výstava

Galerie města Plzně

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

do 14. 1.	Na dosah 2 / Greifbar nah 2 / Současné umění z Norimberka
/ Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg – výstava
7. 1. 15:00 Nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
25. 1. 17:00 Pavel Štýbr: Světlo na příděl – vernisáž výstavy
26. 1.–25. 3. Pavel Štýbr: Světlo na příděl – výstava

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)

10. 1. 18:00 Shapes II – vernisáž výstavy (GLS)
11. 1.–3. 2.	Shapes II – výstava prací studentů School of Visual Arts
v New Yorku a Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
Výstavy:
do 28. 1.	Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek
v letech 1918–1968 – výstava
do 18. 2.
František Pečený a sklárna Heřmanova Huť – výstava
Doprovodné pořady:
14. 1. 14:00 Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek
v letech 1918–1968 – komentovaná prohlídka, provází
Bohumil Diviš
17. 1. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
22. 1. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
23. 1. 17:30 Pompeje. Komu na nich záleží? – přednáška Pavla Titze
26. 1. 19:30 Koncert k poctě Zdeňka Lukáše
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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
Výstavy:
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
19. 1.–8. 4. Josef Hodek a kniha – výstava
26. 1.–27. 5. Plzeň za socialismu – výstava

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

Nová Akropolis

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

16. 1. 19:00 Emoce a inteligence – přednáška
24. 1. 18:00 P rezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu a Západu –
13 přednášek, vždy ve středu od 18:00 hod., první přednáška
31. 1., cena kurzu 1 540 Kč (studenti a důchodci 1 100 Kč)

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

do 9. 2.		
Československý filmový plakát 1960–1989 – výstava
13. 1. 17:00 Cirkus do Gala – tradiční novocirkusová přehlídka pod
taktovkou Žongléros Ansámbl
15. 1. 20:00 Návraty E. F. Buriana – Jan Burian vypráví o svém otci
19. 1. 18:00 Mirka Novak – pěvecké vystoupení Vol. 2
21. 1. 15:00 Pohádka s dílnou
22. 1. 20:00 Přemnohá dobrodružství, jakož i hrdinské skutky rytířů
nízkého stolu (útržky eposu) – divadelní představení
skupiny BUDETTO
23. 1. 17:00 ČESKOSLOVENSKÝ autorský FILMOVÝ PLAKÁT v souvislostech – přednáška Pavla Rajčana
26. 1. 17:30 Ladění Tancem – workshop s Lenkou Jíšovou,
pro dospělé i děti od 10 let
		20:00 Improzápas: Improstor a TAMTi z Brna – dobrodružství
divadelní improvizace

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, tel.: 378 038 260, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.:
378 038 255, Hudební a internetová knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240,
Knihovna Bolevec (KB) – Západní 18, tel.: 378 038 245. Sekretariát tel.: 378 038 210,
www.knihovna.plzen.eu

9. 1. 17:00 Tajemství plzeňské historie: Křížky a vetřelci (PS)
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PROGRAM
16. 1. 17:00
17. 1. 18:30
23. 1. 18:00
24. 1. 17:00
25. 1. 16:00
		17:00
29. 1. 18:00
30. 1. 17:00
		19:00

Publicisté.cs – Aktuálně: Jan Jirák, KMS FSV UK (PS)
Zakázané uvolnění – divadelní hra souboru Jezírko (LK)
Jakub Noha – koncert mezi knihami (KS)
Křest publikací edice Ulita 2017 (PS)
Čtení pro nejmenší (KB)
Osudové osmičky – přednáška Věry Kubové (PS)
Zelené potraviny – přednáška Miluše Filípkové (MK)
Řecká tragédie – Ilona Švihlíková a Kostas Tsivos (PS)
Cimrman: Posel z Liptákova – společnost TRUS (MK)

D klub

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

11. 1.
17. 1.
20. 1.
25. 1.

15:00
09:00
15:00
14:00

Dechový koncert Oty Hellera – pořad pro seniory
Nábor do kurzů pro děti na 2. pololetí školního roku 2017/2018
Zimní radovánky – pohádka pro děti
Jitka Molavcová – pořad pro seniory

Veletrh práce a vzdělávání – Klíč k příležitostem

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

30. 1. 10:00 V eletrh práce a vzdělávání – celodenní doprovodný
program: přednášky, poradny, testování, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)

XV. Reprezentační ples fotbalistů

Parkhotel, U Borského parku 31, Plzeň

23. 2. 20:00 X V. Reprezentační ples Plzeňského krajského fotbalového
svazu – vystoupí: Katapult, Maxim Turbulenc, Kroky Michala Davida a skupina Happy Band, moderuje Jonáš Novotný.
Vstupenky v ceně 500 Kč je možno zakoupit na sekretariátu
PKFS, Štruncovy sady 3 – Jižní věž, telefon: 377 245 108,
731 125 126.

19. letecký ples

Peklo, Plzeň

9. 3. 20:00 1 9. letecký ples – vystoupí: Taneční orchestr Václava
Žákovce, chybět nebude ani tradiční kytička pro dámy
a památeční sklenička s dobrým vínkem

Ples Nadace 700 let města Plzně

Měšťanská beseda, www.plzenskavstupenka.cz

9. 2. 20:00 P les Nadace 700 let města Plzně – vystoupí: Orchestr
Miroslava Novotného, cimbálová muzika Milana Broučka,
duo Kamélie, ABBA STARS revival

Kino a divadlo Káčko

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

4. 1. 20:00
5. 1. 20:00
6. 1. 17:00
		20:00
7. 1. 15:00
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Největší showman
Kolo zázraků
Čertoviny
Špindl
Čertoviny

Akce | Kino | Koncerty

7. 1. 18:00
11. 1. 20:00
12. 1. 20:00
13. 1. 17:00
		20:00
14. 1. 15:00
		18:00
18. 1. 20:00
19. 1. 20:00
20. 1. 17:00
		20:00
21. 1. 15:00
		18:00
25. 1. 20:00
26. 1. 20:00
27. 1. 17:00
		20:00
28. 1. 15:00
		18:00

Jumanji: Vítejte v džungli! 3D
Borg/McEnroe
Ztracen v džungli
Ferdinand
Špindl
Čertoviny
Špindl
Velká hra
Zmenšování
Coco
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Pásmo pohádek
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Nejtemnější hodina
Všechny prachy světa
Čertoviny
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Coco
Labyrint: Vražedná léčba

Cinema City

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

28. 12.–3. 1. Největší showman, Ztracen v džungli
4.–10. 1.
Čertoviny, Insidious: Poslední klíč, Kolo zázraků, Velká hra
11.–17. 1.
Nejtemnější hodina, Zmenšování
18.–24. 1.	Cizinec ve vlaku, Coco, Tři billboardy kousek za Ebbingem,
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
25.–31. 1.	Labyrint: Vražedná léčba, S láskou Vincent,
Všechny prachy světa
Dále hrajeme: 7 životů, Ferdinand (2D i 3D), Kvarteto, Ladíme 3,
Matky na tahu o Vánocích, Maxinožka, Paddington 2,
Přání k mání, Star Wars: Poslední z Jediů (2D i 3D), Špindl,
Vražda v Orient expresu

CineStar

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

28. 12.–3. 1. Borg/McEnroe, Největší showman
4.–10. 1.
Čertoviny, Insidious: Poslední klíč, Kolo zázraků, Velká hra
11.–17. 1.
Bastardi na cestě, Nejtemnější hodina, Zmenšování
18.–24. 1.	Cizinec ve vlaku, Coco, Tři billboardy kousek za Ebbingem,
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
25.–31. 1.
Labyrint: Vražedná léčba, Všechny prachy světa
Dále hrajeme: 7 životů, Ferdinand (2D i 3D), Kvarteto, Matky na tahu o Vánocích, Maxinožka, Paddington 2, Přání k mání, Star Wars:
Poslední z Jediů (2D i 3D), Špindl, Vražda v Orient expresu

Klavírní recitál

Hotel U Pramenů, Na Roudné 212/123, Plzeň

18. 1. 19:00 H udební večer klavíristy Petra Nováka – zazní W. A. Mozart,
L. van Beethoven, G. Gershwin, v nabídce bude i speciální
menu připravené šéfkuchařem Petrem Kolesou
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27. – 28. 1. 2018
27. 1.
13:00
14:30
16:00
18:30
20:00

SOBOTA
CE LO DE NN Í VS TUP EN KY
NEJLEPŠÍ TREKY V PERU (Martin Úbl)
ZA VÝ HO DN OU CE NU!
TAIWAN KOLEM DOKOLA (Kateřina Kubištová)
S KOLOBĚŽKOU NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU (Marek Jelínek)
NÁRODNÍ PARKY TANZANIE A ZANZIBAR (Jana Kupčáková)
ÍRÁN NENÍ ARABSKÁ ZEMĚ! (Vladimír Váchal)

28. 1.
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
17:30

SOUČÁSTÍ
NEDĚLE
FESTIVALU
JE I BOHATÝ
NORSKO – S DODÁVKOU AŽ ZA POLÁRNÍ KRUH (Karel Wolf)
DOPROVODNÝ
PĚŠKY PŘES KAVKAZ, OD MOŘE K MOŘI (Viktorka Hlaváčková) V PROGRAM
PŘEDSÁLÍ
SAMA ŽENA NA CESTÁCH (Michaela Bugrisová)
• tradiční jídlo
• asijské výrobky
VIETNAM OD SEVERU K JIHU (Jana Wolfová)
• tradiční tance
HUAORANI – JEDNI Z POSLEDNÍCH… (Václav Šilha)
z indonéských ostrovů
v originálních kostýmech
a další
46 DNÍ NA TREKU V NEPÁLU (Pavel Svoboda)
Účastí na festivalu Kolem světa přispějete na rozvojové
projekty v Indonésii organizace Kintari foundation o.s.

Partneři:

SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST

Od červencového vydání
není Žurnál distribuován
v síti CrossCafe
a v restauracích Janák Bros.
Časopis najdete na ostatních
obvyklých místech.
McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald´s, OC Olympia, Písecká 1
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Smetanovy sady 16
Nová scéna DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
D klub, Zábělská 54B
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského
kraje a Bavorska, nám. Republiky 17

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

Klub Kapsa, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6
La Siesta Caffé, Františkánská 12
La Tartelette, náměstí Republiky 18
MojeCafé, Kaplířova 14
Moving Café, Koperníkova 56
Nevinný bar, Smetanovy sady 4
Olala café, Pražská 2
PAPPA COFFEE kavárna & bistro, Veleslavínova 8
Pivotečka, Rooseveltova 76/4
Pizza Coffe, Obchodní 2
Pizzerie Pulcinella, Plaská 64
Plachetnice, Veleslavínova 22
Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4
Restaurant Indigo, Zborovská 18
Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 15
Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9
Restaurace Rango, Pražská 10
Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125
Ristorante Budino, Pallova 6
Saloon Roudná, Na Roudné 387/17
Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4
Uctívaný Velbloud, Americká 20
Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24
Zach’s Pub, Palackého nám. 2
HOTELY A RESTAURACE
Hotel Angelo, U Prazdroje 6
Hotel Continental, Zbrojnická 312/8
Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57
Hotel Central, nám. Republiky 33
Hotel Gondola, Pallova 44/12
Hotel Ibis, Univerzitní 65
Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27
Parkhotel, U Borského parku 31
Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128
OSTATNÍ
Bílý slon, Americká 6
CD LP antikvariát, Bedřicha Smetany 6
Copy General, Prešovská 16
CopyCanShop, Rooseveltova 8
FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy
a stravování, alej Svobody 80
Francouzská pekárna U Gaela, sady 5. května 24
Globus Chotíkov, Chotíkov 385
GPS&Mapové centrum, Martinská 4
Hudebniny Houdek, Divadelní 1
Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074
Kosmas Centrum, Klatovská 13
Music Records, Dominikánská 3
OC Olympia, Písecká 1
Rádio Kiss Proton, Husova 58
Sanaplasma, Poděbradova 2482/1
Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží
Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U Letiště 2
TRAFIKY
Trafika, Bezručova 33

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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Být šťastná
jít
a
N u
k
lás

PŘEDSEVZETÍ 2018
S VS LASERA

Být
krásn
á

1/ Navštívit laserové
centrum VS LASERA
2/ Nechat si poradit
3/ Zbavit se chloupků
4/ Zatočit s celulitidou
5/ Odstranit tetování
6/ Botox
7/ To všechno do léta

I drobný zákrok jako laserové odstranění
vrásek, žilek, chloupků nebo třeba nevhodného
tetování, může člověku pomoci získat sebevědomí
a cítit se skvěle.

Na detailech totiž záleží.

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

PF 2018

půdorys kaple v Mladoticích
v plzeňskéM kraji

Šťastný rok 2018 Vám přeje hejtman
plzeňského kraje josef Bernard

