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SLOVO REDAKTORKY

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
píšu pro vás přehled únorové kultury a za okny
zuří aprílové počasí: svítí slunce, chumelí, stromy se ohýbají ve větru a vzápětí se nepohne ani
stébélko. Takže nemít Žurnál, dost bych tápala,
jaký měsíc vlastně je. Ačkoli trošku tápu tak jako
tak. Píšu o akcích, které budou koncem února,
v březnu, možná i v dubnu – a ve skutečnosti je
teprve polovina ledna. A tak žiju pořád v předstihu před realitou.
Ale až se leden propadne do minulosti, začne naplno platit tohle číslo Žurnálu.
Bude se vyhánět zima z plzeňského dolíku a městem půjde masopustní průvod. Výstavami odstartují Smetanovské dny. A restaurace prostřou k valentýnským večeřím.
Únor nepatří z hlediska kultury k exponovaným měsícům. Hlavní slovo pořád
ještě mají plesy a bály všeho druhu. Ostatní kultura trošku spí zimním spánkem. Na velké akce ještě není čas. Ty se teprve klubou v teple kanceláří a žáru
brainstormingů. Jejich organizátoři horečně shánějí poslední peníze, partnery
nebo i účinkující. Podle povahy akce se šijí kostýmy, vytváří výzdoba, tisknou
propagační materiály. Podle termínu akce výkonným ředitelům a producentům buď teprve stoupá tlak, nebo už jsou zralí na péči docenta Chocholouška.
Devět z deseti nejméně pětkrát za den přísahá, že tohle je naposled, co tuhle
akci dělají a po skončení s tím určitě seknou. Ten desátý už neříká nic, jen polyká prášky.
A letos to bude ještě horší, protože akcí k jubilejním osmičkovým rokům a stým
narozeninám republiky je opravdu hodně. Takže budete-li v ulicích potkávat
víc osob s mírně nepříčetným výrazem ve tváři, pohybujících se rychlostí běžící
srny, do mobilu opakujících výrazy jako tisk, stage, závěsný systém, ozvučení,
to si ze mne děláte legraci, musí to jít, já je přerazím, mají to ve smlouvě nebo
kdo to má proboha na starosti, pak vězte, že jde o organizátory festivalů a jiných podobných akcí. Ustupte jim z cesty a usmějte se. Případně jim podejte
sklenici vody nebo kávu. Podle statistických průzkumů čím více se blíží termín
jejich akce, tím více kofeinu v krevním oběhu tito jedinci mají a čím více ho
mají, tím více ho potřebují.
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Tytéž průzkumy se zabývaly i otázkou, má-li člověk při setkání s takovýmto
tvorem například nadšeně a okázale mávat vstupenkami na jeho akci či jinak
dávat najevo, že o ní ví a že ji finančně podpořil. Výsledky nebyly jednoznačné. Vyprodaný koncert sice způsobuje organizátorům návaly endorfinu, ale
vyprodaný koncert, který interpret právě odřekl, místo konání vyhořelo nebo
pronajímatel zkrachoval, mívá emocionální dopad přesně opačný: organizátor
míří do nejbližšího provaznictví a v parku hledá vhodnou větev.
Přeji tedy kulturním organizátorům klidný únor a publiku příjemné zážitky.


Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
28. února
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Linie krásy - Ondřej Rychlý

Linie krásy

Šokující příběh ze života společenské smetánky.
Nick Guest je mladík pocházející ze
skromných poměrů. Za studií na Oxfordu
se skamarádí s Tobym, synem konzervativního poslance Gerlada Feddena,
a dostane možnost s nimi sdílet domácnost. V honosném londýnském sídle
se nesmělý, kultivovaný Nick, prahnoucí
po všem vytříbeném a stylovém, stává
úzkostným strážcem pohody a soudržnosti všech členů rodiny. Pak však
přichází vášeň společensky skandální
lásky, setkání s narkotiky, zhoubnou
nemocí a životní jistoty tají jako jarní
sníh.
Autor Allan Hollinghurst bývá označován jako nekorunovaný král britské
homosexuální literatury, ovšem Linie
krásy, za niž získal v roce 2004 prestižní Man Bookerovu cenu, není jen

„homosexuálním románem, ale především silným příběhem a sondou do
života vyšší společnosti v konzervativní Británii. Nyní je tento jeho román vůbec poprvé převeden na jeviště v dramatizaci Matěje Samce a režii
Natálie Deákové. V hlavní roli Nicka
Guesta se představí Ondřej Rychlý,
konzervativního poslance Geralda
Feddena si zahraje Martin Stránský,
ministerskou předsedkyni Margaret
Thatcherovou Apolena Veldová. Kromě členů činoherního souboru DJKT
se v Linii krásy plzeňskému publiku
představí i tři hosté – Roman Slovák,
kterého mohli diváci vidět už v inscenaci Kazimír a Karolína, Jan Jankovský
a Jan Nedbal.
Premiéra 17. února 2018 ve Velkém
divadle.

AKCE MĚSÍCE

V únoru k moři do Techmanie?

od 19/02

Techmania

V únoru k moři
do Techmanie?
Po více než roce se nám vrací z cest expozice Pod hladinou, která byla vystavena
v Science centru Kopernik ve Varšavě. Původním autorem této expozice je estonské
Science centrum AHHAA ve spolupráci s tamním námořním muzeem.
Expozice Pod hladinou bude návštěvníkům
Techmanie otevřena od 19. února. Jednotlivé
exponáty jsou vystaveny v osmi lodních kontejnerech. Nejen způsob instalace, ale už sám
název napovídá, že expozice nás, suchozemce, uvede zábavnou cestou do hlubin zajímavostí života na moři, námořnictví a podmořského výzkumu.

Muž přes palubu!
Prostřednictvím každého ze čtrnácti exponátů proniknou návštěvníci nejen do tajů lodní dopravy. Pohon lodí předvede
model lodního šroubu, zájemci se mohou procvičit ve správném rozložení nákladu, které je pro loď zásadní. Připravený je
rovněž nácvik evakuace z potápějící se lodi. A co když se loď
potopí úplně? Na vlastní kůži si můžeme vyzkoušet princip,
jakým se provádí její vyzdvihování z mořského dna. Novinkou
mezi exponáty jsou námořnické uzly; jak těžké je uvázat loď
v přístavu? Nezbytnou dovednost každého námořníka jistě
snadno zdolají malí i velcí návštěvníci Techmanie.

Voda jako přírodní živel
Odhalíme také záhady tajemného Bermudského trojúhelníku
a zjistíme, jak důležitý vliv má na náš život například reliéf terénu, tlak vody či rozdíly v jejím proudění anebo vodní víry. A pokud vás zajímá, jak vznikají vlny tsunami a jakým způsobem se
šíří, můžeme si to sami jednoduše vyzkoušet. Posunutím mořského dna hned uvidíme, jaký dopad by to mělo na život lidí
na pobřeží.
Jak se chová voda v přírodě, si můžete ukázat i dalším jednoduchým pokusem, při kterém si postavíte vlastní krajinu z písku,
a bude jen na vás, jak často na ni bude pršet. Podle toho, jak si
s deštěm pohrajete, poteče voda z hor do údolí. Můžete si třeba
postavit i vlastní přehradu a vytvořit umělé jezero.

Zachraň se, kdo můžeš!
Doprovodným programem bude také busking, kde dostanete
jednoduchý návod na výrobu survival náramku, který vám později třeba zachrání život!
S napnutými plachtami, plnou parou vpřed, expozice Pod
hladinou vyplouvá 19. února!
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Plzeň 2018

Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948
aneb Čelem k masám?
27. únor 2018, 19.30
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, Univerzitní 28
Literárně hudební pořad, jehož tématem je vliv politického převratu v roce 1948 na
kulturu, konkrétně na klasickou hudbu. Budou uvedeni například autoři Radim Drejsl
(autor budovatelských písní Bez chleba nejde jíst, Píseň o Stalinovi), Jan Seidel
(autor písně Kupředu, zpátky ni krok!) nebo Václav Dobiáš. Protiváhu budou mít
budovatelské kompozice skladatelů, kteří dokázali oficiální linii a požadovanému
dogmatismu odolat, třeba Bohuslava Martinů a Klementa Slavického. Program
připomene i významné umělce, kteří odešli do exilu, například Rafaela Kubelíka,
Rudolfa Firkušného či Františka Smetanu.

Výzva: Staňte se spolutvůrci výstavy
k 100 letům republiky!
Výstava připomene posledních sto let Československa / České republiky.
Navažme společně na úspěch projektu Plzeňské rodinné fotoalbum. Budeme
rádi, když se s námi podělíte o předměty, vzpomínky a fotografie! Těší se na ně
produkční výstavy Marta Bíba na e-mailu: biba@depo2015.cz. Více informací na
www.depo2015.cz

www.plzen2018.eu

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Na začátku února vtrhne nekompromisně na plátna Kina Beseda Tonda Blaník. Tondu nemusíme představovat… a je snad všem jasné, kdo
by byl zvolen prezidentem ČR, kdyby to ten křivák Žížala nezazdil.
Tonda Blaník se ale nevzdává… Naprosto zásadní novinku Prezident
Blaník promítne Kino Beseda 1., 2. a 16. února.

„Filmový únor: Úřadovat bude prezident
Blaník i Jevgenij Pljuščenko.“
Všechny prachy světa, popisující únos šestnáctiletého Johna Paula
Gettyho III, se budou promítat 7. února, ale nebude to jediná únorová
novinka. Těšit se můžete i na Velkou hru (8. 2.) s Jessicou Chastain, film
S láskou Vincent (9. 2.) byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb a je to tak první film svého druhu na světě.
Drama Nit z přízraků (14. 2.) vás zavede do světa londýnské módy 50. let
minulého století a drama s prvky černé komedie Tři billboardy kousek
za Ebbingem (26. 2.) ukáže příběh matky, které zavraždili dceru Angelu,
a ona bojuje pomocí tří billboardů o prošetření zločinu.
Milovníci baletu si jistě nenechají ujít parádní představení Intimissimi on Ice (11. 2.), v němž uslyšíte Andreu
Bocelliho a uvidíte nejznámější bruslaře světa – Jevgenije Pljuščenka, Stéphana Lambiela a Shizuku Arakawu.
Dětem program Kina Beseda nabídne animovanou komedii Coco (10. 2.) a pozor – s malým bonusem! Jako předfilm promítneme 20minutový snímek Vánoce s Olafem.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Václav Neckář
v Besedě
V polovině května
budou v Měšťanské
besedě znít známé
hity
oblíbeného
zpěváka
Václava
Neckáře. Charismatický muzikant tu vystoupí
15. května společně se svou kapelou Bacily, kterou řídí jeho bratr Jan. Václav Neckář
byl společně s Martou Kubišovou a Helenou
Vondráčkovou členem skupiny Golden Kids,
ale proslavil se i jako herec především rolemi
v oscarovém díle Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti a pohádce Šíleně smutná princezna. Nazpíval písničky k řadě filmů, jeho nejnovějším počinem je titulní píseň k novému
filmu Alois Nebel, která má název Půlnoční.
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15/03
19:30

Hity Pavla Dobeše

19/03
19:00

Party s Beatles

25/03
19:00

Sháníme hotel
pro umělkyně

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.

Máte rádi písničky legendární kapely Beatles?
Pak určitě v polovině března zavítejte do Měšťanské besedy.
19. března tu zahraje jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě
The Backwards. Těšit se můžete na zbrusu nový program Love
Songs a uslyšíte průřez milostnými hity kapely Beatles.

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.
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

29/03 / 19:00
Kino Beseda

Bárta se vrací
do Besedy
Dan Bárta se skupinou
Illustratosphere
aktuálně
připravují páté album. Ochutnávky z něj představí
na konci března v Besedě v obměněné sestavě s mezinárodně uznávaným bubeníkem Martinem Valihorou.
Přijďte si poslechnout nové album i nového bubeníka.

BEST of 2017
nenechte si ujít
nejlepší
loňské filmy

5. 2.

12/04 / 19:00

Chlapi na zabití
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

Smějte se se
Zdeňkem Troškou
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 a dojde
i na vyprávění o nové pohádce Čertoviny.

Jedna z nejúspěšnějších komedií v podání Divadla Palace
Líbánky aneb Láska ať jde k čertu se vrací do Měšťanské besedy. Přijďte se pobavit u setkání dvojice bývalých
manželů, kteří na sebe náhodou po letech narazí v hotelu i se svými novými a mladšími partnery. Napětí mezi
partnery narůstá a je jasné, že tohle budou pořádně vášnivé líbánky. V hlavních rolích uvidíte Jiřího Langmajera
a Ivanu Jirešovou.
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

DUNKERK

12. 2.

VB / NL / FRA / USA – 2017 – DRAMA / VÁLEČNÝ
REŽIE: Ch. Nolan / HRAJÍ: T. Hardy, C. Murphy, K. Branagh

19. 2.

BÁBA Z LEDU

CZ – 2017 – DRAMA / KOMEDIE / ROMANTICKÝ
REŽIE: B. Sláma / HRAJÍ: Z. Krónerová, P. Nový

26. 2. TŘI BILLBOARDY KOUSEK
ZA EBBINGEM

USA – 2017 – KRIMI / DRAMA / KOMEDIE
REŽIE: M. McDonagh / HRAJÍ: F. McDormand, W. Harrelson

5. 3.

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

VB / USA – 2017 – DRAMA / HISTORICKÝ / VÁLEČNÝ
REŽIE: J. Wright / HRAJÍ: G. Oldman, L. James

12. 3.

NIT Z PŘÍZRAKŮ

USA – 2017 – DRAMA
REŽIE: P. T. Anderson / HRAJÍ: D. Day-Lewis, L. Manville

19. 3.

TVÁŘ VODY

USA – 2017 – DRAMA / FANTASY / ROMANTICKÝ
REŽIE: G. del Toro / HRAJÍ: S. Hawkins, M. Shannon

26. 3.

11/06 / 19:30

Líbánky
s Langmajerem

UTEČ

USA – 2017 – HOROR / MYSTERIÓZNÍ
REŽIE: J. Peele / HRAJÍ: D. Kaluuya, A. Williams

AKTA PENTAGON:
SKRYTÁ VÁLKA

USA – 2017 – DRAMA / HISTORICKÝ
REŽIE: S. Spielberg / HRAJÍ: T. Hanks, M. Streep

9. 4.

ČTVEREC

SWE / GER– 2017 – DRAMA / KOMEDIE
REŽIE: R. Östlund / HRAJÍ: C. Bang, E. Moss

16. 4.

CALL ME BY YOUR NAME

USA / ITA – 2017 – DRAMA / ROMANTICKÝ
REŽIE: L. Guadagnino / HRAJÍ: T. Chalamet, A. Hammer

www.kino-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
06/02
20:30

Anděl Music Bar

Meduzik Night

Šestého února startuje v Andělu Medúza. Jazz bez hranic ho připravil ve spolupráci s Mirkou Novak a bude
věnovaný talentovaným, avšak dosud neobjeveným hudebníkům, kteří se společně setkají jeden večer na pódiu. Každý z vystupujících má k dispozici 15 až 20 minut,
ve kterých představí svoji tvorbu. Ta není žánrově nijak
vymezena, muzikant má absolutní volnost. Těšte se
na pestré vystoupení plné zajímavých hostů a nových
tváří. V závěru večera proběhne společná jam session,
na kterou si může přijít zahrát úplně každý! Další setkání
proběhne 3. dubna.

07/02
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& Brass Band Rakovník

První večer roku 2018 pod hlavičkou „Po siréně swing!“
se tradičně odehraje první únorovou středu, a jak se stalo již dobrým zvykem, také letos pozvání přijal Rakovnický Brass Band! Tuto skvělou dixielandovou kapelu,
sklízející již řadu let úspěchy u nás 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. Můžete se opět těšit
na klasický dixieland Brass Bandu, vylepšený o skvělé
české texty bubeníka Pavla Skleničky, vystoupení pořádajícího Pilsner Jazz Bandu s převážně swingovým repertoárem a chybět samozřejmě nebude ani lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hodin.

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 připravil, se
uskuteční druhou únorovou neděli v Měšťanské besedě.
Zde se představí s doprovodnou kapelou Apollo Band
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.
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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.

TIP NA KVĚTEN
01/05 / 20:00

Amfiteátr
Lochotín
The Australian
Pink Floyd Show
Nejslavnější tribute band legendárních Pink Floyd
letos slaví již 30 let úspěšného působení na světových pódiích a v rámci světového turné s názvem
„Time“ se první květnový večer představí v plzeňském Amfiteátru! Tento koncert zahájí letošní Slavnosti svobody a bude to zároveň první open-air
představení skupiny pod širým nebem u nás. TAPFS mají za sebou vyprodané koncerty po celém
světě, zahráli mimo jiné na 50. narozeninách Davida Gilmoura a byli dokonce poctěni hostováním
již zesnulého Ricka Wrighta. Velkolepá živá show
s nejmodernějšími světelnými efekty, lasery, speciálně navrženými projekcemi, nafukovacími postavami ikonických pinkfloydovských alb a deset
vynikajících hudebníků – to vše slibuje nezapomenutelný „must see“ zážitek (nejen) pro všechny
fanoušky Pink Floyd! Vstupenky k dostání v předprodejních sítích Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream, TicketLive, Plzeňská vstupenka a na webu
mastersofrock.cz.

únor 2018 | www.zurnalmag.cz
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15/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Brahms & Mozart
Abonentní skupina A4 si v únoru vychutná Mozartovu Symfonii č. 36 C dur Lineckou a Brahmsovu Symfonii č. 1,
op. 64. Plzeňskou filharmonii tentokrát řídí Zbyněk
Müller. Ten je již desátou sezónu šéfdirigentem Státní filharmonie Košice a dirigentem opery Národního
divadla v Praze. Hudbě se věnuje od dětství – v šesti
letech se začal učit hře na klavír, poté vystudoval pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze
v oborech hoboj a dirigování.

17/02 / 21:00

DEPO2015

Monkey Business:
Maximum Power
Tour 2018
Maximum Power! Silné písně, silné výpovědi, silné emoce. Silné hlasy, silné struny, silné paličky, silné a šikovné
prsty tancující po klávesách. Silná světla, silné zesilovače, silné reprobedny. Přední česká pop-funková kapela
Monkey Business vyráží v silných autech na klubovou
koncertní šňůru 2018 a přivezou živelnou show, která
vás nenechá v klidu! Kromě zásadních hitů Monkey Business představí také několik zbrusu nových (silných) písní
z připravovaného nového alba, které kapela momentálně dokončuje. Pro velký zájem doporučujeme zakoupit
vstupenky v předprodeji.

18/02
19:00

Velké divadlo DJKT

Operní gala

Výběr oblíbených árií zazní v podání pěvců Operního
studia Univerzity Britské Kolumbie již potřetí. Doprovodí je operní orchestr DJKT pod taktovkou šéfdirigenta
Norberta Baxy. Milovníci opery se mohou těšit například
na árie z Bizetovy Carmen, Pucciniho Toscy, Mozartova
Dona Giovanniho, Donizzetiho Nápoje lásky, ale například i na duet Milostné zvířátko ze Smetanovy Prodané
nevěsty, zpívaný samozřejmě v originále. Obliba kanadských pěvců v české operní literatuře pramení z dlouholeté spolupráce a přátelství šéfdirigenta orchestru DJKT
Norberta Baxy a zakladatelky studia, profesorky Nancy
Hermiston. Skvělými pěveckými výkony, ale také svým,
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

u koncertů nevídaným, hereckým nasazením zaujali kanadští pěvci již během své první návštěvy v roce 2016.
Tehdy v Plzni vystoupili v rámci celosvětového turné
k 100. výročí založení univerzity. Podruhé zavítali do Plzně v prosinci téhož roku a oslnili svou skvělou češtinou
v interpretaci árií z Rusalky a Prodané nevěsty. Možná
právě vzájemné sympatie mezi diváky a pěvci mohou
za to, že dva z pěvců v Plzni zakotvili na delší dobu. V inscenacích DJKT pravidelně vystupují Sheldon Baxter
a Philippe Castagner.

20/02 / 20:00

TJ Lokomotiva

The Dire Straits
Experience
Úspěšný britský projekt The
Dire Straits Experience, který se loni na jaře s velkým
úspěchem představil ve vyprodané pražské Lucerně
a ostravském Gongu, se v únoru 2018 vrací do České republiky a kromě Prahy tentokrát zavítá také do Hradce

TIP NA BŘEZEN
09/03 / 19:00

DEPO2015

Hudební ceny
Žebřík
Hudební ceny Žebřík letos
slaví již čtvrtstoletí své existence, během kterých
se anketa stala jednou z nejprestižnějších tuzemských hudebních cen! Během ledna a února mohou
hudební fanoušci na webu www.anketazebrik.cz
hlasovat pro své favority v několika kategoriích,
jejichž vítězové obdrží ceny 9. března na vyhlášení
v DEPO2015, které proběhne pod moderátorskou
taktovkou Tomáše Hanáka a Jitky Schneiderové. Během šestihodinové show budou oceněni tři nejlepší interpreti a kapely v každé kategorii, koncertními
hosty večera budou tentokrát například Michal
Hrůza s Kapelou Hrůzy, Olympic, Lenny nebo skupina Wohnout a chybět samozřejmě nemůže ani DJ
stage či pověstná afterparty s hvězdami Žebříku.
Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.
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TIPY NA KONCERTY
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.

27/02
19:30

Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU

T
 vůrčí ohlédnutí
za Únorem 1948
aneb Čelem k masám

Plzeňská filharmonie ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara pořádají hudebně-literární pořad „Tvůrčí
ohlédnutí za Únorem 1948 aneb Čelem k masám?“, jehož
tématem je vliv politického převratu v roce 1948 na kulturu, konkrétně na klasickou hudbu. Jde o komponovaný
pořad hudby proložený vstupy pracovníků Ústavu pro
studium totalitních režimů, kteří seznámí posluchače nejen s tímto přelomovým obdobím, ale i s hudební produkcí, mnohdy notně poplatnou době, v níž byl konstituován
mocenský monopol KSČ; a právě tomuto vlivu, ideologii
a propagandě podlehl alespoň na čas nejeden z autorů
klasické hudby. Zazní skladby od autorů poplatných režimu, jako byl Radim Drejsl, Jan Seidl, Václav Dobiáš, Vladimír Sommer, E. F. Burian nebo Jan Kapra, ale i od těch,
kteří vlivu režimu nepodlehli, jako byl Miloslav Kabeláč,
Jaroslav Doubrava či Jan Hanuš.

04/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Iva Bittová
& Čikori

Houslistka, zpěvačka a herečka
Iva Bittová se vrací do Plzně, aby na začátku března se
svou kapelou Čikori představila v Měšťanské besedě své
zatím poslední album „At Home“, které vyšlo v prosinci
2016 a je označováno za jedno z nejvýraznějších v její
bohaté diskografii. Iva Bittová patří dlouhodobě k nejosobitějším interpretům české hudební scény s nezaměnitelným interpretačním stylem bez žánrových hranic. V posledních letech koncertuje více v zahraničí než
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Dozvěděli
jsme se…
… že Mandrage představí
2. března v Pekle novou desku
a zcela novou, originální show, zajímavou
po vizuální, technické i hudební stránce.
… že v rámci 6. koncertu z cyklu kruhu přátel
hudby představí v Domě hudby americký klavírista Arthur Green Poslední Beethovenovu klavírní
sonátu (21. 2.).
… že 15. 2. proběhne v Domě hudby další ročník
festivalu Songfest.cz s podtitulem Vítání roku Psa
a kromě Feng-yűn Song se můžete těšit na Ridinu
Ahmedovou a Petra Tichého.
… že v Zach´s Pubu vystoupí písničkář Karel
Vepřek (21. 2.), v projektu Sun & Dead Václav Havelka (Please The Trees) se synem Šimonem (7. 3.)
a irish music zazní v podání místních Poitín (1. 3.)
nebo polských Rhiannon (15. 3).
v České republice, a to i na takových legendárních místech, jako je Carnegie Hall v New Yorku, Radio FM Hall
v Tokyu, Le Cigale v Paříži či Wigmore Hall v Londýně,
a úspěch slavila dokonce i v opeře Don Juan in Prague.
Její vystoupení jsou vždy jedinečným hudebním zážitkem, který byste si rozhodně neměli nechat ujít!

14/03 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band;
The Dixie Hot
Licks & Jakub Šafr
Pokud patříte mezi návštěvníky pravidelných večerů
s názvem „Po siréně swing!“, tak si nezapomeňte poznamenat, že v březnu proběhne výjimečně až druhou
středu v měsíci, tj. 14. března! Pořádající Pilsner Jazz Band
na úvod večera představí skladby ze „zlaté éry swingu“
od takových jmen jako Duke Ellington, Benny Goodman
či Glenn Miller, a poté vás do jazzových počátků neworleanského dixielandu zavedou The Dixie Hot Licks, kteří
si navíc k sobě přizvali speciálního hosta, jednoho z nejuznávanějších českých jazzových pianistů, ale i cestovatelského dobrodruha a sympaťáka v jedné osobě, Jakuba
Šafra! Pro zájemce bude opět připravena i lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hodin.
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy

02 a 10/02 / 19:00

07 a 22/02

Nová scéna DJKT

Divadlo Dialog

Hamlet

Opera Ambroise Thomase
Hamlet dosud v Plzni nezazněla. Sto padesát let po jejím vzniku ji na Nové scéně DJKT
nastudoval 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.

05/02 / 19:00

Divadlo Alfa

Tři siláci na silnici
Pohádková komedie Vítka Peřiny vypráví o tom, že síla není
vše a že táhnout za jeden provaz se vyplatí. Tři bratři
jsou náramní siláci, kteří se ovšem nechávali až dosud
obskakovat od maminky. Jenže jednoho dne jí došla
trpělivost. Řekla jim, že musí vyrazit do světa. Napekla
jim na cestu buchty a dala jim také několik rad. Nejdůležitější zněla: „Nezapomeňte, že nejsilnější budete pouze
tehdy, když své síly spojíte!“ Jenže právě tuhle radu tři
bratři nejspíše na odchodu neslyšeli, anebo jí neporozuměli. Pohádka je vhodná pro děti od šesti let.

únor 2018 | www.zurnalmag.cz

Amy

Soubor Orákulum uvádí svoji
autorskou komedii s kriminální
zápletkou. Odehrává se v Londýně šedesátých let. Muž
zákona představuje autoritu a respekt. Služební postup
je na spadnutí, přípravy na oslavu vesele běží a další báječný den začíná. A tu na scénu vstupuje nezkrotná podezřelá, jíž je mladý vyšetřovatel vydán napospas. Který
čin je zločinem a který pouhou nutností? Hrají Radana
Jarošová, Miroslav Herejk a Marek Velebný.

11 a 25/02 / 15:30

Loutkové divadlo
Špalíček, D klub

Pohádky
pro nejmenší

V únoru zve jedno z nejstarších plzeňských loutkových
divadel hned na čtyři pohádky. Jedenáctého se hrají
klasické pohádky na motivy Karla a Josefa Čapkových
Princezna Solimánská a Povídání o pejskovi a kočičce.
Princezna Solimánská, která byla uvedena na scénu
v 70. letech minulého století, si získala díky výpravě
Jaroslava Pleskala velkou oblibu u dětského diváka.
V současné době se hraje ve výpravě L. Vaňkové. O dva
týdny později jsou na programu marionetové pohádky Kašpárek vaří živou vodu a O pyšné base. Kašpárek
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pomůže kouzelníkovi uvařit živou vodu a jako poděkování dostane také trochu, aby mohl vykonat na svých
cestách dobré skutky. Voda se však vylije na starou
basu a ta ožije. Vhodné pro děti od 3 let. Více informací
na www.spalicekplzen.cz.

17/02 / 15:00

D klub

Ovčí pohádka
Bylo nebylo… na zelené louce
páslo se stádo oveček. Ale jednoho dne se začaly ztrácet. Kam se ztrácejí? A proč beran
vyhlásil přísný zákaz se na cokoli ptát? A oč je černá barva horší než bílá? Na všechny své otázky najde odpověď
malé černé jehňátko, které ovečky nejen zachrání, ale vyzraje i nad zlem a hloupostí. Přijďte na sobotní pohádku
do D klubu. Účinkuje Divadélko Nána. Vstupné 40 Kč.

24/02
19:00

Malá scéna DJKT

Okouzlující slečna

Revuální opereta Okouzlující slečna připomene kouzlo
rozverných filmových komedií z 30. let minulého století.
Děj zavede diváky na chatu mladého ministerského úředníka Pavla. Jedné noci nedaleko havaruje dcera továrníka
na čokoládu, Annetta, která musí požádat Pavla o nocleh.
Jak celý příběh s touto okouzlující slečnou dopadne, je
nasnadě. Není bez zajímavosti, že v české premiéře tohoto titulu v roce 1934 hrál roli Pavla Oldřich Nový. V plzeňské inscenaci se jako Pavel představí Jakub Hliněnský
a jako Annetta Zuzana Kopřivová. Režie se ujme Zbyněk
Brabec, autorem dobových kostýmů je Josef Jelínek.

02/03 / 20:00

Měšťanská beseda

Divadelní ples

Již tradiční ples Divadla J. K.
Tyla se letos odehraje v Měšťanské besedě v pátek 2. března. Sál se otevře v 19 hodin,
ve 20 hodin pak zahájí ples moderátoři Zuzana Ščerbová a Tomáš Pilař. První tanec bude patřit řediteli divadla
Martinu Otavovi a jedné ze sólistek baletu. Soubor baletu se také postará o slavnostní předtančení. Program
večera nabídne ochutnávku z repertoáru divadla v podání jeho předních sólistů, nebude chybět půlnoční překvapení a oblíbený fotokoutek. K tanci a poslechu hraje
orchestr DJKT a Taneční orchestr Miroslava Novotného.
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Dozvěděli
jsme se…
… že na březen se ve Velkém
divadle DJKT chystá premiéra
muzikálu Šumař na střeše (10. 3.).
… že 2. března se bude v Divadle Alfa konat premiéra představení Tajemný hrad v Karpatech.
… že 26. března se v Besedě koná další Besídka
divadla Sklep.
… že baletní soubor připravuje na březen na Novou scénu DJKT premiéru představení, které složí
hold Charliemu Chaplinovi (17. 3.).
… že 19. března zve Divadlo Alfa na večerní představení divadla DRAK Bílý tesák.
… že Měšťanská beseda uvede koncem března
komedii Lordi s Martinem Hofmannem a Filipem
Rajmontem (22. 3.).
… že 31. března uvede Malá scéna DJKT premiéru
inscenace 50 odstínů, která bude věnována fenoménu porna a pornografie v českých zemích.
… že Kino Beseda promítá 4. března balet Romeo
a Julie v choreografii Alexeje Ratmanského.
… že v březnu zavítá do Plzně divadelní společnost Háta s bláznivou fraškou Hvězdné manýry
(25. 3.).
… že v půli března přijede do Pekla Filip Blažek
a Miroslav Vladyka s komedií Titanic (15. 3.).

08/03 / 19:30

Měšťanská beseda

Pension pro
svobodné pány

Divadelní aktovka Seana O´Caseyho se odehrává v pokoji jednoho penzionu, kam si
nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovního řádu. V pojetí Divadla Palace se jedná
o poctu klasické komedii, přioděnou do elegantního,
bezstarostného a nostalgického hávu secese 1. desetiletí 20. století s akcentem atmosféry úplňkové noci, kde
bláznivé situace získávají až pohádkově něžnou vůni.
Hrají Patrik Děrgel, Lukáš Příkazský, Marie Doležalová
nebo Anna Fialová a další.
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

do 18/02
Západočeské muzeum

František Pečený
a sklárna
Heřmanova Huť
František Pečený se řadí k nejvýznamnějším československým sklářským designerům 50.–70. 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.

do 25/03

Galerie města Plzně

Pavel Štýbr:
Světlo na příděl

Výstava představuje fotografa
Pavla Štýbra nejen jako krajináře čistých forem, ale i jako
kronikáře každodenní poezie. Dokáže kriticky ocenit
estetický potenciál svého okolí a uvědomit si, že nežije
v izolovaném světě. Ve svých malbách se inspiruje předměty, jako jsou psané dopisy, erární textilie nebo japonské šperkovnice. Fotografuje zdánlivě nicotnou realitu,
vytváří z nalezených věcí svébytné objekty, nebo si nechává podle svých návrhů tisknout obrazy. V únoru jsou
připraveny i oblíbené výtvarné dílny a komentovaná
prohlídka. V neděli 4. února odpoledne proběhne dílna
pro veřejnost a na 22. února je připravena komentovaná
prohlídka s autorem a jeho recitací.

do 08/04

Národopisné
muzeum Plzeňska

Josef Hodek
a kniha

Výstava vůbec poprvé v úplnosti představuje knižní tvorbu významné osobnosti plzeňské kultury, malíře a grafika Josefa Hodka. V roce 2018 si připomeneme sto třicáté
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

výročí jeho narození v Hořehledech na jižním Plzeňsku.
Současně je tento rok jubilejním pro vznik Československé republiky, v jejíchž službách Josef Hodek jako učitel
působil, a svým výtvarným dílem podporoval její demokratické ideály. Výstava představuje více než stovku
titulů z let 1913 až 1954. Zvláštní pozornost je věnovaná
zejména plzeňským bibliofiliím. Připomíná se i Hodkova
spolupráce s nakladateli Vladimírem Žikešem a Josefem
Hladkým, ale také jeho edice Proměny, ve které ve 20. letech vycházely povídky renomovaných českých spisovatelů. Na výstavě ale nechybí ani Hodkovy soukromé erotické tisky nebo básnické sbírky plzeňských autorů, které
v průběhu let ilustroval. Knižní exponáty doplňuje také
řada Hodkových grafických listů a exlibris či jeho návrhy
knižních vazeb a spolupráce s plzeňským uměleckým
knihvazačem Karlem Šilingrem.

01/02 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Karel Klostermann, spisovatel
Šumavy
Výstava je poctou jednomu z nejvýznamnějších českých spisovatelů své doby, dnes už hodně pozapomenutému česky píšícímu Němci Karlu Klostermannovi.
Jeho doménou byla Šumava. Stejným tématem se zabývá i doprovodná přednáška Václava Sklenáře, která
proběhne 8. února. Výstava probíhá v přízemí knihovny
a před ní, vnitřní část výstavy je ke zhlédnutí do 19. února, venkovní pak po celý únor.

od 08/02

Galerie Ladislava
Sutnara

1948 / na ostré
hraně

Ateliér kovu a šperku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara představí průřez z tvorby svých studentů
na téma Únor 1948. Ateliér se tradičně prezentuje originálními instalacemi s důrazem na detail a individualitu tvorby. Výstava tematicky odkazuje na koncert
Plzeňské filharmonie 27. února v budově FDULS, který
ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů představí v dobovém kontextu díla autorů právě
z éry kolem roku 1948.
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GALERIE

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se...

od 16/02

Západočeská
galerie

Trauma / tíseň /
extáze / prázdnota. Formule patosu
1900–2018
Výstava mapuje proměnu expresivních struktur lidského těla v umění v posledních 120 letech. Idea výstavy se
opírá o pojem „formulí patosu“, jímž Aby Warburg označoval umělecké reprezentace vypjatých emocionálních
stavů. Výstava se pokusí definovat několik tendencí či
poloh, do nichž se formule patosu rozvinuly. Výtvarná
díla pokrývají celé spektrum médií, samozřejmě se silným důrazem na skulpturu, včetně fotografie a videa.
Vystavena budou díla Felixe Jeneweina, Bohumila Kubišty, Antonína Procházky, Františka Bílka, Františka
Foltýna, Otto Dixe, Käthe Kollwitz, Quido Kociána, Karla Mařatky, Jaroslava Horejce, Jana Štursy, Josefa Bolfa,
Františka Drtikola, Ivana Pinkavy, Dity Pepe, Jana Šibíka
a dlouhé řady dalších.

od 23/02

Západočeská
galerie

Čas, čas, čas …
v umění 19. století
Výstava doprovázející letošní téma Smetanovských
dnů „Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století“, ukazuje několik podstatných kapitol této obsáhlé a zásadní
problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se
právě v 19. století radikálně měnilo. Zatímco na začátku
století můžeme hovořit ještě o vnímání času v běhu přírodních cyklů, dělením liturgického roku a pracovním
koloběhem, na konci století sledujeme čas v jeho lineárním běhu, v modernistickém vývoji od začátků ke konci,
k lepšímu a dokonalejšímu. Některé náměty, jako třeba zobrazení cyklu denních a ročních dob přetrvávají,
i když se v průběhu století po stylové stránce mění. Otázky vnímání času a jeho vizualizace se v důsledku industrializace a proměn sociálních podmínek ve společnosti
objevují nově. Je to například důraz na každodennost,
zachycení chvilkového děje a prožitku dané situace. Návštěvníci se setkají s díly Josefa Mánesa, Mikoláše Alše,
Jana Preislera, Františka Bílka a řady dalších umělců.
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Dozvěděli
jsme se…
… že 21. března zve Západočeská galerie na komentovanou prohlídku výstavy Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu
1900–2018.
… že 6. března je v Galerii Evropského domu
vernisáž výstavy Michala Wellnera Pospíšila Paris
mon destin/Paříž můj osud.
… že ve čtvrtek a v sobotu se můžete zajít podívat do Semlerovy rezidence na Klatovské
třídě. Tento Loosův interiér je přístupný už jen
do 1. dubna, poté bude z důvodu rekonstrukce
na dva roky uzavřen.
… že 15. února zve Kino Beseda na film Inferno
s Tomem Hanksem, který se točí kolem záhad
ukrytých v Botticelliho zpracování Dantovy Božské komedie.
… že v Galerii Jiřího Trnky se v březnu představí
Bedřich Kocman. Výstava jeho sítotisků nese název Polymorpha.
… že na 26. duben připravuje Kino Beseda výpravu do záhadného Caravaggiova světa. Projekce
diváky zanese do jeho života i tvorby a dozvědí se
mnoho zajímavého o jednotlivých etapách jeho
lidského i uměleckého vývoje.
… že Dům hudby hostí do 25. února výstavu
Vzdělání pro všechny – odkaz Jana Ámose Komenského.
… že v Galerii Azyl jsou během února k vidění obrazy Blanky Koutné Járkové.
… že výstava maleb a soch Jana a Vojtěcha Soukupových je ve druhém patře radnice prodloužena až do 15. února.
… že foyer Nové scény zdobí do 11. března výstava Divadlo výtvarníkům, výtvarníci divadlu.
… 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 Západočeské muzeum zve od konce února
na výstavu ke Smetanovským dnům nazvanou
Všeho do času... 1788–1918 (24. 2.–9. 9.).
… že výstava v Moving Station představí malíře
Ondřeje Malečka, v jehož tvorbě se prolínají krajiny, zátiší a figury (od 13. 2.).
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Smetanovské dny
38. ročník festivalu
1. – 22. 3. 2018
Plzeň

Zahajovací koncert festivalu
1. 3. 2018, 19:00, Měšťanská beseda

Bedřich Smetana: Má vlast
Tomáš Brauner
Plzeňská filharmonie

Hlavní
1. 3. 2018, 19:00, MB
Bedřich Smetana: Má vlast
Tomáš Brauner, Plzeňská
filharmonie
2. 3. 2018, 15:00, SADY
Pietní akt u pomníku Bedřicha
Smetany
4. 3. 2018, 10:30, ČRo
Já muzikant –
tvůrčí dílna pro děti
5. 3. 2018, 19:00, DH
Karolína Janů a Karel Vrtiška:
Písňový recitáll
6. 3. 2018, 19:00, DH
Jazz Erroll Garner (FR)
7. 3. 2018, 19:00, DH
Kalliopé Trio Prague
8. 3. 2018, 18:00, KD Peklo
Přehlídkový koncert / ZUŠ Bedřicha
Smetany
9. 3. 2018, 17:00, SVK
Eugen Brikcius – Autorské čtení

10. 3. 2018, 19:00, NCPP
folklórní soubor Bedrník
11. 3. 2018, 10:30, DH
“...co chvíla“ –
komponované matiné
Konzervatoře Plzeň
12. 3. 2018, 17:00, SVK
Martin Hilský –
Shakespeare a hudba
12. 3. 2018, 19:00, DH
Shakespeare (nejen) v opeře –sólisté
opery a herci činohry DJKT
13. 3. 2018, 19:00, DH
Nikita Boriso-Glebsky – housle,
Stanislav Gallin – klavír
14. 3. 2018, 19:00, ČRo
Když už člověk jednou je... aneb Když
jsem kytici vázala – Komponovaný
pořad k výročí Miroslava Horníčka
15. 3. 2018, 19:00, MB
Nikita Boriso-Glebsky – housle
Ronald Zollman, Plzeňská
filharmonie

program
MB

Měšťanská beseda
Kopeckého sady 13, Plzeň

DH

Dům hudby
Husova 30, Plzeň

ČRo Plzeň

18. 3. 2018, 10:30, DH
Petra Meisl – violoncello (11 let)
Můj první sólový recitál

Český rozhlas Plzeň
nám. Míru 10, Plzeň

SVK

Studijní a vědecká
knihovna PK
Smetanovy sady 2, Plzeň

18. 3. 2018, 15:00, MS
„Hm... pro děti“
představení pro děti

DJKT

Divadlo J. K. Tyla
Smetanovy sady 16, Plzeň

KD Peklo

Kulturní dům Peklo
Pobřežní 10, Plzeň

MS

Moving Station
Koperníkova 56, Plzeň

NCPP

Návštěvnické centrum
Plzeňského Prazdroje
U Prazdroje 7, Plzeň

SADY

Pomník Bedřicha Smetany
Kopeckého sady, Plzeň

16. 3. 2018, 19:00, DJKT
Miroslav Kubička:
Jakub Jan Ryba / Opera
17. 3. 2018, 19:30, NCPP
Flamenco – Koncert k poctě
Paca de Lucía

19. 3. 2018, 19:00, ČRo
Napříč generacemi – soudobý večer
Západočeského hudebního centra
20. 3. 2018, 19:00, DH
Alexander Ghindin
Klavírní recitál
21. 3. 2018, 19:00, DH
Les Foiles Françoises
Telemann v Paříži
22. 3. 2018, 19:00, MB
Alexander Ghindin – klavír, Tomáš
Brauner, Plzeňská filharmonie

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

Nejjednodušší a nejrychlejší nákup
vstupenek můžete uskutečnit
on-line na www.smetanovskedny.cz
nebo na www.plzenskavstupenka.cz.
Prodejní místa
Předprodej vstupenek vedle Informačního
centra města Plzně, nám. Republiky 41
a prodejní místa portálu Plzeňská vstupenka.
Festivalové slevy
50 %
50 %
30 %
30 %
30 %

držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
děti do 15 let
senioři 65+
studenti ve věku 16–26 let
abonenti Plzeňské filharmonie

Slevy se nesčítají.
Podrobný program a informace
www.smetanovskedny.cz.

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

Kulturní tipy

29/01–18/02

OC Plzeň Rokycanská

Únikovka

Úniková hra je druh interaktivní zábavy, kde pomocí logiky,
důvtipu a spolupráce v týmu řešíte záhady, šifry a skryté
hádanky, které vás v případě úspěšného řešení dovedou
k úniku z místnosti. Obchodní centrum Plzeň na Rokycanské připravilo k pololetí velmi originální program
nejen pro studenty, ale pro všechny milovníky řešení důvtipných i složitějších úloh. Tři různé únikové místnosti –
Kajuta Kryštofa Kolumba, Candy shop a Prokletí čarodějnice jsou k dispozici každý všední den od 15 do 18 hodin
a o víkendech od 13 do 18 hodin. Doba na únik z každé
místnosti je maximálně 25 minut. Součástí herny je výstava pacientské organizace Parkinson-Help, která chce skrze obrazy seznámit s Parkinsonovou nemocí širší populaci. I proto jsou všechny tři hry pro návštěvníky zdarma
a ti mají možnost namísto vstupného dobrovolně přispět
libovolnou částkou Parkinsonikům do jejich kasičky! Více
informací na www.oc-plzen.cz.

od 30/01

J e Plzeň stále
městem kultury?
Před dvěma lety, když byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, jsme zažili 12 měsíců plných kulturních,
společenských a komunitních akcí. Kolik z nich zůstalo
zachováno a pokračuje doposud? Nakolik je Plzeň stále
kulturním městem a nakolik byl rok 2015 „plácnutím“
do jinak stojatých vod kultury? Pojďme zjistit, jak je to.
Na http://www.cpkp-zc.cz/dotaznik/ vyplňte dotazník
a na jaře bude souhrnné vyhodnocení zveřejněno. Informace budou pak použity při přípravě nové kulturní
strategie města Plzně na 2020-2030.

01–04/02

Moving Station

SCANDI – přehlídka současného
severského filmu
Moving Station bude opět hostit průřez tím nejlepším
ze severské kinematografie. Slavnostní zahájení nabídúnor 2018 | www.zurnalmag.cz

ne projekci strhujícího debutu Amandy Kernell Sámská
krev a bude pokračovat skandinávským večírkem s tematickou soutěží o permanentku na celý festival. Letošní SCANDI zahrnuje celkem 12 snímků tvůrců z Dánska, Finska, Švédska, Norska a Islandu. Filmoví fanoušci
se mohou těšit na tři dánské premiéry: tragikomedii
o nevšední rodině Tak pravil Bůh, čistokrevný revenge
thriller o pomstě kardiochirurga organizovanému
zločinu Darkland a portrét dvou mladých lidí a jejich
nerovném vztahu Potvora. Chybět nebude také ukázka tvorby legendárního režiséra Ingmara Bergmana
Fanny a Alexandr, úspěšná komedie Čtverec, film pro
děti Doktor Proktor a prdící prášek nebo netradiční milostný příběh odehrávající se na sklonku života v pečovatelském domě. Kompletní přehled filmů naleznete
v programové části.

10/02 / 14:00

Nová scéna DJKT

Workshop
literární kavárny
Zajímá vás, jak převést literární dílo do divadelní podoby nebo jak napsat přímo
divadelní hru tak, aby fungovala na jevišti? Přijďte
na workshop autorského psaní a dramatizace textů.
Akce se koná v rámci projektu Literární kavárna DJKT,
zváni jsou jak autoři, kteří do soutěže poslali své texty,
tak i ti, kdož se Literární kavárny nezúčastnili. Workshop
se koná v budově Nového divadla, povede jej dramaturg činohry DJKT Vladimír Čepek. Přihlášky můžete
posílat e-mailem na kavarna@djkt.eu, cena je 190 Kč
včetně občerstvení.

10/02 / 20:00

Zelenohorská pošta
Nepomuk

The Carnival

Po dlouhých šesti letech se
do Nepomuku vrací zimní maškarní indoor juchanice!
Legendární karneval v rytmu reggae, drum´n´bassu,
balkánského diska a všemožných dalších žánrů nejen taneční hudby se letos odehraje na Zelenohorské
poště. A připraveny budou dvě stage. Na Bar stage
bude hrát Colectiv, Electro Orient Express nebo třeba Selector Boldrik. Na Underground stage to bude
například Bombash, Wilda Panda nebo Rapy. Masky
vstup za polovic!
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KAM ZA KULTUROU
11/02 / 15:45

Kino Beseda

Intimissimi on Ice
Andrea Bocelli se vrací jako
hlavní hvězda celovečerní show
na ledě. Zazní nejznámější operní árie i písničky pop
music a diváci se můžou těšit na bruslařské vystoupení
v bohatých kostýmech. Intimissimi on Ice je audiovizuálním vrcholem letošní zimy v kinech. Příběh se bude točit
kolem nejznámějších žen z řecké mytologie, symbolů
lásky a tragédie, které naplňují naše životy. Skrze příběhy
Venuše, Heleny Trojské, Medúzy a Kirké oslaví Intimissimi on Ice ženskost prostřednictvím nejtalentovanějších
hudebníků a sportovců světa. Klasickou mytologii v moderním pojetí doplňuje laserová show a ohňostroje přímo na ledové ploše. Na ledě excelují Jevgenij Pljuščenko,
Stéphane Lambiel či Shizuka Arakawa. To vše v kulisách
amfiteátru s atmosférou římských arén.

TIP NA BŘEZEN
16–23/03

Moving Station,
Knihovna města
Plzně

Jeden svět
Plzeň

Další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět je tady!
Na plzeňské diváky čeká třicítka zajímavých filmů
a doprovodný program. Zahraniční tvůrci představí například snímky o cestě Donalda Trumpa
do Bílého domu, politickém dění v Evropě, tématech uprchlictví, válečných konfliktů či ekologie.
Na festivalu budou zastoupeni i čeští filmaři. Jejich
prostřednictvím se můžete seznámit s pracovními
podmínkami nízkopříjmových profesí v ČR, současnou podobou rodičovství a partnerství či osudem
bývalého vysokého politika Vladimíra Mečiara
a dopadem jeho působení na slovenskou společnost. To je jen zlomek témat filmů uváděných na letošním ročníku festivalu. Další informace najdete
na: www.jedensvet.cz/plzen.
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Kulturní tipy

18/02 / 10:00

Papírna Plzeň

Svatební
korzování

Svatební korzování je svatební
veletrh jinak, který pořádá květinový servis Le Fleur Design. A zdaleka nejde jen o prezentaci svatebních šatů
a snubních prstenů. Těšit se můžete i na slam poetry se
svatební tematikou v podání Mikeše „Daniela“ Mikeše.
Pro pány se například chystá vlasová a vousová show
v podání Paul's Barber Shop a pánský koutek s degustací piv a rumů z Pivotečky. Hudební stránku celé akce má
na starosti DJ a moderátor z rádia SPIN Poeta, moderuje David Brabec z rádia FM Plus. Více informací najdete
na www.korzujeme.cz.

19–23/02

Výtvarno

Příměstský tábor
o jarních
prázdninách
Tématem jarního příměstského tábora ve Výtvarnu je
jako vždy kreativita a výtvarné dovednosti. Jednotlivé
dny jsou tematicky rozděleny. V pondělí to bude fantazijní kresba a malba, v úterý lavírování, ve středu malování
zvířat, ve čtvrtek volné tvořivé malování a v pátek divadlo
a loutky. Tábor je učen dětem od 6 do 15 let. Cena za celý
týden je 2 400 Kč, jednotlivé dny pak vyjdou na 480 Kč/
den. Více informací na tel.: 773 947 484, nebo na e-mailu vytvarno@seznam.cz nebo na www.vytvarnoplzen.cz.

20/02 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Přímá řeč
– Jakub Železný

Dvacátého února slaví novinář, rozhlasový a televizní moderátor, redaktor Jakub Železný přesně 25 let
od chvíle, kdy se poprvé v této roli postavil před kameru. Jaké to bylo tenkrát a jaké je to dnes? Nový formát setkání se známými osobnostmi reprezentujícími
konkrétní profese nabízí knihovna v prostorách svého
vzdělávacího centra. V průběhu celého roku 2018 nás
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

čekají odborníci z oblasti medicíny, IT, architektury,
ekonomie a další.

22/02 / 16:00

Hala Univerzitní
knihovny Bory

Podzimní Skandinávie aneb 3,5 tisíce km stopem
Měsíc strávený ve Švédsku a Norsku zanechá v každém
spoustu zážitků. Chození po horách, lov ryb, rozhovory s místními a hrabání se v popelnicích. Chcete vědět,
kolik stojí na severu pivo? Jak se stopuje za polárním
kruhem? Je podzim ve Skandinávii na palčáky nebo
na opalovák? Kolik kilo ovesné kaše dokáže člověk pozřít? A jaké je to být měsíc sám jen se svým batohem?
Všechno se dozvíte právě na téhle přednášce.

25/02
14:00

Vinice

 yhánění zimy
V
z plzeňské kotliny

Letošní zima v Plzni skončí 25. února. Nevěříte? Tak ji
přijďte pomoci vyhnat! Tradiční maškarní průvod vyjde
ve 14 hodin od 7. ZŠ na Vinicích. Půjde přes statek Lüftnerka a Kilometrovkou až před radnici. Zde jeho vůdčí
postava Jaromil IX. oznámí, že zima je z plzeňské kotliny
už vyhoštěna a její přátelé za ní musejí napříště zamířit
do hor. První zastávkou průvodu bude cca ve 14:30 hodin
statek Lüftnerka, kde se připomenou masopustní tradice. U Kalikovského mlýna pak o hodinu později vzplane
a pro jistotu bude ještě utopen symbol zimy – Morana.
Velké veselí vypukne kolem 16. hodiny před radnicí,
když bude zima spoutána, uložena do rakve a odnesena
do městské šatlavy. Odpoledne uzavře soutěž v pojídání
masopustních koblih nazvaná Plzeňský koblížek a poté
posezení v Pivotečce v Rooseveltově ulici.

28/02 / 20:30

Měšťanská beseda

LiStOVáNí.cz:
Co by můj syn měl
vědět o světě
Fredrik Backman ve své knize vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století, a to
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

s upřímnými obavami a nepodmíněnými vyznáními
lásky. Lukáš Hejlík, jenž knihu interpretuje, je stejného
věku jako Fredrik Backman a má i stejně starého syna,
proto se i jejich pohledy na rodičovství v mnohém překrývají. A oba se strašlivě moc snaží být tím nejlepším
rodičem na světě. A oba dobře vědí, že jím nebudou.

02–03/03

SOU
elektrotechnické

Cestovatelský
festival LETEM
SVĚTEM

Láká vás dobrodružství? Inspirujte se na festivalu Letem
světem. Jeho hlavním lákadlem jsou cestovatelské fotoprojekce z Bornea, Guatemaly, Keni, Gruzie nebo třeba
Venezuely. V doprovodném programu se bude tančit,
ochutnáte exotická jídla, uvidíte andský šamanský rituál, nebo si budete moci popovídat se členy rozmanitých
expedic o jejich zážitcích a zkušenostech. Více informací
na www.svetem.cz.

TIP NA ÚNOR
od 01/02

Yogafriends
studio

Zápis do jarních
kurzů
Objevte své nové já! Yogafriends studio v Kollárově ulici zve k zápisu do jarních kurzů. Jak dlouho
už chcete začít chodit na jógu nebo pilates? Teď je
nejlepší čas proměnit plány a přání v realitu. Dokonce neobstojí ani nářky, že nemáte čas. Ve studiu probíhají skupinové kurzy, individuální lekce
a víkendové semináře, začíná se třeba už v sedm
hodin ráno a končí po osmé večer, v případě individuálních lekcí i v jiných časech. V nabídce je třeba
pilates, pilates reformer, ashtanga jóga, hormonální jóga nebo jóga pro děti od čtyř let. Těšte se
na své nové tělo, svěží mysl a veselejšího ducha.
Více informací naleznete na www.yogafriends.cz.
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15/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Black Panther

/ akční / drama / sci-fi

Komiksových hrdinů je v kinech víc než dost, Black Panther je
ovšem trošku jiný. Už jsme ho viděli ve filmu Captain America:
Občanská válka, kde zanechal zatraceně dobrý dojem, a teď se
dočkal vlastního filmu. Black Panther se ve skutečnosti jmenuje
T’Challa a je to vládce afrického království Wakanda. To s okolním světem nekomunikuje, cizinci do něj mají zakázaný vstup
a většina lidí si myslí, že jde o zemi třetího světa. A nemohli
by být dál od pravdy. Wakanda je technologicky nejvyspělejší
stát na naší planetě, vedle moderních vymožeností tu ale má
své místo i tradice a to je možná trochu problém. T’Challa se
teď rozhodl otevřít hranice Wakandy a stát se tak větší součástí světa a světového dění. A ne každý je z toho nadšený. Stojí
proti němu tradicionalisté, starý protivník, jehož rodina byla
ze země vyhnána, i bezskrupulózní obchodník se zbraněmi
Klaw. T’Challa se tak musí stát legendárním Black Pantherem,
ochráncem Wakandy, který v neprůstřelném obleku a s pomocí
nejmodernějších technologií chrání svůj lid před zlem okolního
světa. Bude to ale tentokrát stačit? Akční komiksový nářez s neokoukaným audiovizuálním stylem natočil režisér boxerské pecky Creed Ryan Coogler a v hlavních rolích se sešli Chadwick Boseman, Michael B. Jordan nebo
oscarový Forest Whitaker. Kino Káčko uvede 16. a 18. února.

		

CineStar, Cinema City

25/01

Všechny prachy světa / drama / mysteriózní
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.

25/01

CineStar, Cinema City

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
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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?

25/01

Cinema City, Kino Káčko

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. 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. Kino Káčko uvede 1. února.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

01/02

Nit z přízraků / drama
Kdybychom hledali nejlepšího herce všech dob, je slušná šance, že by tuhle anketu vyhrál Daniel Day-Lewis. Svoje projekty si pečlivě vybírá a v kinech se objevuje jen jednou za pár let, ale jde o jediného herce, který kdy vyhrál tři Oscary
za hlavní roli. Odnesl si je za drama Moje levá noha, drsné Až na krev a životopisného Lincolna. A s režisérem Až na krev Paulem Thomasem Andersonem
natočil i svou novinku Nit z přízraků. Ta se odehrává v Londýně v padesátých letech a točí se kolem návrháře Reynoldse
Woodcocka, u něhož se obléká anglická smetánka. Byl to génius, a jak to u takových lidí bývá, talent si vybral svou daň.
Woodcock byl emocionálně naprosto vyprázdněný člověk, a jediný, s kým byl schopný a ochotný mít něco jako vztah,
byla jeho sestra. Žádná z jeho přítelkyň a múz nevydržela po jeho boku dlouho, pak ale potkal stydlivou servírku Almu
a ta rychle pochopila pravidla hry. A rozhodla se hrát ji stejně jako Woodcock. Ani jeden z nich nepočítal, že mezi nimi
vznikne skutečná láska. A ani jeden netušil, jaké to bude mít následky. Kino Káčko uvede 4. února.

01/02

CineStar, Kino Káčko

Prezident Blaník / komedie
Seriál Kancelář Blaník se stal internetovým fenoménem, stejně jako jeho hrdina. Lobbista Tonda Blaník zná každého, kdo v české politice a v byznysu něco
znamená. Tyká si s bývalými prezidenty i ministry, dokáže dostat z průšvihu
libovolného politika, ale stejně rychle dovede zařídit hromadu problémů každému, kdo se mu znelíbí. Ale pokud potřebujete něco rychle zařídit, v České
republice byste jen těžko hledali někoho lepšího na špinavou práci. Jen se nesmíte bát zašpinit si ruce a sáhnout
do kapsy pro peníze. Teď se Tonda Blaník vydává do kina. Původně měl jeho film být o tom, jak chystá prezidentskou
kampaň a slibuje lidem máslo do každé rodiny a korupci dostupnou pro všechny, ale i když se mu povedlo získat
dostatek podpisů, nakonec to s ní nevyšlo, on ale nehází flintu do žita a hodlá všem v naší malé zemi ukázat, jak
žít lépe. Bez ohledu na to, jestli o to někdo stojí. Hlavní roli si pochopitelně zopakuje Marek Daniel a za kameru se
postavil Marek Najbrt. Kino Káčko uvede 2., 3. a 11. února.

08/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Padesát odstínů svobody / drama / romantický
Série Padesát odstínů šedi zvládla zblbnout celý svět. Někdo ji miluje, někdo jí nemůže přijít na jméno, ale v Hollyúnor 2018 | www.zurnalmag.cz
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woodu je důležité jen to, že vydělává. Ale i tak letos končí. Padesát odstínů svobody je poslední díl trilogie o šedé
myšce jménem Anastasia a o miliardáři Christianovi. Ti dva se do sebe zakoukali i přes fakt, že oba pocházeli
z úplně jiných světů. A že Christian měl rád v posteli věci, které nebyly úplně běžné. A občas trošku bolely. Teď
jsou ale spolu, vzali se a počítali s tím, že je čeká šťastná budoucnost. Na tu si však budou muset chvilku počkat.
Anastasia totiž nechce sedět doma a tvářit se jako hodná žena, nehodlá skončit se svou kariérou a Christian z toho
nemá úplně radost. Navíc se vrací i muž, který oběma přísahal strašlivou pomstu, a tak je dost možné, že jejich
láska i manželství skončí dřív, než vůbec pořádně začaly. Povede se jim vybojovat si štěstí a to, po čem touží? Režie
se ujal James Foley, který točil i předchozí díl, a hlavní role si pochopitelně zopakovali Jamie Dornan a Dakota
Johnson. Kino Káčko uvede 9., 10. a 14. února.

08/02

CineStar, Kino Káčko

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
animovaný
Když chce člověk vyrazit do kina na animák, musí být obezřetný. Krom těch
velkých a nádherně vypadajících se do našich kin totiž poměrně často dostanou i ty druholigové. A často i mnohem horší. Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu pochází z Ruska, a ačkoliv jde už o třetí díl animované série,
na první ligu nemá ani zdaleka a technologicky a vizuálně za tím nejlepším hodně zaostává. Ale třeba to dožene příběhem. Hlavní hrdinkou je opět Gerda, odvážná holka, které se podařilo porazit zlou Sněhovou královnu
a osvobodit bráchu Kaie. Teď jsou z nich celebrity a oni to nenesou zrovna dobře, takže se rozhodnou odjet do hor
za svým trollím kámošem Ormem. Prázdninová pohoda tu na ně však nečeká, místo toho prožijí další dobrodružství a tentokrát dojde i na střet s magií ohně. Když si oba hrdinové poradili s ledem, zvládnou to, i když jim bude
hořet zem pod nohama? Kino Káčko uvede 10., 11. a 17. února.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

15/02

Tvář vody / drama / fantasy / romantický / thriller
Režisér Guillermo del Toro natočil filmy jako Hellboy nebo Faunův labyrint
a proslavil se osobitým vizuálním stylem a schopností kombinovat pohádkové příběhy s opravdovou hrůzou. A něco podobného dostaneme i v jeho
novince s oscarovými ambicemi Tvář vody. Děj se odehrává v šedesátých
letech a točí se kolem hluchoněmé ženy, která pracuje jako uklízečka v tajném vládním zařízení. Tomu šéfuje paranoidní agent CIA a důvodů k tomu, aby byl nervózní, má dost. Na starost
má totiž podivného vodního tvora, který je uvězněný v nádrži, a CIA a vláda přemýšlejí, jak ho využít v boji proti
Sovětskému svazu. Jednoho dne ale tuhle děsivou, i když ve skutečnosti spíš smutnou a vystrašenou bytost uklízečka objeví a rozhodne se ji zachránit. Netuší ovšem, že tím na sebe povolá hněv svého nadřízeného a že záchrana výjimečného tvora bude stát ji i její blízké opravdu hodně. V hlavních rolích se objeví Sally Hawkins, Michael
Shannon a specialista na hraní různých potvor a zrůd Doug Jones. Kino Káčko uvede 17. února.

22/02

CineStar, Kino Káčko

Věčně tvá nevěrná / komedie / romantický
Režisér Milan Cieslar je specialistou na lidové komedie. Levné, nepříliš náročné, ale na druhou stranu docela úspěšné. Natočil hity Láska je láska a Život je život a před pouhými několika měsíci jste si mohli zajít do kina na jeho
Špindl. A už tu máme jeho novinku Věčně tvá nevěrná, která pracuje s poněkud absurdní zápletkou. Ale to by v komedii nemuselo být na překážku. Miluška s Josefem jsou manželé už poměrně dlouho, takže asi nikoho nepřekvapí, že jiskra se vytratila a že spolu spíš
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jen bydlí, než aby spolu skutečně žili. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje
péčí. Josef má slabost pro mladší ženy, v práci se mu nedaří a vypadá to, že dřív nebo později dojde na rozvod. Pak
se ale objeví teta Marta, zkušená psycholožka, která manželům navrhne řešení jejich problému. Měli by si najít
bokovku. A jeden druhého chytit in flagranti. Milušce s Josefem se to moc nezdá, ale na druhou stranu, co můžou
ztratit? Třeba jim zrovna tahle extrémní léčba zajistí šťastné manželství. Těšit se můžete na Sašu Rašilova, Lenku
Vlasákovou nebo Vilmu Cibulkovou. Kino Káčko uvede 24. a 25. února.

		

CineStar, Kino Káčko

22/02

Pračlověk / animovaný
Nick Park točí hodně svérázné animované filmy, které poznáte na první pohled. Vypadají totiž tak trochu plastelínově. A jsou dobré, ať už šlo o drůbeží
dobrodružství Slepičí útěk, parádního Wallace a Gromita nebo trhlé Piráty.
Teď se podíváme do pravěku. Hrdinou Pračlověka je totiž Dug, sympaťák
z doby kamenné, kterému v životě nic moc nechybí. Pak ale zjistí, že časy se
změnily. Doslova. Začala totiž doba bronzová a objevili se lidé, kteří mají lepší zbraně, žijí ve městech a snaží se
budovat něco jako civilizaci. A pro Duga a jeho kmen v ní není místo. Nevypadá to s nimi dobře, ale zasáhne náhoda a Dugův kmen dostane šanci na záchranu, jen je v tom jeden malý problém. Musí porazit elitu z doby bronzové v brutální gladiátorské hře, kde se hraje ta nejkrutější hra všech dob. Fotbal. To se na začátku jeví naprosto
nemožné a vypadá to spíše na naprostou katastrofu. Naštěstí se jim podaří na svou stranu získat fanynku Tynu
a díky jejím trenérským metodám, využívajícím i bublající sopky a vroucí gejzíry, se vše začíná obracet k lepšímu.
Dokáže však doba kamenná překonat dobu bronzovou? Kino Káčko uvede 24. a 25. února.

22/02

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Akta Pentagon: Skrytá válka / drama
Steven Spielberg, Tom Hanks, Meryl Streep. Tahle tři jména by měla být
dostatečným důvodem k návštěvě kina. Jejich společná novinka Akta Pentagon: Skrytá válka je navíc i podle všeho hodně dobrý film. Jeho hrdiny
jsou novináři z deníků The Washington Post a The New York Times, kteří se
v sedmdesátých letech dostali k hodně zajímavým informacím týkajících se
války ve Vietnamu, o kterých veřejnost nevěděla. A ani vědět neměla. Utajované Pentagon Papers byly časovanou
bombou a vláda dělala všechno pro to, aby se informace v nich obsažené nedostaly ven, přesto se Kate Graham
a Ben Bradlee rozhodli je otisknout. A riskovali tak totální válku s Bílým domem. Nebude ale cena za pravdu příliš
vysoká i na ně? Kino Káčko uvede 23. února.

			

Cinema City

01/03

Já, Tonya / životopisný / drama / sportovní
Některé sporty jsou násilnější než jiné. Kupříkladu boxeři a judisté musí
chodit k doktorovi nejspíš o dost častěji než milovníci šachu a kulečníku.
Krasobruslení by mělo patřit mezi ty méně nebezpečné sportovní disciplíny,
ale Já, Tonya vám ukáže, že to tak nemusí být vždycky. Sportovní drama podle skutečné události vypráví příběh talentované Tonyi Harding, která měla
ambice stát se jednou z nejlepších krasobruslařek světa a díky talentu a tvrdé píli se jí to mohlo povést. Sice byla
trochu magor a na její život i výsledky měly velký vliv jak její cynická matka, která ji trénovala, tak i svérázný přítel
a koneckonců i její prořízlá pusa, ale i s tím lze slavit úspěchy. Tonya Harding šla však ještě dál. A jednoho dne se
rozhodla vypořádat se svou soupeřkou Nancy Kerrigan tak, že jí zlámala nohy. Já, Tonya nebude klasická biografie, ale černočerná a dost drsná komedie, kterou napsal sám život. V hlavní roli exceluje sympatická kráska Margot
Robbie, která zazářila například ve Vlkovi z Wall Street nebo v komiksovém hitu Sebevražedný oddíl.
únor 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.

Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba: út–so 17–24 hod.
Restauraci U Mansfelda v historickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénních prostorách. Vinárna U Mansfelda má otevřeno od úterý
do soboty, vždy od pěti hodin do půlnoci. Nabízí příjemné
posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu
naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. Mohou
si objednat tatáž jídla jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je ideální pro
malé rodinné setkání, oslavy nebo firemní večírek.

Šenk Na Parkánu
Veleslavínova 4, Plzeň
Tel.: 377 324 485
www.naparkanu.com
Otevírací doba: po–čt 11–23,
pá–so 11–01, ne 11–22 hod.
Plzeňská pivnice, šenk Na Parkánu, byla založena v roce 1966
a nese jméno podle svého umístění u plzeňských hradeb tzv.
parkánů. Šenk je přímo propojen s Pivovarským muzeem,
a tak i skvělý výčep poctivě ošetřeného tradičního ležáckého
i zcela ojedinělého nefiltrovaného Pilsner Urquell, je svým
způsobem jedním z exponátů. Samozřejmostí je široký výběr kulinářských specialit tradiční české kuchyně, jídel z grilu
a lokálních specialit k pivu. Bohaté pohoštění zajistíme pro
soukromé a firemní oslavy, v nabídce máme i atraktivní skupinová menu. Celoročně je v provozu chráněná a vytápěná
veranda, která s kapacitou 40 míst nabízí útulné sezení i při
velmi mrazivém počasí.
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10/02 / 10:00–18:00

DEPO2015

DEPO Street
Food Market
DEPO opět zaplní food trucky a bistra s pestrou nabídkou pochoutek z celého
světa. Přijďte ochutnat vynikající hamburgery, hotdogy, různé druhy masa, polévky nebo rozmanité
zákusky. Kromě jídla a pití se můžete těšit i na doprovodný kulturní program. Spolu s mistry z dílen Makerspace si vyrobíte originální bryndák nebo zástěru
s vlastním designem, a to technikou sítotisku či linorytu. V kavárně si na výstavě Česká zima připomenete
nejslavnější české sportovce, anebo si vyryjete vlastní
olympijskou medaili. Pokud jste ještě spolu se svými
dětmi nenavštívili expozici Jak se točí peníze, máte jedinečnou příležitost – vstupenky budou za poloviční
cenu. Vstup na DEPO Street Food Market je zdarma!
Své auto můžete zaparkovat přímo v areálu za 20 Kč.

14/02

Pulcinella

Valentýnská
nabídka
Láska prochází žaludkem,
tak proč si neužít Valentýna nad dobrým jídlem?
Co říkáte na tataráček z lososa s bruschettou, carpaccio z hovězí svíčkové, salátek s červenou řepou
a bylinkovou ricottou, tomatovou polévku se sýrem
burrata, hovězí vývar s masem a zeleninou, domácí
lanýžové tagliatelle s hříbky, filátko z pražmy královské s hráškovo-bramborovým pyré, hovězí entrecote
na grilu s bramborovým špízem a pancettou nebo
čokoládový fondant s malinami? Tohle všechno nabízí jen a pouze na Valentýna restaurace Pulcinella. Pro
rezervace nebo více informací volejte 377 538 118
nebo na www.pulcinella.cz.

14/02

Saloon Roudná

Valentýnské
menu

I v Saloonu dobře vědí, že
láska prochází žaludkem. Přijďte oslavit svátek zaúnor 2018 | www.zurnalmag.cz
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milovaných a pochutnejte si na skvělém Valentýnském
menu, které jako vždy začíná předkrmem, lehkým avokádovým salátkem s mangem, polníčkem a grilovanými
krevetkami. Hlavní chod si můžete vybrat z hovězího
entrecotu s glazovanou zeleninou a omáčkou demi-glace nebo kuřecího prsa plněného bůvolí mozzarellou,
sušenými rajčaty a bazalkou s gratinovaným bramborem a hráškovými lusky. K oběma hlavním chodům
vám pak nabídnou Cabernet Sauvignon nebo Rulandské bílé. Jako sladká tečka na závěr se bude servírovat
Mini Pavlova s limetkovým krémem a čerstvým ovocem.
Cena menu je 690 Kč na osobu a rezervace jsou možné
na tel.: 377 510 109.

14/02

el Cid

Valentýnské menu
Španělská restaurace el Cid přichystala na Valentýna speciální
večer při svíčkách. Sváteční rafinované menu si budou
moci hosté složit sami. V nabídce budou pokrmy plné
afrodiziak. Například topinamburová polévka, středomořský tatarák s lanýži, steak z divokého lososa nebo třeba čokoládový fondán s ostružinovou omáčkou.

14/02 / 19:00

Hotel U Pramenů

 alentýnský večer
V
s muzikálovými
hity
Valentýn s písněmi z muzikálů Monte Cristo, Bídníci
nebo Popelka v podání studentů konzervatoře nabízí Hotel U Pramenů. Program začíná v 19 hodin, o půl
hodiny později bude pauza na ochutnávku Valentýnského menu. Druhá část programu pak začne ve 20:30
hodin. Gastronomická část zážitku nabídne například
roastbeefovou roládku s rukolou a baby rajčátky s balsamico-rybízovým dipem a bylinkovými krutony, kachní
paštičku pečenou v listovém těstě se žampiony a brusinkami, lososa plněného smetanovými špenátovými
lístky na křehké zelenině s citronovou omáčkou a pečenými bramborovými placičkami, grilovanou vepřovou
panenku v parmské šunce, ratatouille a rozmarýnové
brambory nebo čokoládový mousse s macerovanými
višněmi s vanilkovou smetanou. Vstupné 100 Kč (nezahrnuje jídlo). Rezervace míst na telefonu 603 330 422
nebo na emailu info@upramenu.cz.
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v únoru láká restaurace
U Malické brány na zabijačkové speciality (7.–10. 2.) a pochopitelně i na valentýnské menu (14. 2.).
… že 10. března se koná Maškarní ples malých pivovarů s The Shower.
… že Purkmistr připravuje na polovinu března Menu
svatého Patrika (16.–18. 3.).
… že v únoru po rekonstrukci otevírá Pivnice Sladovnická.
… že v polovině března se v Olympii koná Čokoládový festival (16.–18. 3.).
… že v Gondole chystají na celý únor valentýnské
menu doplněné zvěřinou z našich lesů.
… že Purkmistr láká v druhé polovině února na rybí
menu (14.–20. 2.).
… že až do 28. února potrvá Grand restaurant festival. Letos se zastaví v Angus Steak House, Angusfarm, El Cid Bar de Tapas a v PI.JEZ.PI.
… že 10. února vypukne U Branky tradiční masopust
v režii Plzeňského lidového souboru Mladina.
… že Zámek Zbiroh zve 14. února na Valentýn
na zámku a 31. března na Velikonoční jarmark.
… že jarní brunche v restauraci Pils´n´Grill v hotelu
Courtyard by Marriott se ponesou v duchu Francie
(18. 3.) a Velikonoc (1. 4.).
… že 10. února od 13 hodin proběhne již 233. sulislavský masopust.

18/02 / 12:00

Pils’n’Grill – Courtyard by Marriott

Valentýnský
brunch

Únorový brunch v hotelu Courtyard by Marriott bude
pochopitelně valentýnský. Přijďte si ho vychutnat v tradičním čase od poledne do tří hodin odpoledne. Kromě
vynikajícího jídla a pití v neomezeném množství budou
opět připraveny i kreativní dílny pro děti a i-corner s x-boxem, stolním fotbálkem a další zábavou. To vše
za 650 Kč za dospělého a 325 Kč za dítě školou povinné.
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Velké divadlo DJKT

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

1. 2. 19:00
2. 2. 19:00
3. 2. 19:00
4. 2. 10:30
		16:00
6. 2. 19:00
7. 2. 19:00
8. 2. 19:00
9. 2. 19:00
11. 2. 10:30
		19:00
12. 2.		
13. 2. 19:00
14. 2. 19:00
15. 2. 19:00
16. 2. 19:00
17. 2. 18:30
		19:00
18. 2. 19:00
20. 2. 19:00
21. 2. 19:00
22. 2. 19:00
23. 2. 19:00
24. 2. 19:00
28. 2. 19:00

Labutí jezero – balet
Kazimír a Karolína – činohra
V4
Rusalka (host: E. Urbanová) – opera
Matiné: Etuda – Skladba pouze pro cvičení techniky? foyer
Past na myši – činohra
Z
Jakub Jan Ryba – opera
V5
Don Juan – činohra
S4
Past na myši – činohra
S5
Kazimír a Karolína – činohra
V12
Matiné: Český melodram
foyer
Manon – balet
V17
Prohlídky divadla
Manon – balet
V9
Jakub Jan Ryba – opera
V2
Pařížský život – opereta
KMD14
Medea – opera/-TITS2
Lektorský úvod: Linie krásy
foyer
Linie krásy – činohra, premiéra
P
Operní gala
Linie krásy – činohra
V1
Linie krásy – činohra
S7
Jakub Jan Ryba – opera
V3
Linie krásy – činohra
V4
Zvonokosy – muzikál
S8
Manon – balet
V14

Nová scéna DJKT

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

1. 2. 19:00 P očestné paní plzeňské
aneb Mistr ostrého meče – činohra
N7
2. 2. 19:00 Hamlet – opera/-TITN12
3. 2. 14:00 Oliver Twist – balet
6. 2. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N1
7. 2. 18:30 Zahrada divů – muzikál
N2
8. 2. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N3
9. 2. 19:00 Kdyby 1000 klarinetů (host: E. Pilarová) – muzikál
10. 2. 19:00 Hamlet – opera/-TITOB
12. 2.		
Prohlídky divadla
13. 2. 18:30 Zahrada divů – muzikál
N5
14. 2. 19:00 West Side Story – muzikál
16. 2. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N4
17. 2. 19:00 Liduschka (Baarová) – muzikál
S9
20. 2. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
N9
21. 2. 18:30 Zahrada divů – muzikál
N6
22. 2. 19:00 Počestné paní plzeňské
aneb Mistr ostrého meče – činohra
N11
23. 2. 19:00 Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
S6
24. 2. 13:00 Oliver Twist – balet
pro seniory
25. 2. 14:00 Sluha dvou pánů – činohra
O2
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Divadlo

27. 2. 19:00 Sluha dvou pánů – činohra
28. 2. 19:00 P očestné paní plzeňské
aneb Mistr ostrého meče – činohra

S3
N14

Malá scéna DJKT

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

1. 2. 19:00
2. 2. 19:00
3. 2. 17:00
4. 2. 13:00
6. 2. 19:00
10. 2. 19:00
11. 2. 14:00
		19:00
13. 2. 19:00
14. 2. 19:00
18. 2. 14:00
24. 2. 19:00
25. 2. 19:00

Sweeney Todd – muzikál
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Tobiáš Lolness – činohra
O Jeníčkovi a Mařence – muzikál
Proměna – balet
Iluze – činohra, derniéra
O Rusalce – opera
Sweeney Todd – muzikál
Viral – činohra
Živý obraz – činohra
Malá mořská víla – balet
Okouzlující slečna – opera, premiéra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál

J1

MS

Divadlo Alfa

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

1. 2. 09:00
3. 2. 15:00
5. 2. 09:00
		19:00
6. 2. 09:00
7. 2. 09:00
8. 2. 09:00
9. 2. 09:00
10. 2. 14:00
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
24. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.

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

Pohádky ovčí babičky
Pohádky ovčí babičky
Tři siláci na silnici
Tři siláci na silnici
Tři siláci na silnici
Kašpárek a mumie
Kašpárek a mumie
Kašpárek a mumie
O kouzelné kuličce aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel, klub –
Kejklířské divadlo (také od 15:30 hod.)
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Mauglí, klub – Divadlo u staré herečky (také od 15:30 hod.)
O kouzelné vodě, klub – Divadlo Dokola (také od 15:30 hod.)
Tajemný hrad v Karpatech, premiéra (také od 10:30 hod.)
Tajemný hrad v Karpatech (také od 10:30 hod.)
Tajemný hrad v Karpatech (také od 10:30 hod.)

Divadlo Dialog

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

2. 2. 19:00 Špička nosu – detektivní komedie, hraje Divadlo Maebh
3. 2. 19:30 F ridy – hravá a krvavá fantazie ne zrovna sentimentální
dívky, premiéra, hraje Žumbera
4. 2. 19:00 Vztahy – pololetní představení Hereckého kurzu
D&D School
5. 2. 19:00 Lidi, lidi – pololetní představení juniorských hereckých
kroužků D&D School
únor 2018 | www.zurnalmag.cz
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7. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.

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

11. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
18. 2.

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

21. 2. 19:00
22. 2. 19:00
23. 2. 19:00
26. 2. 19:00
27. 2. 19:00
28. 2. 19:30

Amy – komedie, hraje Orákulum
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Fridy – hravá a krvavá fantazie ne zrovna sentimentální
dívky, hraje Žumbera
Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
Výchova slečny Rity – komedie, derniéra, hraje Spodina
Rodinné album – hra na komedii, hraje Amceth
Hráči – komedie, hraje Spodina
Agentura Drahoušek – komedie, hraje Sofranza
Nevim – komediální dialog na vážné téma, premiéra,
hraje Žumbera
Pohřeb – komedie, hraje Divadlo Maebh
Amy – komedie, hraje Orákulum
Slavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky,
hraje Sofranza
Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
od 16. 2.	Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu
1900–2018
Výstavní síň „13“
do 4. 2.		
„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista
ve vizuální kultuře
od 23. 2.
Čas, čas, čas … v umění 19. století
Kulturní program během výstavy:
4. 2. 17:00 Večer středověké hudby a poezie – slavnostní ukončení
výstavy „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického
Krista ve vizuální kultuře, účinkuje soubor Gutta
8. 2. 17:00 Paleta – pravidelný cyklus setkávání s výtvarníky,
hosty Jiřího Šantory a Jiřího Hlobila budou Alena
a Zdeněk Srstkovi
18. 2. 17:00 Vlastní cestou – čtvrtý pořad z cyklu Poetická neděle v galerii, účinkuje Poetické divadlo, hudba: Diana Řeháčková
a Vojtěch Frank
27. 2. 18:00 S anekdotou kolem světa – veselý pořad plný vtipů
a humorných textů z klasické literatury,
účinkuje Poetické divadlo
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).
Od 1. dubna bude rezidence na dva roky uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Galerie města Plzně

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

do 25. 3.

Pavel Štýbr: Světlo na příděl – výstava

únor 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
11. 2.
12. 2.
12. 2.
14. 2.

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

PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND
ZPÍVÁM, TEDY JSEM
PACIFIK
JAZZ & SWING NIGHT

DIVADLO
8. 2. 19:00
14. 2. 19:00
15. 2. 19:00
19. 2. 19:00
25. 2. 16:00/19:00
28. 2. 19:00
28. 2.

20:30

HRDÝ BUDŽES
SVĚTÁCI
TÁTA
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
CAVEMAN
DÍVČÍ VÁLKA
LISTOVÁNÍ.CZ: CO BY MŮJ SYN MĚL
VĚDĚT O SVĚTĚ

OSTATNÍ ŽÁNRY
13. 2.

19:00

27. 2.

19:00

Z HLUBIN OCEÁNU
NA AZORSKÉ OSTROVY
OSM NEJLEPŠÍCH TREKŮ V NEPÁLU

16:00
14:30/16:00
14:30
14:30/16:00
14:30/16:00
14:30/16:00

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
ZIMNÍ MEDVĚDÍ POHÁDKA
HRAVÁ SOBOTA – KARNEVAL SE ZVÍŘÁTKY
O POPLETENÝCH ČERTECH
KOCOUR MODROOČKO
MYŠÍ POHÁDKA

DĚTI
3. 2.
4. 2.
10. 2.
11. 2.
18. 2.
25. 2.

KINO BESEDA
1. 2.
2. 2.
4. 2.
5. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.

19:15
18:00
15:45
19:15
19:15
19:15
18:00

10. 2.

14:30

11. 2.
12. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
19. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.

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

26. 2.

19:15

28. 2.

19:15

PREZIDENT BLANÍK
PREZIDENT BLANÍK
DÁMA S KAMÉLIEMI
BEST OF 2017
UTEČ
VŠECHNY PRACHY SVĚTA
VELKÁ HRA
S LÁSKOU VINCENT
COCO
+ PŘEDFILM VÁNOCE S OLAFEM RODINNÝ
INTIMISSIMI ON ICE
BEST OF 2017
DUNKERK
NIT Z PŘÍZRAKŮ
BOTTICELLI: INFERNO
PREZIDENT BLANÍK
BEST OF 2017
BÁBA Z LEDU
PO STRNIŠTI BOS – ČERNOBÍLÁ VERZE
PRO SENIORY
SAMA
ČERTOVINY
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA
BEST OF 2017
EBBINGEM
TVÁŘ VODY

www.mestanska-beseda.cz
31

PROGRAM
4. 2. 13:00 N edělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
22. 2. 17:00 Pavel Štýbr: Světlo na příděl – komentovaná prohlídka
k výstavě s autorem a autorskou recitací

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
1. 2. 17:00 Karel Klostermann, spisovatel Šumavy – vernisáž výstavy
5. 2. 17:00 Otevřené hodiny ruského jazyka s Varvarou Golovatinou (VZC)
8. 2. 17:00 Šumavské čtvrtky – přednáška Václava Sklenáře
13. 2. 17:00 Tajemství plzeňských dvorků – v pořadí druhé z cyklu čtyř
setkání a povídání o tajuplných zákoutích našeho města (VZC)
19. 2. 17:00 Otevřené hodiny ruského jazyka s Varvarou Golovatinou (VZC)
20. 2. 17:00 Přímá řeč – Jakub Železný (VZC)
21. 2. 17:00 Po práci zábava: Rytmus života Plzeňanů v 19. století –
výstava v rámci festivalu Smetanovské dny
22. 2. 09:00 Únor 1948 – konference (VZC)
27. 2. 16:00 Exkurze pro veřejnost
Galerie Evropského domu SVK PK
6. 2. 17:00 Jože Plečnik – vernisáž výstavy
6. 2.–2. 3.
Jože Plečnik – výstava k 60. výročí úmrtí Jože Plečnika
26. 2. 16:30 Cyklus přednášek PF ZČU: Dr. Phil. Wolfgang Janka (NK)

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)

od 8. 2.		

1 948 / na ostré hraně – průřez tvorby studentů Ateliéru
kovu a šperku FDULS na téma Únor 1948 (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 18. 2.
František Pečený a sklárna Heřmanova Huť – výstava
24. 2.–9. 9.	Všeho do času… (1788–1918) – výstava v rámci festivalu
Smetanovské dny
Doprovodné pořady:
7. 2. 17:00 František Pečený a sklárna Heřmanova Huť – komentovaná
prohlídka, provází Jan Mergl
10. 2. 11:30 Květena Sušicko-horažďovických vápenců ve fotografiích –
přednáška Radima Pauliče
14. 2. 17:00 Umělecké zámečnictví a kovářství – komentovaná prohlídka sbírky, provází Ludmila Kotorová
18. 2. 11:00 Hudební matiné žáků ZUŠ Stříbro
21. 2. 17:00 Keramika – komentovaná prohlídka sbírky, provází Lenka
Merglová Pánková
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22. 2. 09:45 3 8. plzeňské mezioborové sympozium s hlavním tématem
Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století –
v rámci festivalu Smetanovské dny
23. 2. 09:00 38. plzeňské mezioborové sympozium s hlavním tématem
Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století –
v rámci festivalu Smetanovské dny (také 24. 2.)
26. 2. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
27. 2. 17:30 Archeologie a veřejnost – přednáška Miroslava Popelky
28. 2. 18:00 Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ T. Brzkové

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 25. 2.	Cestou necestou aneb Známé i neznámé památky
Plzeňského kraje – panelová výstava
do 8. 4.		
Josef Hodek a kniha – výstava
do 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
Výstavy:
do 31. 3.
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava

Nová Akropolis

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

12. 2. 18:00 P rezentace Kurzu filozofie a psychologie Východu
a Západu – 13 přednášek, vždy v pondělí od 18:00 hod.,
první přednáška 19. 2., cena kurzu 1 540 Kč
(studenti a senioři 1 100 Kč)
20. 2. 19:00 Indie – přednáška s videoprojekcí

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

1.–4. 2.		
1. 2. 18:30
2. 2. 16:00
		18:30
		21:00
3. 2. 16:00
		18:30
		21:00
4. 2. 16:00
		18:30
		21:00
8. 2. 20:00

SCANDI – přehlídka současného severského filmu
Slavnostní zahájení, Sámská krev, večírek
Fanny a Alexandr, Čtverec
Potvora
Poslední král, Nordvest
Tři slova
Tak pravil Bůh, R
Darkland
Doktor Proktor a prdící prášek
Bezva chlap
Okamžik zkratu
Absence blízkosti – projekce filmu, beseda s Josefem Tukou
a Janou Plodkovou
10.–11. 2.	SmallBalls Open 2018 – druhý ročník mezinárodního
turnaje ve stolním fotbale
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

Instituce

12. 2. 20:00 Rámus: V Prdeli – alternativní loutkové divadlo
13. 2. 17:00 Ondřej Maleček – vernisáž výstavy maleb
14. 2. 20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace,
hrají Improstor vs. KŘENI
	 21. 2. 20:00 Internet věcí – autorská divadelní inscenace
22. 2. 20:00 Radio Wave Live Session – vystoupí Midi Lidi a Pink Gloves
25. 2. 15:00 Bílobílý svět – divadlo pro děti s dílnou
26. 2. 20:00 Jan Burian: Zhudebněné básně Bennyho Andersena
27. 2. 18:00 MY ŽENY Vol. 4 – inspirativní talkshow
28. 2. 20:00 Den a Noc a Noc a Den – tanečně-divadelní diptych
o malířce Toyen a spisovatelce Virginii Woolf

Souboj Rebelu

TouR 2018

D klub

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

do 28. 2.	Nábor do kurzů pro děti na 2. pololetí školního roku
2017/2018
8. 2. 15:00 Harmonikové duo Renata & Josef Pospíšilovi
– pořad pro seniory
17. 2. 15:00 Ovčí pohádka – pohádka pro děti
22. 2. 15:00 Miluška Voborníková – pořad pro seniory

Knihovna města Plzně

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

1. 2. 18:00 Z Krumlova na Lipno pěšky – cestopis
Libora Drahoňovského (LK)
5. 2. 18:00 Alsasko – cestopis Aleny Lochmannové (MK)
13. 2. 17:00 Hovory o H: Muži a ženy – Milan Čechura
a Věra Kubová (PS)
		18:00 Eddie Veddr Tribute & Jinotaj – koncert mezi knihami (KS)
15. 2. 17:00 Československé historické osmičky – Viktor Viktora a Stanislav Bukovský (PS)
		 18:00 100 triků, jak přežít cestu kolem světa
– cestopis Kateřiny Krejčové (LK)
19. 2. 18:00 Papu Papua: Za lidojedy – cestopis Tomáše Kubeše (MK)
20. 2. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně (46): Karel Rožánek (PS)
28. 2. 17:00 Ceny Plže – udílení výročních cen měsíčníku Plž (PS)

Jedinečný dvojkoncert

největších československých legend

hard and heavy!
Známé hity, nové skladby
a velké společné finále!

20. 4. PLZEŇ | Hala Lokomotiva

1. 3. 6. 2018 Amfiteátr Lochotín
Decades Show

Plays Metallica by four cellos

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 18. 4.	Jak se točí peníze? – interaktivní zábavná expozice
o penězích a finanční gramotnosti pro děti od 7 let
2. 2. 15:00 KOVY za vysvědčení
7. 2. 18:30 Fenomén Miloš Zeman – živá debata ČRo Plus
8. 2. 17:00 Česká zima – vernisáž výstavy
9. 2.–10. 3. Česká zima – výstava ilustrací
10. 2. 10:00 DEPO Street Food Market – festival pouličního jídla
14. 2. 19:00 5 holek v tuktuku skrz Jižní Ameriku
únor 2018 | www.zurnalmag.cz

w w w. M e t a l f e s t O p e n A i r. c z
Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | 777 701 591 |
e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz
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PROGRAM
15. 2.
16. 2.
17. 2.
28. 2.

20:00
18:00
21:00
19:00

Na stojáka live
Ženy ženám – workshop
Monkey Business: Maximum Power Tour 2018 – koncert
Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii

Plzeň zastávka

Přeštická 4, Plzeň, www.plzenzastavka.cz

3. 2. 18:00 Bufo Alvarius – autorská projekce filmu a diskuze s tvůrci
9. 2. 17:00 F rantiška Janečková: Podoby ženské energie – vernisáž
výstavy obrazů
10. 2. 10:00 Kontaktní improvizace – taneční dílna se Zitou Pavlištovou
22. 2. 18:00 Symbol hada – přednáška Lukáše Karase

ZOO

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

25. 2. 14:00 V yhánění zimy z plzeňské kotliny – seřadiště maškarního
průvodu je před 7. základní školou na sídlišti Vinice
		14:30 První zastávka maškarního průvodu, statek Lüftnerka
		15:30 Druhá zastávka maškarního průvodu, u Kalikovského mlýna
		16:00 Veselí před radnicí

Cestovatelský festival LETEM SVĚTEM

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

2.–3. 3.		

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

Kino a divadlo Káčko

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

1. 2. 20:00
2. 2. 20:00
3. 2. 17:00
		20:00
4. 2. 15:00
		18:00
8. 2. 20:00
9. 2. 20:00
10. 2. 17:00
		20:00
11. 2. 15:00
		18:00
14. 2. 20:00
15. 2. 20:00
16. 2. 20:00

S láskou Vincent
Prezident Blaník
Jumanji: Vítejte v džungli! 3D
Prezident Blaník
Coco
Nit z přízraků
Happy End
Padesát odstínů svobody
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu 3D
Padesát odstínů svobody
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Prezident Blaník
Padesát odstínů svobody
Tři billboardy kousek za Ebbingem
Black Panther

Instituce | Akce | Kino

17. 2. 17:00
		20:00
18. 2. 15:00
		18:00
20. 2. 16:00
21. 2. 16:00
22. 2. 16:00
		20:00
23. 2. 20:00
24. 2. 17:00
		20:00
25. 2. 15:00
		18:00

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Tvář vody
Pásmo pohádek
Black Panther 3D
Já, padouch 3
Příšerákovi
Paddington 2
Hmyz
Akta Pentagon: Skrytá válka
Pračlověk
Věčně tvá nevěrná
Pračlověk
Věčně tvá nevěrná

Cinema City

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

25.–31. 1.

L abyrint: Vražedná léčba, S láskou Vincent,
Všechny prachy světa
1.–7. 2.		
Nit z přízraků
8.–14. 2.
Padesát odstínů svobody, Paříž 15:17
15.–21. 2.
Black Panther, Tvář vody
22.–28. 2.
Akta Pentagon: Skrytá válka
Dále hrajeme: C izinec ve vlaku, Coco (2D i 3D), Coco + Ledové království:
Vánoce s Olafem (2D i 3D), Čertoviny, Ferdinand, Insidious:
Poslední klíč, Jumanji: Vítejte v džungli (2D i 3D), Nejtemnější hodina, Největší showman, Paddington 2, Star Wars:
Poslední z Jediů (2D i 3D), Špindl, Tři billboardy kousek
za Ebbingem, Velká hra, Zmenšování, Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci

CineStar

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

25.–31. 1.
Labyrint: Vražedná léčba, Všechny prachy světa
1.–7. 2.		
Den of Thieves, Nit z přízraků, Prezident Blaník
8.–14. 2.	Padesát odstínů svobody, Paříž 15:17,
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
15.–21. 2.
Black Panther, Tvář vody
22.–28. 2.
Akta Pentagon: Skrytá válka, Pračlověk, Věčně tvá nevěrná
Dále hrajeme: C izinec ve vlaku, Coco (2D i 3D), Coco + Ledové království:
Vánoce s Olafem (2D i 3D), Čertoviny, Ferdinand, Insidious:
Poslední klíč, Jumanji: Vítejte v džungli, Nejtemnější hodina,
Star Wars: Poslední z Jediů, Špindl, Tři billboardy kousek
za Ebbingem, Zmenšování, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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JSTE PŘIPRAVENI
NA LÉTO?
Ne?

My

Vá

m

r ád

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
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CENA HEJTMANA
zA záCHrANu
živoTA 2017
Máte ve svém okolí někoho,
kdo vloni přispěl k záchraně
lidského života?
Pošlete nám do 10. února 2018 nominaci s popisem tohoto
výjimečného činu společně s vyplněným kuponem (viz níže).
Cenu hejtmana Plzeňského kraje za záchranu života 2017
předá hejtman Josef Bernard na krajském úřadu v březnu.
Na základě nominací obyvatel Plzeňského kraje udělí
hejtman Josef Bernard Cenu hejtmana za záchranu života 2017.
Jestliže máte v okolí vhodného kandidáta, vyplňte tento kupon,
nebo pošlete nominaci e-mailem na cenahejtmana@plzensky-kraj.cz.

Navrhuji na CENu HEJTMANA za záchranu života 2017
Jméno, adresa, telefon/email: ..........................................................
....................................................................................................................
Za tento výjimečný čin: .......................................................................
....................................................................................................................
Moje jméno a adresa: ..........................................................................
Telefon/email: ........................................................................................
....................................................................................................................
Tento kupon vystřihněte a společně s popisem výjimečného činu
zašlete do 10. 2. 2018 na adresu: Plzeňský kraj,
Kancelář hejtmana, rené zeithaml, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
nebo nominaci pošlete elektronicky na:
cenahejtmana@plzensky-kraj.cz

✂

....................................................................................................................

