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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
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opět je tu období nakupování věcí, které
jsou drahé nebo nepotřebné nebo obojí
a jimiž obdarováváme lidi, na něž nemáme během roku čas. Je tu období šíleného uklízení. Je tu čas pečení, které pak
přechází v předvánoční „nejezte to“, aby
se s příchodem Štědrého dne proměnilo
ve „vy to vůbec nejíte“. Už se na Vánoce
těšíte? Ano, přes to všechno se na ně těšíme. Přestože víme, že ne všechno, co
bude mít pod stromečkem naše jméno, nám udělá opravdu radost.
Přestože víme, že zdaleka ne všechny návštěvy, které nás čekají, bychom byli
ochotni vykonat dobrovolně i v jinou část roku.
Prostě jsou věci, které k Vánocům patří, dělají jejich atmosféru a s odstupem
i úsměvné vzpomínky. Protože nebýt toho všeho, co možná není pro pesimistu
či realistu úplně nejskvělejší, neměli by vtipálci o čem za pár týdnů nebo let se
smíchem vyprávět. A vlastně by ani nevznikla asi nejznámější česká písnička
o Vánocích. Naše teta peče léta na Vánoce vánočku – nereptáme, aspoň máme
něco pro kočku. Bez prskavek, tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze být, a pak táta
s minimaxem zavlažoval byt. Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni
a pak, běda, marně hledá kapra pod skříní? Ano, mám na mysli Vánoce, Vánoce přicházejí, jejichž text nenapsal nikdo jiný než Zdeněk Borovec. Jde o jednu
z novodobých vánočních písniček, které měly nahradit koledy. Sice je nenahradily, ale své místo v předvánoční diskotéce si poprávu vybojovaly. Dalším
podobným hitem jsou Rolničky. Původně americký tradicionál, později populární swingovka Jingle Bells. Jestli je Bing Crosby za oceánem proslavil, Vladimír
Dvořák je svým českým textem posunul ještě o pár příček výš. Z amerických
vánočních písniček k nám pronikly i Bílé Vánoce, v originále nejúspěšnější píseň
všech dob. Doznala mnoha podob a aranží a nazpívala ji dlouhá řada zpěváků.
Jen u nás to byli před Karlem Gottem Rudolf Cortés a Jiří Vašíček.
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Snem snad každého zpěváka je natočit vánoční album. Nebo aspoň nahrát
nějakou vánoční písničku. Pokud tedy patříte k lidem, jimž vadí koledy před
Štědrým dnem, ale zároveň si chcete navodit vánoční atmosféru nejen hektickým sháněním dárků a mytím oken, zkuste vánoční písničky. Existuje jich mnohonásobně víc, než jsem tu teď stihla vyjmenovat. Ale teď už končím. Musím
vyluxovat, zadělat pět druhů těsta na cukroví, nakoupit dárky, vyleštit dveře
a vygruntovat v komoře. A k tomu si pustím svoji oblíbenou vánoční o sobu
Rudolfovi, co má červený nos.
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Tak krásný a veselý advent i Vánoce!
Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
28. prosince
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Registrace
spuštěny!

Generální partneři

Partneři

01/12 / 19:00
Nová scéna DJKT

Josef a jeho úžasný
pestrobarevný plášť

Tim Rice / Andrew Lloyd Webber
Velkolepá zábavná muzikálová show pro všechny generace na motivy starozákonní legendy o Jákobovi,
jednom z jeho dvanácti synů Josefovi a jeho úžasném
pestrobarevném plášti přináší poučný a poutavý příběh
i skvělé melodie. Uvedením vůbec prvního společného díla legendární autorské dvojice Tim Rice a Andrew
Lloyd Webber navazuje DJKT na veleúspěšné Kočky
stejného skladatele. Plzeňské premiérové uvedení celosvětově úspěšného titulu navíc přichází v roce 50. výročí
jeho vzniku.

08/12 / 15:00
Malá scéna DJKT
Udělejte radost sobě, svým blízkým, celé rodině
a jako dárek jim věnujte nezapomenutelné zážitky!
Divadlo J. K. Tyla nabízí rozmanitý výběr z padesáti skupin předplatného, které jsou sestaveny tak,
aby si každý mohl zvolit okruh podle svého vkusu
a časových možností. Mezi největší lákadla, která
abonenti DJKT najdou ve svých předplatných, patří muzikály Duch (Ghost The Musical), Billy Elliot,
opera Nabucco či opereta Veselá vdova. Milovníci baletu se mohou těšit na taneční zpracování
slavné Shakespearovy komedie Zkrocení zlé ženy
a činoherní nadšence jistě potěší Molièrův Tartuffe či tragédie starořeckého dramatika Sofokla
Antigona. Pro abonenty jsou opět připraveny mimořádné výhody jako nižší cena oproti běžnému
prodeji, stálé místo v hledišti a exkluzivní nabídky zvýhodněného vstupného na speciální akce,
např. na Noc s operou, vánoční koncerty. Abonentku lze darovat i půjčit a již třetím rokem platí
také jako jízdenka do plzeňské MHD, vždy hodinu
před a hodinu po představení. Divadlo nabízí také
firemní předplatné, ve kterém jsou součástí abonentky vstupenky s logem společnosti na jednotlivá představení, která mohou být vítaným dárkem
pro partnery či zaměstnance. Abonmá si můžete
zakoupit v pokladně předprodeje, Smetanovy
sady 16, Plzeň, nebo on-line na webových stránkách divadla, www.djkt.eu.

Povídání o pejskovi a kočičce
Josef Čapek

Dětskou knížku Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce zřejmě není třeba příliš dlouze představovat. Příběhy
Jak pejsek s kočičkou pekli dort, Jak pejsek s kočičkou
myli podlahu nebo Jak si pejsek roztrhl kaťata se staly nesmrtelnými a znají je prakticky všechny generace – od našich prarodičů až po ty nejmenší. Knížka vyšla s autorovými ilustracemi poprvé v roce 1929 a od té doby těší stále
nové a nové čtenáře zejména svým krásným vroucným
jazykem a vcítěním do dětského světa. Před letošními Vánocemi budete mít možnost zhlédnout její jevištní zpracování v podání činohry DJKT.

15/12 / 19:00
Velké divadlo

Modrovous
podle Michela
de Ghelderoda

6

Středověká legenda o Modrovousovi ožívá na prknech
Divadla J. K. Tyla v podobě hororového melodramatu
s uhrančivou hudbou a magickými obrazy. V podání
belgického dramatika Michela de Ghelderoda je Modro| www.zurnalmag.
cz
vous (Sir Halewyn) neodolatelný pěvec,
ke kterému míří
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fascinované ženy z široka daleka. Krajinou se po jejich
záhadném mizení šíří nenávist k tajemnému ďáblu. Smůlu anebo štěstí Halewyn má, když vzbudí zájem krásné
a emancipované Purmelende. Konečně nachází rovnocenného soupeře, který se může stát jeho zkázou i vysvobozením. Ghelderode si ve svém extatickém hororu všímá nejen vrahovy mysli, ale i nitra oběti. Bez jistoty, zda si
„svého“ vraha podmaní, kráčí Purmelende neznámé síle
vstříc. V titulní roli se představí Ondřej Rychlý.

21/12 / 19:00
Velké divadlo

Adventní
koncert DJKT

Vánoční atmosféru vám zpříjemní nádherné operní melodie v podání laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže
Antonína Dvořáka. Árie slavných oper jako Trubadúr,
Tosca, Carmen či Armida i písně vánočních motivů, například z oblíbené směsi Karla Steckera, si můžete přijít
poslechnout 21. prosince do Velkého divadla. Vstupenky jsou v prodeji v pokladnách DJKT i on-line.

21/12 / 19:00
Malá scéna DJKT

Howie
a Rookie Lee
Mark O´Rowe

Pokud jste ještě neviděli Jana Holíka a Ondřeje Rychlého
v jejich excelentní „two man show“ Howie a Rookie Lee,
máte poslední možnost! Krutě komická hra o křehkosti
přátelství a osamělosti lidské existence, o divoké jízdě
Dublinem, která se točí kolem tragického konce bojových rybiček a matrací zamořených svrabem, se odehraje naposledy na Malé scéně 21. prosince 2018.

25/12 / 19:00
Velké divadlo

Jakub Jan
Ryba

Miroslav Kubička
Operu Jakub Jan Ryba skladatele Miroslava Kubičky
| www.zurnalmag.
uvedlo plzeňské
divadlo ve cz
světové premiéře. Libreto
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Jan Maléř kvůli titulní roli Tartuffa chodil rok a půl cvičit tai-či.
… že činohra uvedla v říjnu premiéru citlivého rodinného dramatu Jenom konec světa
autora Jeana-Luca Lagarce, který patří k nejhranějším současným domácím autorům ve Francii.
… že 21. prosince bude mít derniéru excelentní
„two man show“ Jana Holíka a Ondry Rychlého
Howie a Rookie Lee.
… že činohra připravuje horor Modrovous s Ondrou Rychlým v titulní roli.
… že soubor činohry má novou hereckou posilu,
a to Vladimíra Pokorného.
… že Divadlo J. K. Tyla hraje o vánočních svátcích
i na Silvestra.
… že inscenace Talentovaný pan Ripley byla součástí festivalu DRAMA QUEER, který proběhl letos
v Bratislavě.

čerpá z hry Josefa Boučka Noc pastýřů, pojednávající
o životním osudu skladatele, kterého proslavila především Česká mše vánoční Hej, mistře. Dílo připomene odkaz tohoto významného přeštického rodáka a čestného
občana města Plzně. V roli Jakuba Jana Ryby alternují
Jaroslav Březina a Tomáš Kořínek, jeho ženu Annu zpívá
Ivana Veberová nebo Petra Alvarez Šimková.

26/12 / 19:00
Velké divadlo

Manon
Alexandr
K. Glazunov
Dílo světové klasiky uvedlo Divadlo J. K. Tyla poprvé
v baletním zpracování v nádherném pojetí neoklasického rozměru. Pro scénu Velkého divadla otevřel příběh Manon Lescaut, podle nesmrtelné novely Abbé
Prévosta jako široce pojatá baletní paralela k operním
zpracováním Daniela Aubera, Julese Masseneta nebo
Giacoma Pucciniho z konce devatenáctého století, či
ke geniálnímu dramatickému přetlumočení Vítězslavem
7
Nezvalem ve čtyřicátých letech století minulého.
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Prosincovou filmovou peckou je novinka od oscarového režiséra Paola
Sorrentina. Jeho provokativní komediální drama Oni a Silvio uvidíte
5. prosince. O tři dny později je na programu Kina Beseda nenapravitelný bručoun Grinch (8. 12.), který nesnáší všechno a všechny a ze všeho
nejvíc Vánoce. V nové české pohádce Čertí brko (15. a 22. 12.) se děti
dovědí, co se stalo v jedné pekelné pobočce.

„Vánoční Kino Beseda: Nový Grinch,
Black Sabbath i novinka od Sorrentina.“
3. prosince oslaví 70. narozeniny Ozzy Osbourne. Při této příležitosti Kino Beseda promítne záznam Black Sabbath: The End of
The End (9. 12.) historicky posledního koncertu legendárních Black
Sabbath. V prosinci také Kino Beseda stále pojede na vlně Queen a famózní snímek Bohemian Rhapsody tak můžete vidět ještě 3x – 7., 13.
a 19. prosince. A určitě si nenechte ujít strhující výkon Lady Gaga v režijní prvotině Bradleyho Coopera Zrodila se hvězda (20. 12.).
V prosinci máte jednu z posledních šancí znovu na plátně vidět oblíbené snímky Hastrman (3. 12.),
komedii Po čem muži touží (10. 12.), Úsměvy smutných mužů (12. 12.) či detektivní komedii Ten, kdo tě
miloval (17. 12.).
Milovníci umění jistě ocení dokument Caravaggio – duše a krev (6. 12.) či baletní skvost Sylfida (9. 12.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Jedinečné spojení
v Besedě
Přijďte si vychutnat jedinečný koncert a vzácné setkání
– jen na pódiu Měšťanské
besedy uvidíte Roberta
Křesťana a Druhou trávu
společně s Bratry Ebeny! V pondělí 7. ledna se
můžete těšit na setkání našich předních umělců na večeru plném
jemné ironie, svižného slovníku, neotřelých rýmů a skvělých instrumentálních výkonů.
Bratři Ebenové vlastně do žádného hudebního proudu nepatří.
Spojení Markovy kytary, Kryštofova klavíru či flétny, Davidova
klarinetu a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý ebenovský sound,
obohacený dalšími nástroji. Robert Křesťan a Druhá tráva jsou
řazeni mezi špičku na folk & country scéně nejen doma, ale i v zahraničí. Autorskou a interpretační výjimečnost Roberta Křesťana
doplňuje mimořádná instrumentální zdatnost členů skupiny,
a tak není divu, že Druhá tráva jako jedna z mála českých kapel
pravidelně každý rok absolvuje turné po USA.
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13/01
19:00

Hity Jakuba
Smolíka

Jakub Smolík přiveze do Plzně nejen romantiku, ale také vtipné historky ze života
a aktuálního společenského i politického
dění. Jeho koncertní program je sestaven
z největších hitů (Ave Maria, Až se ti jednou
bude zdát, Říkej mi táto) a samozřejmě i nových písní z posledního alba.

30/01
19:00

Richard III.
Jana Potměšila

Cesta k trůnu a moci je lemovaná potoky
krve. A ostatní? Přihlížejí, bojí se, slouží
nebo pomáhají…a pak se diví. Mělo to být
představení jen na jediný večer u příležitosti 50. narozenin herce Jana Potměšila. Obnovená premiéra hry Richard III. ale trhá
rekordy a vy ji můžete vidět na konci ledna
v Měšťanské besedě.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

04/02 / 19:00

Ondřej Sokol
na stojáka!
Na začátku února vás v Besedě čeká celovečerní stand-up
comedy známého režiséra, herce a milovníka improvizace Ondřeje Sokola. Pořad, který napsal a ve kterém
hraje pouze Ondřej Sokol, nabízí nečekaný pohled nejen do Ondřejova soukromí, ale i do soukromí téměř
všech umělců v České republice.

06/02 / 19:30

Legenda v Besedě
Koley Yesterday, Bitva o Karlův
most či Hospoda na věčnosti
– to vše zahraje Michal Prokop
a kapela Framus Five v Měšťanské besedě. Framus Five s Michalem Prokopem se řadí
mezi jednu z nejvýznamnějších skupin české rockové historie, takže je se 6. února na co těšit. Jejich Kolej Yesterday
z roku 1984 patří ke kultovním albům a v Měšťanské besedě jistě zazní všechny hity nejen z tohoto alba.

výběr z programu

ASONANCE
14. 1. HANKA MACHALOVÁ: NÁVOD NA
CHYTRÉ CESTOVÁNÍ

10. 1.

Návod, jak levně procestovat co nejvíc

20. 1.

27. 1.
31. 1.

V polovině února vás v Besedě
díky slovenským The Backwards
čeká strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů slavné britské kapely. Nový program
pod názvem BEATLES – SOLO YEARS kromě největších
hitů nabídne také nejznámější songy jednotlivých členů
kapely, které vznikly po rozpadu legendárních Beatles.
Nenechte si ujít koncert jednoho z nejlepších Beatles revivalů na světě!

V novém roce vyrazí na turné
oblíbená zpěvačka Ewa Farna
a v polovině května dorazí i do Měšťanské besedy. Nenechte si ujít její Málo se známe Tour 2019.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

RADKA FIŠAROVÁ

Komorní koncert francouzského šansonu

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK
13. 2. DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Situační komedie s V. Freimanovou
a V. Kratinou

20. 2.

4. 3.

13. 3.
14. 3.

18. 3.

14/05 / 19:30

Ewa Farna
na turné

ONE KNOR SHOW – NEŽ ZAČNU

Celovečerní „představení jednoho Knora“

7. 2.

18/02 / 19:00

Vzpomínka
na Beatles

SVĚTÁCI

Známá hudební komedie o partě tří
fasádníků s L. Olšovským, D. Gondíkem
či V. Limrem

21. 3.

HOP TROP 40. SEZÓNA

Narozeninový koncert s V. Martinovou
a velkým orchestrem

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Divadelní novinka roku 2018
s M. Dlouhým a M. Badinkovou

PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND

Host M. Voborníková

TATARÁK NA EX

Krutě upřímná stand-up comedy
M. Šteindlera

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

A. Háma, T. Kostková či N. Boudová
v důvtipné komedii

MALINA BROTHERS

Unikátní projekt bratrů Malinových
a P. Peroutky

www.mestanska-beseda.cz
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XVI. reprezentační ples Plzeňského kraje

02/02 / 19:30

Parkhotel

XVI. reprezentační ples
Plzeňského kraje
Elegance věhlasných vídeňských plesů, pánové ve smokingu, dámy ve velké večerní
róbě, k tomu spousta květinové výzdoby,
skvělá taneční hudba a také tradiční čtverylka. To všechno bude XVI. reprezentační ples
Plzeňského kraje, který se uskuteční v sobotu
2. února 2019 v plzeňském Parkhotelu. Večerem budou provázet Martina Kociánová a Petr
Rychlý. O skvělý hudební zážitek se postará
slavný Big Band Felixe Slováčka. Začátek plesu je v 19:30 hodin a vstupenky zakoupíte
v síti Ticket Art, www.ticket-art.cz, od 1. prosince. Cena vstupenek od 250 do 550 Kč.

Big Band Felixe Slováčka
Felix Slováček, absolvent kroměřížské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, představuje na české hudební scéně špičku mezi hráči na klarinet
a saxofon. Hrál v Orchestru Karla Vlacha, vystupoval s Big
Bandem Gustava Broma, RIAS Radio Big Band, Big Band
Radio Copenhagen, WDR Big Band Köln a dalšími.
Slováčkův Big Band tvoří sedmnáct hráčů, kteří mají klasické bigbandové obsazení: 4 trumpety, 4 trombony, 5 saxofonů, kytara, baskytara, bicí a klavír. V čele orchestru
stojí od roku 1983 jako šéfdirigent Felix Slováček.
Historie Big Bandu sahá až do období šedesátých let.
Zakladatelem a prvním uměleckým šéfem tehdy ještě tanečního a jazzového orchestru Českého rozhlasu byl Karel Krautgartner. V čele orchestru ho poté vystřídal Josef
Vobruba spolu s Vladimírem Popelkou, pod jejichž vedením orchestr vytvářel hudební projekty spolu s nejlepšími českými interprety populární hudby. Jazzovou tvorbu
kapely profiloval především aranžér, skladatel a dirigent
Kamil Hála. Dlouhá léta se na projektech Big Bandu podílel také známý pianista, skladatel a aranžér Karel Růžička.
Zejména v oblasti jazzu spolupracoval orchestr s mnoha sólisty zvučných jmen ze zahraničí – s trombonistou
Sonny Costanzem, multiinstrumentalistou a skladatelem
Darrylem Kennedym, klarinetistou Tony Scottem, trumpetisty Gregem Hopkinsem a Benny Baileyem, tenorsaxofonisty Donem Menzou a Gianem Bassem a jinými.
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XVI. reprezentační ples Plzeňského kraje

Martina Kociánová
Kdyby měla Martina Kociánová napsat svůj pracovní
životopis, musely by vzniknout dva. Jeden, který by
mapoval její kariéru moderátorskou a jeden zaměřený
na kariéru pěveckou. Ovšem úplně původně si tahle
mezzosopranistka a moderátorka vybrala profesi historičky. Tento obor, konkrétně historii a muzeologii,
vystudovala na Slezské univerzitě v Opavě. Současně
vystudovala i ostravskou Lidovou konzervatoř.

má mezzosopránové i některé sopránové role, řadu
písňových cyklů a oratorních skladeb. Koncertuje nejen
na domácích scénách, ale také v Německu, Rakousku,
Japonsku či na Kypru. Ve své koncertní činnosti se věnuje i dětem. Koncertní program Vážná hudba nemusí být
vážná se snaží mladým lidem přiblížit klasickou hudbu
a osobnost W. A. Mozarta.
Za činnost v oblasti umění jí v roce 2002 udělila Evropská unie umění Cenu Gustava Mahlera.

Již během studií začala pracovat jako redaktorka a moderátorka zpravodajství České televize. V roce 1994 začala moderovat hlavní zpravodajskou relaci v TV Nova.
Poté mohli diváci vídat její tvář ve zpravodajských
pořadech TV Prima, ČT24 nebo Z1. Vedle toho hostuje v divadlech v Česku, koncertuje doma i v zahraničí
a spolupracuje s mnoha hudebními tělesy.

Petr Rychlý

Do divadla vstoupila prostřednictvím muzikálu. Tři roky
zpívala jednu ze sólových rolí v úspěšném muzikálu Krysař. Poté se zaměřila především na klasickou hudbu. Pravidelně vystupuje s Triem Amadeus. Tento mozartovský
projekt je mimořádný především tím, že úpravy písní
i árií pro mezzosoprán a dechové trio vznikají speciálně
pro jejich společné koncerty. Zároveň je součástí Tria
Lyrico, kde interpretuje především francouzský a italský
repertoár s harfou a flétnou. Spolupracovala s řadou
hudebních těles, například se Severočeskou filharmonií,
Královéhradeckou filharmonií, Janáčkovou filharmonií
Ostrava, Wihanovým kvartetem. Ve svém repertoáru

Je jedním ze zakladatelů současného Divadla Na Fidlovačce. Na této scéně působil v letech 1998 až 2012.
Od září 2012 je členem souboru Divadla na Vinohradech.
Televizní diváci ho ovšem vůbec nejdřív znali jako moderátora pořadů Ptákoviny, Natoč to! a Rychlý prachy.

prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

Petra Rychlého znají především diváci Ordinace v růžové zahradě, kde hraje doktora Mázla už dlouhých třináct
let. Ale ani on si herectví nevyvolil jako svoji profesi
hned na první pokus. Nejprve vystudoval střední ekonomickou školu v Karlových Varech.

Jeho hlas je dobře známý i fanouškům seriálu Přátelé,
kde daboval Joeyho Tribbianiho. Daboval také Earla
v seriálu Jmenuju se Earl, Hanka Moodyho v seriálu Californication a Petera v animované sérii Griffinovi. Kromě
postav z televizních seriálů propůjčil svůj hlas také Pauliemu, který je jedním z trojice gangsterů v populární
české hře Mafia.
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Vánoce

do 23/12

Náměstí Republiky

Vánoční trhy

Každým rokem se náměstí Republiky v adventním čase mění
v tržiště dýchající neopakovatelnou atmosférou Vánoc.
Nejinak tomu je i letos. Centrum města opět zahalí vůně
svařeného vína, staročeského trdla a perníčků. Jako
na každých trzích, ani zde si nesmíte nechat ujít ukázky z lidových tradic a řemesel se zaměřením na Vánoce
a vánoční tematiku. Načerpejte inspiraci na vánoční dárky, nebo je na trzích rovnou nakupte! Děti jistě potěší
oslík s ovečkami v živém betlémě nebo program plný
vánočních koled. Těšit se můžete například na Queen
revival (1. 12.), Rozsvícení Vánočního stromu (2. 12.), Pekelné vystoupení – scénický šerm Bohemia Fenix (5. 12.),
kapelu Staropražští pardálové (7. 12.), Beatles Revival –

TIP NA PROSINEC
02/12 / 16:00

Náměstí
Republiky

Slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromu
16:00	TREMOLO – Třemošenský laskavý orchestr
a pěvecký sbor Kvíčaly
16:40	Ivan Audes Trio a Soňa Hanzlíčková Borková
– koledy v jazzovém rytmu
17:05	Dětský pěvecký sbor Mariella
17:30 	Folklorní soubor písní a tanců JISKRA
17:50	Slovo plzeňského primátora a biskupa
18:00	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
18:05	Adventní vystoupení Divadla J. K. Tyla
	Dětský pěvecký sbor, baletní škola a netradiční koledy v podání muzikálového studia
	Pavel Klimenda: Každý má svůj sen z muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť
Programem provází moderátor Stanislav Jurík.
Více na www.plzen.eu.
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Brouci Band (8. 12.), Touch of Gospel (9. 12.), Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň (12. 12.), The Dixie
Hot Licks (14. 12.), Standu Hložka (15. 12.), Staropražskou
kapelu ŠMRNC (16. 12.) a na Hlasoplet (21. 12.). Plzeňský
ponocný zatroubí každý den v 17 a 18 hodin. Otevírací
doba je od 9 do 19 hodin, kompletní program naleznete
na www.trhyplzen.cz.

od 01/12

ZOO

Adventní a vánoční prosinec v ZOO
Advent na statku Lüftnerka
začíná letos s prvním prosincovým dnem, a to tvůrčí
dílnou věnovanou zdobení adventních věnců. Další adventní sobota je určena zejména dětem, pro něž bude
připravena mikulášská nadílka a čertovská třída. Tečkou
za programem bude komentované uspávání medvědů.
Třetí adventní sobota bude patřit setkání se zajímavými
lidmi, a poté podvečerní komentované procházce vánočně vyzdobenou zahradou. Poslední adventní sobota pak bude ve znamení živého betléma v podání žáků
ZŠ v Dolní Bělé. Účast při něm přislíbil plzeňský biskup
Tomáš Holub. Štědrý den v ZOO, to je tradiční dopolední
chytání zlaté rybky, vánoční naučná stezka o další dárky pod stromeček, jesličky plné pamlsků pro zvířátka
od návštěvníků a kolem poledního Štědrý den u šimpanzů. Zlatá rybka se bude chytat i v poslední den roku,
stejně tak bude připravena naučná stezka o zajímavé
ceny. Vyvrcholením dopoledního programu bude uvítání symbolického posledního návštěvníka roku 2018.

01–23/12

Plzeň

Adventní
prohlídky
Vychutnejte si kouzelnou atmosféru adventně vyzdobené Plzně a nechte se provést historií Vánoc a vánočních zvyků a tradic. Během
adventních víkendů vás průvodce v kostýmu seznámí
nejen s historií slavení Vánoc, ale dozvíte se i zajímavosti
o plzeňských betlémech či pověrách spojených se štědrovečerní večeří. Každou z prohlídek zakončí příjemné
povídání nad šálkem horkého nápoje a ochutnávkou
vánočního cukroví ve Skupa Café Kačaba v Muzeu loutek. Vstupenky v Turistickém informačním centru nebo
na Plzeňské vstupence. Více na www.visitplzen.eu.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

21. 11. 2018 – 24. 02. 2019, výstavní síň „13“

Pracovna republiky. Architektura Plzně
v letech 1918–1938
Expozice, kterou do výstavní síně „13“ Západočeské
galerie v Plzni připravil Petr Domanický, je prvním
komplexním zpracováním meziválečného období
v plzeňské architektuře a urbanismu. Je věnována
významným osobnostem, které měly k Plzni tvůrčí
vztah a současně je jejich význam nadregionální, a to
Adolfu Loosovi, Janu Gillarovi nebo Josefu Špalkovi,
plzeňským architektům, Hanuši Zápalovi, Václavu
Kleinovi či Bohumilu Chvojkovi, a také soukromě
projektujícím tvůrcům, mezi něž patří Leo Meisl, Václav
Neckář a František Němec.
Václav Neckář, vila Ing. Václava Ornsta na Lochotíně, 1931,
repro: Deset let SZVU 1925–1935

7. 12. 2018 – 19. 1. 2019, Galerie Jiřího Trnky, náměstí Republiky

Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného
Plzeňský rodák Bohumil Konečný přezdívaný Bimba (19. dubna 1918 – 14. ledna 1990)
je výjimečný a znovu objevovaný malíř a ilustrátor 2. poloviny 20. století. Je mistrem
dynamických dobrodružných ilustrací a kreseb a maleb krásných žen. Je známý
jako ilustrátor knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, je ale i autorem řady
reklamních plakátů. Jeho kariéru velmi negativně poznamenala aféra s komiksovou
hrdinkou Amazonou-Octobrianou.
Komentované prohlídky s kurátorem výstavy
Janem Hosnedlem proběhnou 13. 12. a 17. 1.
v 17.00 v Galerii Jiřího Trnky, projekce filmu
BIMBA - příběh zapomenutého malíře
a beseda 8. 1. v 17.00 v Západočeské galerii
v Plzni – přednáškový sál Pražská „13“.
Přijďte obdivovat jeho nádherné obrazy
a ilustrace, srdečně Vás zveme!
Více informací na www.bimba.cz.

www.plzen2018.eu

AKCE MĚSÍCE
02/12 / 14:00

Nepomuk

Nepomucký
adventní trh
a rozsvícení
vánočního stromu
První adventní neděli se i v Nepomuku rozsvítí vánoční strom. Návštěvníky sem láká pohodová atmosféra
s tradičním trhem, občerstvením a bohatým doprovodným programem. I v letošním roce se do akce
zapojilo volnočasové centrum Fénix a Nepomucké kuchařinky. Městské muzeum nabídne pohádku
a workshop pro děti. Skupina Elias tu zazpívá spirituály
a vícehlasé písně, Holba přidá historickou hudbu. S hudebním vystoupením se přidají i žáci ZUŠ Nepomuk.
Po setmění prozáří náměstí ohnivé vystoupení skupiny Equet. S úderem šesté hodiny večerní světlo ohňů
nahradí světlo vánočního stromu, k jehož rozsvěcení
se rozezní zvon Jan Vojtěch z roku 1848 a bude-li příznivé počasí, vznesou se k nebi i balónky štěstí. Více
na trhy.nepomuk.cz.

02–23/12 / 06:45 a 15:00

Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Roráty a Adventní
půlhodinky
K předvánočnímu času již neodmyslitelně patří Roráty
a Adventní půlhodinky. Letos se budou konat z důvodu
rekonstrukce katedrály sv. Bartoloměje v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Po celý
advent, každou neděli od 6:45 se můžete těšit na ranní
mše se zpěvy rorátů v podání plzeňského literátského
bratrstva a od 15:00 hodin na Adventní půlhodinky.
Ty obsahují varhanní improvizace na adventní témata
a čtení z Bible vztahující se k adventní době. Mají poskytnout posluchačům chvíle zklidnění k zamyšlení
uprostřed předvánočního shonu a nabízí nejen hudební obohacení, ale mají také pomoci proniknout do pravé
atmosféry adventu, který není předčasně naplněn melodiemi koled, je pln očekávání a radostné pokory. První
koncert zahraje prof. Jaroslav Vodrážka, další neděle
pak vystoupí v pořadí Jakub Janšta, Vladimír Roubal
a Přemysl Kšica.
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03/12 / 19:00

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Koncertní
provedení rorátů
od souboru
Ritornello

I pro letošní advent je naplánováno provedení rorátních
zpěvů v původní, nezkrácené, neupravené podobě.
Proběhne pod názvem Roráty aneb Radostné zpěvy
adventní v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Hrát bude soubor Ritornello v čele s uměleckým vedoucím Michalem Pospíšilem. Každý z příchozích dostane zpěvníček a bude se moci zúčastnit zpěvu
písní spolu s účinkujícími a ostatními zúčastněnými.
Vstupné je dobrovolné.

od 04/12

Plzeň

 ozsvícení vánočR
ních stromů
Nejen na náměstí Republiky
bude zářit vánoční strom. Čtvrtého prosince se rozsvítí
strom v parku U Bazénu na Lochotíně, sedmého u sokolovny na Nové Hospodě a devátého na radobyčické
návsi. Všude se začíná v pět hodin odpoledne a všude
se budou zpívat koledy a pít svařák.

09/12 / 17:00

Měšťanská beseda

Česká mše vánoční a zpívání koled
Scénické provedení České mše
vánoční nabízí divadelní sdružení Červený kohout, které spolupracuje se zpěváky a herci souboru muzikálu
a operety DJKT. Na scéně vystoupí pastýři, měšťané,
řemeslníci, andělé a samozřejmě i rodina s děťátkem.
V režii Jiřího Untermüllera a v hudebním nastudování
Pavla Kantoříka účinkují Venuše Dvořáková, Hana Spinethová, Kristýna Bečvářová, Simona Lebedová, Radek
Štědronský Shejbal, Milan Čtvrtník, Martin Šefl a další.
Doprovází Pavel Kantořík a Táňa Vaněčková.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz
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12/12 / 16:00

Náměstí Republiky

Vánoční zpívání
koled

K adventním tradicím už léta
patří, že se v půli prosince na náměstích řady měst sejdou stovky lidí, aby si společně zazpívali Narodil se
Kristus pán a Nesem vám noviny. I letos je všechny spojí
přenos Českého rozhlasu. Ten tak chce zprostředkovat
předvánoční atmosféru i těm posluchačům, kteří si
nemohou přijít z jakéhokoliv důvodu zazpívat osobně,
tedy nemocným, časově zaneprázdněným či v tu dobu
pracujícím.

12/12 / 19:00

Kostel evangelické
církve, Němejcova 2

 dventní koncert
A
Ave Maria

Adventní koncert plný známých skladeb slavných
světových skladatelů, jejichž díla přednese sopranistka Miriam Čížková a basbarytonista Rostislav Florian
za skvělého varhanního doprovodu Štěpána Slavíka navodí slavnostní vánoční atmosféru. V programu vystoupí také dětský pěvecký sbor Pěkný kvítka a jako host
se představí Martin Hujas. Vstupné 190 Kč, ZTP a děti
do 15 let 140 Kč. Sleva se poskytuje pouze na pokladně
Měšťanské besedy a v předprodeji vstupenek vedle Informačního centra na náměstí Republiky. Více informací
na www.luckyartagency.cz.

14/12 / 19:00–22:00

Náměstí Republiky,
kostel Nanebevzetí
Panny Marie

LIGHT4YOU

I tentokrát se mladí lidé vydají do ulic, náměstí, a restaurací v centru Plzně a budou zvát kolemjdoucí ke krátkému zastavení se uprostřed předvánočního shonu. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici si
jako vždy budou moci na svůj úmysl zapálit svíčku, něco
si přát nebo se jen na chvíli posadit a zaposlouchat se
do hudby. Celou akci zaštiťují mladí lidé ve spolupráci
s misionáři obláty z Plas.

15–23/12

Mázhauz radnice

Vánoční pošťák

Co by to bylo za Vánoce bez vánočního pošťáka! V mázhauzu
radnice bude sloužit od soboty 15. prosince do neděle
23. prosince, a to denně od 9 do 16 hodin. Nabídne prodej vánočních pohlednic, betlémů a originální ježíškovské razítko na dětská přání a pohledy.

12–15/12 / 09:00–19:00

U Branky

Víno u Branky
Lions Club – Plzeň – City připravil již tradiční předvánoční
prodej svařeného vína. Při prodeji se střídají členové
klubu a výtěžek z prodeje opět pomůže zrakově postiženým, o něž se stará Tyfloservis. Připraveno bude
na 800 litrů kvalitního červeného moravského vína.
V pátek 14. prosince bude u stánku od 15 hodin hrát
hudební skupina Oty Hellera koledy a písničky o víně.
Přijďte si zazpívat vánoční koledy a současně přispět
na humanitární účely.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz
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16/12 / 11:00–18:00

Tržnice DEPO

Zimní slavnosti
Tržnice DEPO pořádá další
tematický trh, který se tentokrát zaměří jak jinak než na Vánoce. Kromě oříšků, cukroví, medu, koření a svařáku se můžete těšit
i na workshopy a tematické přednášky. Trh proběhne
ve spolupráci se spolkem Uzlík, díky kterému budete
moci nakoupit kromě kvalitních potravin i hand made
dárky a přírodní kosmetiku. Přijďte do DEPO2015.
Šťastné svátky všem!

19/12
19:00

Buena Vista Club

 ánoční swingová
V
tančírna

I letos připravil Jazz bez hranic vánoční swingovou tančírnu, která je určena nejen žákům jeho swingových
kurzů, ale i všem swingařům. Tentokrát na ní zahraje
stylová mladá kapela Prague Rhythm Kings. O after
party se již tradičně postará plzeňská formace Zhirawski
Memory Band. Vstupné jen na místě: 150 Kč. Tak Happy
Swing X-mas!

21/12 / 15:00

Náměstí Republiky

Vánoční gulášovka
Jako každým rokem se bude
i letos v prostorách zvonice
na vánočních trzích podávat polévka potřebným. Lidem v sociálně tíživé situaci tak opět obvod rozehřeje
duši výbornou gulášovkou. Zváni jsou ale úplně všichni.

24/12 / 10:00

Kostel U Ježíška

Na Ježíška
U Ježíška 2018

Už posedmé se na vás těší
domov pravého Ježíška, kostelík kousek za nádražím.
S betlémským světlem, dobrou muzikou, dobrým
slovem a náladou. Každoročně se tu potkávají rodiny
s dětmi i senioři. Nadýchnou se tu jedinečné vánoční
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Vánoce

atmosféry, kterou přinášejí plzeňští muzikanti. A děti,
které se nemohou dočkat zazvonění zvonečku, tu mají
mimořádnou příležitost vidět pravého, nefalšovaného
Ježíška. Zdejší soška v oltáři je totiž kopií Pražského
Jezulátka.

24/12 / 11:00 a 24:00

Náměstí Republiky

Živý Betlém
a půlnoční
bohoslužba

Na Štědrý den nemůže v Plzni na náměstí chybět živý
betlém v podání dobrovolníků ze Starého Plzence. Ti
ho zde předvádějí už od roku 2009. Zastavte se u Marie
a Josefa s novorozeňátkem, na něž dýchají zvířata a jemuž se klanějí lidé z blízka i z dáli. Od půlnoci pak bude
plzeňský biskup Tomáš Holub sloužit v kostele Nanebevzetí Panny Marie tradiční půlnoční bohoslužbu.

29/12 / 16:00

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Česká mše
vánoční J. J. Ryby

Užijte si vánoční atmosféru i krátce před Silvestrem.
Účinkuje soubor Resonance a členové orchestru Divadla Josefa Kajetána Tyla, řídí Jitka Chaloupková.
Zhudebněný příběh o zvěstování Kristova narození
a příchodu pastýřů k jesličkám je naší nejznámější
vánoční mší, která vznikla v roce 1796. S ohledem
na rekonstrukci katedrály sv. Bartoloměje se program uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Františkánské ulici.

01/01 / 16:30

Náměstí Republiky

Novoroční
ohňostroj

Už několik let nezáří nebe nad
Plzní novoročním ohňostrojem o půlnoci ze starého
na nový rok, nýbrž až prvního ledna vpodvečer. I letos
přivítáme nový rok tak, aby na ohňostroj mohly dorazit
i rodiny s dětmi.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ
NA UDĚLENÍ UMĚLECKÉ CENY
MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2018
Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu
města Plzně informuje, že od 1. ledna do 31. března 2019 je
možné podávat nominace na udělení

Umělecké ceny města Plzně za rok 2018
Umělecká cena města Plzně bude již sedmým rokem udělována za významnou uměleckou
činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně
a přispěly k posílení dobrého jména statutárního města Plzně. Cena může být udělena
jednotlivci (i in memoriam) či kolektivu, fyzické i právnické osobě.

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

1. 
Návrhy na udělení Umělecké ceny města Plzně mohou předkládat fyzické
i právnické osoby.
2. Každá osoba může podat pouze jeden návrh na ocenění v dané kategorii.
3. 
Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou.
Nominace se podávají osobně (do 29. 3. 2019 do 15 hodin) nebo poštou
do 31. března 2019 na adresu: Odbor kultury Magistrátu města Plzně,
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, nebo na webových stránkách www.plzen.eu.
Rozhodující je datum odeslání.
Kompletní informace, včetně Statutu Umělecké ceny města Plzně, naleznete
na: www.plzen.eu.

TIPY NA KONCERTY A KLUBY

Janek Ledecký

23/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Janek Ledecký absolvuje
dvaadvacáté vánoční turné.
23. prosince jej zakončí
v Plzni
Už po dvaadvacáté se Janek Ledecký s kapelou vydal na Vánoční turné, v jehož rámci přehrává veškeré
skladby z klasické desky Sliby se
maj plnit o Vánocích, i své nejúspěšnější písně. K sváteční atmosféře koncertů přispívá i M. Nostitz
Quartet a velký světelný park.
V Plzni se hudebník objeví 23. prosince 2018, dějištěm vystoupení
bude Měšťanská beseda.

Po uzavřené sezóně letních festivalů a koncertů pod
širým nebem Janek Ledecký s kapelou pilně zkoušeli
a připravovali vánoční turné, které začalo v půlce listopadu na Moravě, dorazí hned dvakrát do pražského Divadla Hybernia a skončí 23. prosince v plzeňské
Měšťanské besedě. Celkově turné obsáhne pětadvacet
koncertů.
Tento rok se vánoční koncertní šňůra připravovala s daleko větším předstihem a navíc na ní je největší světelný
park, s nímž Ledecký kdy na turné vyrazil. „Na druhou
stranu to, co tam zazní, je tak trochu dané. V rámci svátků mám oproti svým kolegům obrovskou výhodu, že se
vánoční deska Sliby se maj plnit o Vánocích povedla
tak, že ji musím zahrát celou, což je mimořádný jev. Pokud bychom totiž nezahráli dvě nebo tři písničky, které
zabodovaly, tak by nás lidé nepustili domů,“ komentuje zpěvák hudební náplň koncertů a dodává: „Mohli
jsme teď po létě obměnit repertoár víc než z poloviny,
a přitom ho vyměnit za něco, o čem víme, že to bude
stoprocentně fungovat. Je to malý zázrak a já si to moc
užívám.“
Návštěvníci se mohou těšit kromě klasických aranží
i na skladby v akustickém provedení, doprovod M. Nostitz Quartetu a samozřejmě nechybí ani největší muzikantovy hity.
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Ledeckého deska Sliby se maj plnit o Vánocích vyšla
v roce 1996 a písně z ní se dodnes hrají v předvánočním
čase v rádiích, přestože on sám nikdy neměl ambice
psát vánoční písničky, učinil tak na žádost vydavatelství. „S odstupem času musím říct, že jsem za to vděčný.
Nečekal jsem, že se to takto povede, že bude ta deska
tak zásadní, že si vynutí každoroční turné, ale stala se
během těch dvaadvaceti let takovou výbavou většiny
českých domácností stejně jako stromek a ryba. Takže to vypadá, že se klidně můžeme bavit o vánočním
turné 2025,“ směje se zpěvák. Deska se před dvěma
lety dočkala nového grafického zpracování Jonáše Ledeckého a na její motivy vznikl i další autorův muzikál
Vánoční zázrak.
V poslední době Ledeckého kromě koncertování zaměstnává i jeho čtvrtý muzikál IAGO, přepis Shakespearova Othella, jenž se po loňském úspěchu na Slovensku
hraje v Divadle Hybernia. Hudebník se netají ani tím,
že se mu začínají shromažďovat nové písně: „Budeme
je postupně nahrávat. Půjdeme cestou singlů a až budeme mít pocit, že to bude potřeba nějak završit, tak
uděláme desku,“ říká.
V plánu je také akustické turné na jaře 2019. Stane se tak
poprvé od roku 1994, kdy vyšel záznam z jeho unplugged
koncertu v podobě úspěšného živého alba Jenom tak.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

05/12 / 19:00

Měšťanská beseda

50. Po siréně
swing! & 10 let
Pilsner Jazz Bandu
Pilsner Jazz Band slaví v prosinci 10 let své existence
pod swingovým nebem. Za tu dobu reprezentoval
český swing a Plzeň na festivalech v sedmi evropských
zemích, vydal tři alba a od roku 2013 pořádá pravidelné
swingové tančírny s titulem „Po siréně swing!“. Jubilejní
padesátá „siréna“ připadla rovněž na první prosincovou
středu, a tak Měšťanskou besedu čeká rovnou dvojitá
oslava. Jako hosty si Pilsner Jazz Band pozval dlouholeté kamarády, kapelu Brass Band Rakovník, který si v Plzni
získal srdce mnoha dixielandových fanoušků. Tančírně
bude předcházet tradiční taneční lekce s Lenkou Sekaninovou od 18:00 hodin.

čímž udělala velkou radost svým fanouškům. Arakain
Apage Satanas Tour 2018 se stane pro všechny skutečnou
lahůdkou. 13 jedinečných koncertů s playlistem, který se
již nikdy v budoucnu nebude opakovat. Hosty večera budou Forrest Jump (hardcore-crossover) a Booters (crossover/grunge/hard rock/pop); obě kapely za sebou mají
úspěchy jako účast na festivalu Masters Of Rock.

15/12 / 20:00

KD Šeříková

Kečup – vánoční
koncert + Sifon
naEX
Kečup se postupně zapsal do podvědomí fanoušků melodickými písničkami a v posledních letech patří mezi
uznávané rockové formace. Nyní přijíždí do KD Šeříková
s aktuálním koncertním programem. Program doplní kapela Sifon naEx, takže zažijete dohromady téměř čtyři ho-

09/12 / 19:00

KD Šeříková

Petra Janů
– vánoční koncert
Jedinečná rockerka české hudební scény Petra Janů zavítá v adventním čase do Plzně, kde odehraje vánoční koncert. Stane se tak za doprovodu skupiny Amsterdam, která pro Petru Janů
představovala návrat k rockovým kořenům. Těšit se můžete na známé vánoční koledy, ale i na hity z repertoáru
zpěvačky, které jí svého času dláždily cestu k popularitě
a prvním příčkám ve Zlatém slavíku (v letech 1987–1989
se stala Zlatou slavicí). Petra Janů je stále tou energickou
dámou, kterou známe.

14/12 / 20:00

KD Šeříková

Arakain + Forrest
Jump, Booters
Legendární Arakain si na podzim připravil koncertní program ke dvacátému výročí
vzniku svého nejslavnějšího alba Apage Satanas. Ve své
době byla deska přelomovým albem, které určilo další
hudební směřování Arakainu. Podruhé ve své historii zařadila kapela všechny skladby z tohoto alba do playlistu,
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

T I P N A DÁ R E K
		

KD Šeříková

Hudba pod
stromeček

Vánoce jsou za dveřmi
a možná právě pro vás
máme zajímavý tip na dárek v podobě vstupenek na některý z koncertů, které proběhnou v příštím roce v KD Šeříková. Nabídka
je pestrá a všechny uvedené akce jsou již v předprodeji na Plzeňské vstupence a Ticketstream.
26. 1.	Debustrol, Bohemyst, Dark Angels,
Avidity For
1. 2.
RockOpera Praha „Vymítač“ + Interitus
2. 2.
XIII. Století, Bratrstvo Luny
16. 2.
Sto zvířat, Švihadlo a V3ska
23. 2.
Vitacit + Sapon, Paradox
15. 3.	Vašo Patejdl „Všechny hity od Elánu
po Fontánu“ + Kohn
17. 3.
Michal Pavlíček Trio
21. 3.
Banjo Band Ivana Mládka
29. 3.
Doga, Alkehol + host
29. 3.
Progres 2
12. 4.
Visací zámek & SPS
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diny poctivého bigbítu. Jako hosté vystoupí se Sifonem
naEx i někdejší zakládající člen Michal Vaněk a představí
se i Dan Dobiáš, který v této kapele hrál tři roky předtím,
než zakotvil v kapele Kečup. Přijďte s Kečupem oslavit Vánoce a zazpívat si hity Lilie, Slepá, Izabela IX a další. Karel
Paul, Dan Dobiáš a spol. se už na vás těší.

Přehled koncertů

la Pechmannová a sólista muzikálu DJKT Pavel Režný.
Vstupenky v ceně 100 Kč a 120 Kč k dostání v kanceláři
ZUŠ B. Smetany v Revoluční ulici.

16/12 / 19:00

Měšťanská beseda

16/12 / 16:00 a 19:00

Bílé Vánoce
Lucie Bílé II.

Velké divadlo DJKT

Nastal
přeradostný čas

Opět po roce pořádají ZUŠ
B. Smetany v Plzni a Plzeňský dětský sbor, z. s. tradiční
vánoční koncert Plzeňského dětského sboru a jeho přípravných oddělení Notiček a Javořiček s názvem „Nastal
přeradostný čas“. Koncert se uskuteční třetí adventní
neděli ve Velkém divadle DJKT od 16:00 a 19:00 hodin
a jako hosté se zde představí také sopranistka Gabrie-

Dlouhodobě
nejoblíbenější
česká zpěvačka Lucie Bílá již několik let zpříjemňuje
předvánoční čas svými tradičními koncerty, ze kterých
dýchá láska, klid a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne. Ani letošní rok nebude výjimkou a tentokrát
se navíc můžete těšit na skladby z nového vánočního
alba „Bílé Vánoce Lucie Bílé II“, které navazuje na velmi
úspěšné první vánoční album z roku 2010! Zpěvačku doprovodí kapela Petra Maláska, Bílý sbor a několik hostů,
svátečním slovem koncert uvede římskokatolický kněz
Zbigniew Czendlik.

TIP NA BŘEZEN

16/12 / 19:00

KD Šeříková

28/02–28/03

Smetanovské
dny
Únor a březen příštího
roku budou v Plzni patřit
Smetanovským dnům. Jejich 39. ročník zahájí Plzeňská filharmonie se sopranistkou Sophií Burgos.
Bohatý program festivalu představí například taneční kulturu ve čtyřicátých letech devatenáctého
století, tedy v době, kdy mladý Bedřich Smetana
pobýval v Plzni. Těšit se můžete také na symfonické koncerty (např. Plzeňská filharmonie s Janou
Bouškovou), na Jiřího Stivína nebo na koncert sestavený z nejznámějších tang z celého světa (Capella Brava). Chybět nebude ani hudebně-literární
matiné Konzervatoře Plzeň věnované polce. Mladí
diváci najdou ve Smetanovských dnech pořad Detektivka v orchestru: Případ ztracených hudebníků
a na nejmenší je pamatováno pořadem O třech
prasátkách & Pruhované panenky. Vstupenky lze
zakoupit na www.plzenskavstupenka.cz a v předprodeji vstupenek vedle Informačního centra města Plzně. Více na www.smetanovskedny.cz.
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BSP + Nevereasy
Hudební uskupení BSP (Baláž-Střihavka-Pavlíček) slaví letos
25 let od vydání své první desky. V letošním roce přicházejí s koncertním comebackem k příležitosti 25. výročí svého vzniku. Písním BSP dominuje nezaměnitelný
vokál Kamila Střihavky, dravé kytarové riffy a sóla Michala Pavlíčka i baladické popové klávesy Oty Baláže.
Z autorské dílny Baláž/Pavlíček vyšly hity jako I Don’t
Know, Líbám tě černou, Země vzdálená či Holka, čapni
draka. Hostem koncertu bude pražská rock-grungeová
parta Nevereasy. Každý z členů přinesl do kapely jiné
vlivy od Pearl Jam přes Metalliku po U2, což dohromady
tvoří unikátní zvuk Nevereasy, který u nás nemá obdoby. Z důvodu nemoci přesunuto na 16. 12., vstupenky
zůstávají v platnosti.

26/12
20:00

KD Šeříková

 arlej: Možná tour 2018
H
+ Rocksana

Skupina Harlej vyráží zpět za svými fanoušky na turné
nazvané podle aktuálního klipu „Možná“. Ten se za dva
měsíce od premiéry stal jedním z nejúspěšnějších klipů
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

skupiny. Poselství, podle kterého se kapela řídí, zní –
i když to zkraje tak nevypadá, dobře to dopadne, pokud
to člověk nevzdá. Alespoň možná. 14 koncertních zastávek včetně KD Šeříková se ponese v podobném duchu
jako jarní koncerty. Kapele vždy šlo o to, vydat ze sebe
na jevišti co možná nejvíc. Pět lidí, kteří chtějí co možná
nejvíc pobavit fanoušky, a samozřejmě i sebe. Na turné
bude Harleji hostovat mladá skupina Rocksana.

29/12 / 20:00

KD Šeříková

Krucipüsk, host:
Projekt Parabelum
Liberecká crossover-alternative
partička Krucipüsk se vydává v nové sestavě na podzimní turné. KD Šeříková navštíví s koncertním programem složeným z nezapomenutelných hitů, doplněných
o nové písně ze stále ještě aktuálního alba Sine Amore
Nihil (Bez lásky není nic) z roku 2017 plus nová píseň
Country Hell jako předzvěst připravovaného alba. Aby
byl dojem z koncertů ještě mocnější, povolal leader Tomáš Hajíček ještě dechovou sekci (tenor sax, pozoun,
trubka). Hostem koncertu bude zavedená metalcoreová
kapela ze Slaného, která má za sebou účinkování na velkých festivalech jako Basinfirefest, Benátská noc či Rock
For People, také nás reprezentovala na mezinárodním
festivalu Przystanek Woodstock v Polsku. Přijďte si užít
předsilvestrovský mejdan do KD Šeříková.

07/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Robert Křesťan
& Druhá tráva
& Bratři Ebenové

Na první pondělí nového roku přichystali v Měšťanské
besedě speciální večer plný jemné ironie, svižného slovníku, neotřelých rýmů a skvělých instrumentálních výkonů v podání předních tuzemských interpretů. Robert
Křesťan a Druhá tráva jsou řadu let řazeni mezi špičku
na folk & country scéně nejen doma, ale i v zahraničí, a jako jedni z mála českých hudebníků pravidelně
každý rok absolvují úspěšné turné po USA. Netradiční
spojení se stylově nezařaditelnými Bratry Ebeny slibuje
velký koncertní zážitek, který byste si neměli nechat ujít
a vstupenka na koncert může být například i zajímavým
tipem na vánoční dárek.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Měšťanské besedě vystoupí 10. 1. Asonance – nejstarší česká kapela, která se zabývá
interpretací irských a skotských balad.
… že tradiční Novoroční gala Plzeňské filharmonie
proběhne 1. 1. v Měšťanské besedě od 17:00 hodin.
… že 28. ledna je na programu Měšťanské besedy
vzpomínka na Jiřího Dědka Šindeláře s názvem
Můj táta „Dědek“ a 7. února zde společně vystoupí
písničkáři Ivo Jahelka a Miroslav Paleček.
… že náhrada za zrušený říjnový koncert Hany
Zagorové a Petra Rezka v Nepomuku proběhne
v místní Sokolovně 29. ledna.
… že příchod nového roku můžete oslavit v Music
Oldies Continental Club, kde bude DJ Luděk Jaroš
pouštět rockové a popové hity 60.–90. let.
… že 31. ledna se v Měšťanské besedě uskuteční
přesunutý listopadový koncert šansoniérky Radky
Fišarové.
… že 10. 12. proběhne v Lidovém domě ve Starém
Plzenci Vánoční koncert Báry Basikové, kterou doprovodí pěvecký sbor ZUŠ Starý Plzenec.

14/04 / 19:00

Parkhotel

Dagmar Pecková,
Hradišťan,
Spirituál kvintet
Co jméno, to na hudební scéně opravdový pojem!
Po úspěšných a beznadějně vyprodaných jarních koncertech roku 2018 se interpreti na prosbu mnoha posluchačů po roce opět spojí a vystoupí v 15 městech
po celé České republice! Každý z interpretů se představí na pódiu nejen samostatně, ale spojí své síly také
ve společných skladbách, a to napříč hudebními žánry.
Kromě stále žádaných a osvědčených hitů tak uslyšíte
i skladby ve zcela nových úpravách, připravených speciálně jen pro tyto koncerty. Vstupenky na tuto mimořádnou událost příštího roku jsou již v prodeji a navzdory
dubnovému termínu doporučujeme s jejich pořízením
příliš neotálet, jelikož je už necelá polovina sálu prodána. Více informací na www.topkoncerty.cz.
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DIVADLO

Divadelní tipy

03/12 / 20:00

11/12 / 18:00

Moving Station

Měšťanská beseda

Debris Company
(SK): WOW!
Vrcholem první poloviny letošní divadelní sezóny na Moving Station bude setkání
s nezávislým sdružením Debris Company z Bratislavy,
které přiveze spektakulární multimediální performanci o nejistotách dnešního i budoucího světa. Pro Debris
Company je charakteristické citlivé a esteticky hodnotné spojení hudby, pohybu, výtvarné stránky a filosofických úvah. Existuje od roku 1991 a věnuje se fyzickému divadlu, akčnímu a performativnímu umění. Svou
práci pravidelně uvádí doma i v zahraničí. Představení
WOW! získalo ocenění GRAND PRIX v rámci festivalu Nová Dráma 2018, zúčastnilo se V4 Dance Festival
v New Yorku a New Orleans, Internacional Festival de la
danca do Recife v Brazílii či festivalu Movefest Ostrava
a Hybaj ho! v Praze.

08/12 / 14:00 a 15:30

Divadlo Alfa

Momo

Kam mizí náš čas? Není čas
na hraní. Není čas na povídání.
Už není čas ani na kamarády. Město šedne a nikdo neví
proč. Ještě že jsou na světě děti, které si svůj čas nenechají vzít. Napínavá loutková pohádka s prvky stínového divadla v podání studia DAMÚZA je určena dětem
od 6 let.

09/12 / 15:30

Loutkové divadlo
Špalíček, D klub

Pohádky pro děti
Loutkové divadlo Špalíček uvádí v doubraveckém D klubu v prosinci jako dárek divákům ke svým 95. narozeninám obnovenou premiéru
maňáskového představení Kouzelná galoše. Inscenace
vznikla ve výpravě nestora plzeňského loutkářství F. Čečila. Pohádka plná zvířátek, kde hlavní hrdinové zajíci
Cup a Dup dokáží překonat strach a postavit se nepřátelům a získat zpět svůj domeček, je určena dětem od tří
let. Více informací najdete na www.spalicekplzen.cz.
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LiStOVáNí.cz:
Doppler
(Erlend Loe)

Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc pilný. Svou hlubokou osobní krizi řeší tím, že opustí ženu
a děti a přestěhuje se do lesa. Společnost mu dělá losí
mládě, jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt
v lese postupně narušují další postavy, které Dopplerovi
brání v přechodu z aktivity do pasivity. Všechno je tak
norské a Doppler už nechce být pilný! Tato akční groteska patří k nejoblíbenějším titulům seriálu LiStOVáNí.

13/12 / 19:30

Měšťanská beseda

Lordi

Komedie Oscara Wildea a Robbieho Rosse s erotickými prvky
se v Praze stala kultovním představením. Přítmí, salonní
atmosféra, neuvěřitelné kecy! Představení je nevhodné
pro mládež do 15 let a puritánsky založené dámy po šedesátce. Hraje se ve slovenštině, ačkoliv hrají čeští herci,
jmenovitě Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge
Butko, Martin Kotecký a Mário Bobek.

14/12 / 18:00

Divadlo Alfa

Kde domov můj?
V letošním roce slavíme sté výročí založení Československa. Ten,
kdo se narodil spolu s ním, mohl za jediný život zažít období budování mladé demokracie, těžkou hospodářskou
krizi, neslavné období druhé republiky, protektorát, osvobození, komunistický převrat, teror padesátých let, naději
let šedesátých, sovětskou okupaci a následnou normalizaci, revoluci znamenající návrat k zakladatelským hodnotám a po pětasedmdesáti letech rozpad státu. Tolik vzletů
a pádů, tolik překotných změn za jediný lidský život. Jako
by Československo dostalo už při svém zrodu do vínku
neustálé střídání období úlevy či naděje a deprese. Jak se
to na nás podepsalo? Stát, jehož sté narozeniny si letos připomínáme, už pětadvacet let neexistuje. Víc než čtvrtina
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz
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obyvatel se narodila až po jeho zániku. Co pro nás dnes
vlastně znamená? Autorská inscenace je dílem hostující
osvědčené dvojice – dramaturg Tomáš Jarkovský a režisér Jakub Vašíček (Divadlo Drak).

28/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Manželský poker
Oblíbená situační komedie
Divadla Palace přivádí před
plzeňské publikum Jiřího Langmajera, Danielu Šinkorovou, Janu Bernáškovou a další oblíbené herce. Manželé
se večer setkávají ve své vile. Jacqueline Bernarda podezírá z nevěry, a proto se ho na jeho zálety přímo zeptá.
Vzájemné vyložení karet na stůl ovšem vede ke zvláštnímu nápadu – oba manželé si své milence pozvou domů,
aby je ten druhý poznal. Zatímco je dvojice na cestě
do vily, v domě se nečekaně objeví bývalá Bernardova
milenka se svým přítelem a také německá služka…

29/12
19:00

Divadlo Dialog

Manželství je vražda

SPODINA zve na premiéru komedie v režii Jakuba Zindulky. Rozvedený spisovatelský pár se snaží společně
napsat detektivku jako kdysi, a přitom se navzájem nezabít. Logiku svých zápletek a proveditelnost vražd si
totiž ověřují tím, že je společně přehrávají. Výsledkem je
ztřeštěná komedie s detektivními prvky a jednou dokonanou vraždou. Hrají Jakub Zindulka a Olga Ženíšková.
První reprízy jsou plánovány na 31. 12. od 15 a 19 hodin.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo J. K. Tyla uvede
po Novém roce premiéru Domu
Bernardy Alby (12. 1.).
… že Moving Station bude v lednu již potřetí hostit přehlídku současného severského filmu SCANDI
(11.–13. 1.).
… že 27. 1. nabídne Beseda One Knor Show Než začnu.
… že Divadelní léto pod plzeňským nebem 2019
nabídne novou inscenaci Švanda dudák. Vouchery
na představení můžete koupit jako vánoční dárek.
… že 22. 1. najdete na programu Moving Station
reprízu původní dokumentární inscenace Po tvých
hrobech šlapu.
… že koncem ledna nabídne Kino Beseda balet Louskáček z Velkého divadla v Moskvě (27. 1.).
… že Kino Beseda zve na Tři krále na baletní představení moskevského Velkého baletu Don Quijote
v choreografii Maria Petipy (6. 1.).
… že do Měšťanské besedy můžete koncem ledna
vyrazit na komedii Tchýně na zabití v režii Jakuba
Zindulky (27. 1.).
… že Parkhotel uvede 13. ledna inscenaci Hany Maciuchové Žena vlčí mák přesunutou z KD Peklo.
… že koncem ledna zve Měšťanská beseda na pořad
pro děti Zpíváme a tančíme s Míšou: Lesní království
(26. 1.).
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GALERIE

Přehled výstav

do 18/12

Moving Gallery

Světlo dopadlo
shora tvrdým
úderem
V kavárně a přilehlém malém sále Moving Station se
v prosinci můžete setkat s tvorbou Martina Herolda, absolventa Akademie výtvarných umění pod vedením Michaela Rittsteina. Ve své tvorbě s prvky hyperrealismu
hledá podstatu v nepatrnosti a detailu, bystří tím naši

TIP NA PROSINEC
do 13/12

mázhauz
radnice

Josef kardinál
Beran: Milostí
boží jsem,
co jsem
Výstavu připravilo město Plzeň ve spolupráci s rodinou kardinála Berana, Biskupstvím plzeňským
a Arcibiskupstvím pražským. Návštěvníkům a veřejnosti představuje slavného plzeňského rodáka Josefa kardinála Berana nejen jako osobnost
odolávající tlaku obou totalit, které poznamenaly
Evropu ve 20. století, ale ukazuje také Josefa Berana – člověka. Muže, který se navzdory drsným
zkušenostem smál, chápal slabosti druhých a odpouštěl a jehož více než padesát let staré myšlenky možná začínáme chápat až nyní. Výstava je
členěna do tří bloků. První představuje Josefa kardinála Berana jako kněze, druhá jako plzeňského
rodáka. Třetí blok je pak věnován Beranově touze
vrátit se do vlasti a naplnění tohoto přání na jaře
letošního roku. Návštěvníci budou mít vzácnou
příležitost prohlédnout si více než šedesát Beranových osobních věcí, které laskavě zapůjčilo
Arcibiskupství pražské. I tyto exponáty představí
Josefa Berana jako muže víry i světských radostí
a starostí. Výstava je zdarma.
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pozornost. Zabývá se především malbou krajiny a zátiší.
Podstatnou část jeho tvorby zahrnují malby okenních
rámů, jež nám dovolují nahlédnout do krajin imaginativních i realistických. Prosincová výstava v Moving
Gallery konfrontuje obrazy různých cyklů z posledních
několika let autorovy tvorby a vytváří mezi nimi nové
souvislosti. Obrazy spojuje zájem o světelnost malby
a jejich narativní ladění. Výstavu lze navštívit zdarma
během otevíracích hodin kavárny Moving Café.

do 06/01

Západočeské
muzeum

SKLO – skupina
Rubikon a hosté
Umělecká skupina Rubikon vznikla v roce 1997 kolem
teoretika Ivo Křena, kurátora sbírky a stálé expozice
českého ateliérového skla ve Východočeském muzeu
v Pardubicích. Skupina je spojením uměleckých osobností s vyhraněným a osobitým uměleckým rukopisem
ve svých oborech. Zastoupení sklářští výtvarníci – Bohumil Eliáš, Jaroslav Matouš, Jaromír Rybák, Jan Exnar,
Bohumil Eliáš ml., Marian Volráb – se vedle plastik paralelně realizují i v oblasti malby a kresby. Jako své hosty
přizvala skupina Rubikon na výstavu dva další sklářské
umělce, Jiřinu Žertovou a Vlastimila Beránka. Skleněné
objekty doprovází rovněž soubor snímků, jejichž autorem je přední český fotograf Gabriel Urbánek.

do 20/01

Národopisné
muzeum

České „národní“
karty
Hrací karty braly v 19. století, v době národního obrození a následného utváření myšlenek směřujících k samostatnému státu, do rukou desetitisíce lidí. Mnohé
z karetních her byly zdobeny národními motivy, zobrazovaly česká města a hrady, nesly náměty vztahující se
k národní historii či postavy v typických krojích. K nejznámějším jistě patří karty vytvořené Mikolášem Alšem.
Obrázky na kartách promlouvaly ke všem hráčům stejným jazykem a nenásilně tak napomáhaly utváření národního sebevědomí. Ukázky nejrůznějších „národních“
karetních her přináší výstava spolupořádaná s Clubem
sběratelů karetních her.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz
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do 27/01

Západočeská galerie

Z akademie
do přírody.
Podoby krajinomalby ve střední
Evropě 1860–1890

Západočeská galerie představuje krajinomalby zapůjčené z národních galerií v Praze, Bratislavě a Budapešti
i z vídeňského Belvederu, jejichž autory jsou Chittussi,
Brožík, Mařák, Braunerová a řada malířů z Rakouska a tehdejších Uher. Jde o první generaci středoevropských malířů praktikujících malbu v plenéru tak,
jak ji osobně poznali ve slavném Barbizonu u Paříže.
Umělci z této skupiny, stejně jako mnoho jejich následovníků z celé Evropy, se soustředili na zachycení
prchavých přírodních jevů a snažili se zprostředkovat
svůj osobní pohled na krajinu. Krajinomalba se stala významným žánrem 19. století, na němž se rychlý
vývoj směřující k modernímu pojetí malby projevil

365 x 0.95
Plzeňský carsharing. Služba
sdílených aut, která vám usnadní
cestu nejen k babičce. Jednoduše,
bez starostí, a jen když auto
opravdu potřebujete.

nejmarkantněji. Na výstavě je k vidění více než stovka
obrazů od téměř třiceti umělců. Výstava byla připravena ve spolupráci se Slovenskou národní galerií a je k ní
připravena řada doprovodných pořadů: přednášky,
komentované prohlídky či workshopy krajinomalby
pro dospělé i děti.

do 03/02

Galerie města Plzně

Bez obav.
Papír hoří!

Výstava, která se zaměřuje
na kresby a práce na papíře, svádí dohromady umělce
různých generací. V časovém oblouku od konce 60. let
do současnosti, v rozličných formátech a také různými technikami, překvapí diváka výrazovými a formálními možnostmi tohoto média. Až do začátku února
jsou v nadzemí galerie vystavena díla Jiřího Davida,
Filipa Dvořáka, Jana Knapa, Davida Krňanského, Milana Ressela, Sofie Švejdové, Alex Yordanové a dalších
výtvarníků.

Úloha:

Když auto stojí
na ulici nevyužité
přibližně 95% času,
kolik dní v roce ho

karkulka.pmdp.cz
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máte zbytečně?
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do 03/02

Galerie města Plzně

Propast zírá zpět

Sochař střední generace Richard Stipl diváky svým hyperrealistickým světem stáhne hlouběji, než byste si přáli
v té nejtemnější počítačové hře. Výstava v podzemí
galerie nabídne počátkem února jako doprovodný program výtvarnou dílnu pro veřejnost.

do 24/02

Západočeská galerie

Pracovna republiky. Architektura
Plzně v letech
1918–1938

Plzeň nebývá, kromě několika jednotlivostí, vnímána
jako město z hlediska architektonického vývoje v nové
době pozoruhodné. Tato skutečnost však nevychází
z nedostatku pozoruhodných návrhů a realizací, ale spíše
z neznalosti, z destrukčních zásahů druhé poloviny 20.
století a z přetrvávajícího důrazu historiků na avantgardní koncepty. Západočeská galerie se to snaží svou novou
výstavou napravit. Pozornost na ní bude věnována významným nadregionálním osobnostem, které měly k Plzni tvůrčí vztah, prostor dostanou architekti tehdy působící na průmyslové škole nebo soukromě projektující
tvůrci. Nastíněny budou i urbanistické aktivity městského stavebního úřadu, umělecké rady a technické komise.

03/12
17:00

Galerie Evropského domu
SVK PK

Gustav Šlechta

Francouzské střípky nabízí zvídavému cestovateli nepřeberné množství informací, ze kterých si může vybírat, přijímat je nebo pominout, jak mu libo. Autor, fotograf, jsa puzen neznámou silou, to dělat musí. Provádí
to svými technickými prostředky, a tak náruživě, že se
mu jich v jeho archivu z častých návštěv Francie střádá
mnohem víc než hodně. Protože jsou tady propasti, roviny, kopce, hory i velehory, potoky, řeky, kanály, rybníky, jezera, moře i oceán, památky prehistorie, raného
i pozdního středověku, novověku i současnosti, zajímaví lidé i umění, voda, kámen, fauna, flóra i živly.
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05/12 / 17:00

Západočeská galerie

 odel paviloM
nu města Plzně
z Jubilejní výstavy
v roce 1938

Západočeská galerie zve do Výstavní síně 13 na další pořad z cyklu Jedno dílo / jeden svět, který tentokrát představí stavbu navrženou Emilem Ondráčkem. Ta vznikla
na jaře 1938 v areálu plzeňského výstaviště jako jedno
z jeho ohnisek. Obsahovala expozici prezentující vývoj
města za dvacet let trvání republiky, součástí interiéru
byla i fontána symbolizující vznik tzv. Velké Plzně v roce
1924. Pavilon zanikl v roce 1945 v důsledku požáru. Model stavby ve sbírkách Západočeské galerie, zhotovený
v roce 2017 Miroslavem Korandou, se na základě historické dokumentace snaží věrně rekonstruovat původní
podobu unikátní stavby. V rámci přednášky se návštěvníci dozvědí i celou řadu dalších informací o vzniku výstaviště a jeho dalších stavbách. Přednáší kurátor sbírky
architektury ZČG Petr Domanický.

05/12–08/01

Studijní a vědecká
knihovna PK

Exlibris ve sbírkách Studijní a vědecké knihovny
Studijní a vědecká knihovna PK vystavuje supralibros
a exlibris ze svých sbírek při příležitosti 100. výročí
vzniku Československého spolku sběratelů a přátel
exlibris v Praze. Exlibris a supralibros začali používat
ve větší míře šlechtici pro označování vlastnictví knih
po vynálezu knihtisku v době renesance. Používání
exlibris se záhy rozšířilo mezi církevní hodnostáře
a klášterní knihovny a později v 19. století i do bohatých měšťanských rodin. Ke konci 19. století se stalo
exlibris pro svoji často vysokou uměleckou hodnotu
sběratelským předmětem a v 20. století se exlibris
používalo již ve velké míře pro označování vlastnictví
knih a vznikaly rozsáhlé soukromé sbírky exlibris, které po roce 1945 často přecházely do státních institucí.
Část jedné takové původně soukromé sbírky je představena na výstavě společně s nejstaršími supralibros
a exlibris. Výstava je doplněna tisky, které byly vydány
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz
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v souvislosti se sbíráním exlibris. Vernisáž výstavy proběhne 5. prosince od 17 hodin.

11/12 / 17:00

Západočeská galerie

Od plenérové
krajinomalby
k impresionismu.
Kapitola z dějin
českého výtvarného umění

Přednáška Romana Musila je doprovodným pořadem
k probíhající výstavě Z akademie do přírody. Podoby
krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890. Představí
důležité kapitoly z dějin krajinomalby od druhé poloviny
19. k počátku 20. století. Tedy od rozvoje plenérové krajinomalby, jež vznikala pod vlivem barbizonské školy, až
po nástup impresionismu v tvorbě absolventů Mařákovy
krajinářské školy na pražské umělecké akademii. V tomto
kontextu bude sledován například důležitý vliv uměleckých salonů na prezentaci krajinomalby, která zde díky
své popularitě dosahovala až dvoutřetinového zastoupení z celkové produkce, dále výtvarné kritiky, jež formulovala základní programové požadavky na její rozvoj, vznik
fotografie a její využití ve výtvarném umění, nebo pozornost věnovaná krajině v tištěných médiích.

od 13/12

Galerie Ladislava
Sutnara

Rostislav Vaněk:
EXTYPO
Výstava nabízí neobvyklý pohled na svobodnou tvůrčí
práci Rostislava Vaňka, který je výraznou osobností českého grafického designu a spojuje celé umělecké generace. Do povědomí se zapsal jako nepřehlédnutelný grafik,
tvůrce písma a pedagog. Od přelomu šedesátých a sedmdesátých let do současnosti přispívá k vysoké úrovni
různých aspektů oboru z hlediska funkčního i estetického. Na výstavě se do jediného celku pojí práce na pomezí designu a volného umění v kontextu vizuální kultury,
nechybí svěží typografické hry, zkoumání nových grafických forem ani trojdimenzionální kompozice. Vernisáž
výstavy se uskuteční 12. prosince od 18 hodin.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie zve
na dvě komentované prohlídky výstavy Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890. Osmého
ledna výstavou provede autorka Katarína Beňová,
třiadvacátého lektorka Iveta Řežábková.
… že Kino Beseda nabídne v lednu poutavý příběh o cestě Canalettových pláten do královských
sbírek Buckinghamského paláce Canaletto a umění Benátek (17. 1.).
… že 9. ledna začíná v prostorách Studijní a vědecké knihovny PK výstava fotografií Milana Říského.
… že v lednu nabízí Západočeská galerie tři tvůrčí
dílny: desátého pro rodiče s dětmi Jak se krajina
dostala do obrazu, dvanáctého pro dospělé a seniory Pojďme fotit krajinu a devatenáctého Pane
architekte, smíme dál?
… že v galerii Paletka byla do 11. ledna prodloužena výstava Děti republice k narozeninám.
… že galerie Azyl připravuje na leden výstavu fotografií Petra Opatrného Příroda, svět lidí a trocha
fantazie.
… že 17. ledna začíná v galerii Paletka výstava prací žáků waldorfské školy Dobromysl.
… že High5, tvůrčí skupina z Žongléros Ansámbl, uvede 30. 1. druhou reprízu prvního plzeňského původního novocirkusového představení
En Ten Tiky.
… že od 7. prosince do 19. ledna bude v Galerii Jiřího Trnky výstava ilustrací, kreseb a maleb malíře
a ilustrátora Bohumila Konečného – Bimby k příležitosti 100 výročí narození.
… že Reprezentační česko-německý ples bude
9. února v Měšťanské besedě.
… že počátkem února se v Plzni uskuteční Konference přírodního stavitelství (9. 2.).
… že Kino Beseda uvede 21. února film Já, Claude Monet, který nabídne zcela nový pohled
na muže, který nejenže se svými obrazy zasloužil
o zrod impresionismu, ale byl také možná nejvlivnějším a nejúspěšnějším malířem 19. a počátku
20. století.
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N
 ávrhy na udělení
Umělecké ceny města
Plzně za rok 2018

Veřejnost opět může nominovat osobnosti či instituce
z oblasti umění a kultury na ocenění Umělecká cena města Plzně. Ta je udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily
kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispívají k posílení
dobrého jména statutárního města Plzně, a to v kategoriích Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce
do 30 let, Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let, Cena za celoživotní dílo („síň slávy“), Cena
„Společnost přátelská umění a kultuře“ / „Mecenáš(ka)
plzeňské kultury“ a Cena za významnou kulturní událost
roku. Nominace se přijímají na Odboru kultury Magistrátu města Plzně ve stanoveném termínu, nebo vyplněním
formuláře na webu do 31. března 2019. Více na www.plzen.eu nebo tel.: 378 033 041.

TI P NA L EDEN
18/01 / 20:00

Měšťanská beseda

15. reprezentační
ples města Plzně
Po stopách legendy
Reprezentační ples města Plzně tentokrát připomene cestovatelskou legendu, plzeňského rodáka Miroslava Zikmunda, který v únoru 2019 oslaví
100. narozeniny. Velký sál roztančí Orchestr Václava
Hybše. Hostem večera bude Tomáš Savka, sólový zpěvák a muzikálový herec, držitel Ceny Thálie.
Během plesu procestujete celý svět za doprovodu
moderátorské dvojice Michaela Maurerová a Martin
Písařík. V malém sále vystoupí herecké vokálně-instrumentální kvarteto Hamleti, ve složení Dalibor
Gondík, Jakub Wehrenberg, Hardy Marzuki a Mirek
Kejmar. V originálním podání zahrají skladby známých českých i zahraničních hudebních skupin a zaručí tak nezapomenutelný, nejen hudební, zážitek.
Prodej vstupenek bude zahájen 13. prosince v Předprodeji vstupenek na náměstí Republiky 41, Plzeň
a na www.plzenskavstupenka.cz.
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od 01/12

DEPO2015

Kurzy Sdílených
dílen Makerspace
Potřebujete se před Vánocemi odreagovat? Sdílené dílny z DEPO2015 přichystaly
hned několik zajímavých rukodělných kurzů. Ať už fandíte tradičním řemeslům nebo novým technologiím,
vyberete si. Na programu je například 3D tisk pro začátečníky, Arduiono a IOT, na kterém ovládnete základy
robotiky, kurz uměleckého kovářství a svařování, a věnovat se můžete také klasické fotografii na workshopu Portrét jako víno. Termíny a další podrobnosti
na www.sdilenedilny.cz.

od 01/12

VINIL Plzeň s.r.o.

Prodej vstupenek
na 2. Plzeňský
ples přátel vína
Po úspěšném prvním ročníku Plzeňského plesu přátel
vína se v roce 2019 můžete těšit na jeho pokračování. Tentokrát ve dvou termínech, 8. a 9. března. Plesy
se opět uskuteční v Bolevecké Sokolovně za osobní
účasti vybraných vinařů a doprovodného programu. Vstupenky již k dostání v předprodeji na stránce
www.vinil.cz za cenu 350 Kč.

02/12 / 12:30

U Zvonu

Mikulášská
tramvaj
Nejmenší cestující mohou
jako každoročně vyrazit na projížďku speciální Mikulášskou tramvají, která se s anděly, čerty a Mikulášem
vydá do ulic města v neděli 2. prosince, a to od půl
jedné do pěti hodin odpoledne. Mikulášská tramvaj
vyjede z točky u Zvonu v Křižíkových sadech v půlhodinových intervalech směrem do Skvrňan či do Bolevce. Nástup a výstup bude možný pouze u Zvonu,
kde bude přichystán i doprovodný program. Jízda je
určena dětem předškolního věku a jejich doprovodu.
V tramvaji bude Mikuláš a andělé, děti budou moci
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz
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navštívit čertí doupě a zahraje tu i živá muzika. Jízdné
se platí obrázkem nebo dekorací s vánočním motivem.
Na zadní stranu je třeba napsat jméno autora, telefonní
číslo a věk. Nejlepší práce budou dodatečně odměněny. Děti, které nerady malují, mohou mít pro Mikuláše
připravenou básničku. Rezervace místa na webových
stránkách PMDP v sekci Zábava.

02/12 / 16:00

D klub

Mikulášská nadílka: Sněhulákoviny
s Janou
Rychterovou
V prosincovém pořadu doubraveckého D klubu vás
čeká veselá a dynamická zábava pro děti i rodiny. Legrácky, písničky, tancování a sněhulákové soutěžení.
Účinkuje Jana Rychterová a klaunka Hanka nebo klaun
Ruda. Vstupné je 70 Kč dospělý i dítě. Děti do 3 let zdarma na klíně (bez nároku na židli).

08/12 a 18/01

Klub malých
pivovarů

Zájezdy
do pivovarů
I letos v zimním období vyráží Klub malých pivovarů
na dva autobusové zájezdy do pivovarů. V prosinci se
zájemci mohou vydat do pivovaru Hastrman Velký Rybník u Karlových Varů a v lednu do Permonu Sokolov.
V pivovarech je čeká posezení v pivovarské hospůdce,
prohlídka pivovaru a debata se sládky a majiteli obou
pivovarů. Cena jízdenky za cestu tam a zpět je 250 Kč
na jeden výlet. V prodeji jsou na baru v KMP. Rezervovat
si je můžete i na tel.: 774 790 979.

15/12 / 10:00

Sokolovna Bolevec

Rukodělný jarmark
Jste šikovní na ruční práce, rádi doma něco vyrábíte
a chtěli byste to ukázat ostatním? Přijďte své výrobky
prezentovat i nabídnout k prodeji, ukázat, jak vzniprosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

kají, nebo si jenom koupit něco pro radost. V nabídce
je zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob, ukázky lidových řemesel, výroba vitráží nebo dílničky pro
děti. Místo pro vlastní prezentaci je třeba si rezervovat
na tel.: 723 921 421.

08/01 / 18:00

Divadlo Alfa

Ekonomie sexu
– Radim Uzel
O vážných věcech naprosto
nevážně. Tolik srandy jste už dlouho nezažili, protože
doktor Radim Uzel je naprosto úžasný vypravěč o tom,
že přestože lidská sexualita slouží především k rozmnožování, člověk oproti ostatním živočichům sexuální styk
provozuje také pro své potěšení. A každé potěšení něco
stojí. Zákon nabídky a poptávky velí ženám, aby omezením nabídky dosáhly vysoké ceny. Čeho je málo, to je
drahé. Proto také v zemích, kde je pro ženy obtížné dosáhnout rovnoprávnosti, volí sex jako nástroj k dosažení
kvalitního života. Svou roli zde hrají také tradice, výchova
a náboženské přesvědčení. Jak vidíte, v každé ekonomice

TIP NA ÚNOR
09/02 / 20:00

Parkhotel

Plzeň vítá
Valentýna
Nenechte si ujít ples sezóny 2019 a přijďte přivítat valentýnský čas v rytmu swingu! Přeneste se do bláznivých a bezstarostných dvacátých let dvacátého století. K tanci
a poslechu zahraje Dance Band Plzeň a King
Swing Milana Benedikta Karpíška, vystoupí Andílci s P. Režným a M. Novotným, swingové taneční
vystoupení ve valentýnském duchu a malou lekci
swingu nabídne taneční klub Black&Wait s Markétou Čekanovou a Jiřím Bránským. A navíc vás
čeká oblíbený zábavný fotokoutek, účesy a malování ve valentýnském duchu, valentýnské hraní
a tombola. Svátečním večerem provede moderátor Jan Kovařík. Předprodej vstupenek na Plzeňské vstupence.
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jde o zdroje. A v Sexuální ekonomii Radima Uzla se navíc
i skvěle pobavíte. Vstupenky na www.tiketovka.cz a na
pokladně Divadla Alfa.

06/02 / 18:00

Divadlo Alfa

Etiketa ve zkratce
– Ladislav Špaček
Kdo z nás se někdy neocitl v nezáviděníhodné nejistotě, jak se obléci na promoci dcery,
jak představit klienta kolegům, zda mohu nabídnout
tykání já, nebo je to na tom druhém? Jdete do divadla,
do kina, na ples, podnikový večírek či posezení s přáteli nebo máte rodinnou oslavu? Chcete děti vychovávat
tak, aby si uměly poradit ve všech společenských situacích, byly slušně vychované a všichni je měli rádi? Etiketa ve zkratce mnohé napoví. Náš největší znalec etikety
Ladislav Špaček vám během dvou hodin řekne to nejdůležitější. Dozvíte se: co je to dress code, jaký oblek se
hodí ve dne a jaký večer, proč nám nemají nad ponožkou vykukovat chlupatá lýtka, jak se vzájemně představujeme, kdo komu podává ruku. Zjistíte, že etiketa vás
nesvazuje, ale zbavuje nejistoty, a navíc se budete dobře bavit. Vstupenky na www.tiketovka.cz a na pokladně
Divadla Alfa.

26/03 / 18:00

Divadlo Alfa

J ak se prosadit
– Ivo Toman
Po dvou úspěšných turné, Debordelizace hlavy a Kurvítka v hlavě, Ivo Toman připravil další dvouhodinové vystoupení. Naučte se „odrbat
systém“, získejte tak pro sebe nespravedlivé výhody
a prodejte se v každé situaci: v práci, zákazníkům, kamarádům, partnerovi, na rande, u zkoušek… Dozvíte se, co
vždy platí na druhé pohlaví, co rozhoduje o výši vašeho
příjmu, jaké obory jsou nejhorší pro prosazení se, pravidla riskování, proč typologie lidí často nefunguje a co je
lepší místo ní, jak hodnotit sám sebe, proč nápady samy
o sobě nestačí a co ještě k nim potřebujete. A mnoho
dalších fíglů… Velký prostor bude určen dotazům diváků. Pro koho je přednáška Jak se prosadit určená? Pro
všechny, kteří si myslí, že na to mají a nedokáží se prodat, i pro ty, kteří si chtějí zjednodušit život. Přihlaste se
ještě dnes! Vstupenky na www.tiketovka.cz a na pokladně Divadla Alfa.
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Dozvěděli
jsme se…
… že cyklus Publicisté.cs – Aktuálně v lednu přivítá v Polanově
síni moderátora a popularizátora
vědy Vladimíra Kořena.
… že k Vánocům můžete opět darovat vouchery
na lekce swingu v rámci Jazzu bez hranic.
… že 30. ledna se koná další ročník veletrhu práce
a vzdělávání Klíč k příležitostem, a to v prostorách
bývalého obchodního domu Prior.
… že v půli ledna se můžete vydat do M klubu
na přednášky o Nepálu a Bhútánu (14. 1.) a o Íránu
(28. 1.).
… že v sobotu 26. ledna od 10 do 16 hodin se koná
pastelová dílna s ilustrátorkou Markétou Kotkovou ve Waldorfské ZŠ Dobromysl.
… že Ples lidského létání Blue Wings se bude konat 26. ledna.
… že koncem ledna vystoupí v M klubu písničkář
Jakub Noha (22. 1.).

TIP NA DUBEN
13/04

Krajský
půlmaraton
Plzeňského
kraje 2019
Už 5. ročník rodinného závodu Krajský půlmaraton Plzeňského kraje je připraven na 13. dubna
2019. Start a doprovodný program bude i tentokrát v areálu Škodalandu v Plzni. Připraveny
jsou tradiční trasy – Půlmaraton, Krajská desítka
i OMEXOM Krajská pětka. Pro nejmenší závodníky budou v areálu kratší tratě dle věku a týmoví
hráči se letos mohou přihlásit na Týmové běhy
4 x 5,85 km. Registrace spuštěny od 1. prosince
2018. Více informací na Facebooku a na webu
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz.
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13/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Aquaman / akční / dobrodružný
Komiksové filmy se v kinech objevují snad každé tři měsíce.
Není před nimi úniku, teď se ale chystá na svou sólovku hrdina, kterého možná zase až tak úplně neznáte. Aquaman se
sice už objevil v Lize spravedlnosti, kde pomáhal Batmanovi
a Supermanovi zachránit svět, ale až letos má vlastní film. A co
je vlastně zač? Arthur Curry se narodil na Zemi, ale vždycky měl
blízko k oceánu. Jeho otec byl strážcem majáku, matka však vládla Atlantidě a Arthur teď zjišťuje, že by se měl ujmout vladařských
povinností sám. Do toho se mu ale ani v nejmenším nechce. Jinou možnost ovšem nemá, protože na trůn si dělá zálusk i jeho
nevlastní bratr Orm, který chce spojit podmořské říše a vyhlásit
válku lidstvu. Arthur je jedinou nadějí, jak odvrátit konflikt, který
by mohl zničit celý svět, ale musí si poradit nejen s Ormem, ale
i s vlastními pochybnostmi. Času je ovšem málo, naštěstí zjistí, že
po jeho boku stojí lidé, na které se může spolehnout v každé situaci. Bude to ale stačit k tomu, aby se z něj stal král podmořského
světa? Hlavní roli si zahraje charismatický Jason Momoa, ale dorazí třeba i Patrick Wilson, půvabná Amber
Heard, Nicole Kidman nebo třeba legendární akční superhvězda Dolph Lundgren. Režie se ujal James Wan,
který je zodpovědný za horory Saw, Insidious a V zajetí démonů, nebo sedmý díl akční série Rychle a zběsile. Kino Káčko uvede 21. prosince.

		

CineStar, Cinema City

29/11

Robin Hood / dobrodružný / akční
Robin Hood je hrdina, jehož asi není potřeba nikomu představovat, a na plátnech kin se objevuje poměrně pravidelně. Ale tvůrci nové verze si řekli, že
zkusí jeho klasický příběh pojmout trošku jinak. Robin Hood totiž bude i tentokrát bohatým brát a chudým dávat, ve skutečnosti bude ale i on šlechtic. Co
z toho vyplývá? Že je svým nepřátelům pořád za zády a často tuší, co na něj
chystají, ale zároveň každý den riskuje, že ho odhalí a skončí na šibenici. Jeho bojové akce začnou brzy znervózňovat
všechny boháče v okolí, ale zároveň i inspirovat chudé k tomu, aby se postavili šerifovi z Nottinghamu, který celému okolí vládne tvrdou rukou. Nový Robin Hood, kterého se ujali tvůrci seriálového nářezu Peaky Blinders: Gangy
z Birminghamu, slibuje kombinovat tradiční dobrodružství s dech beroucími přestřelkami ve stylu filmů s Johnem
Wickem. Hlavní role se ujal Taron Egerton ze série Kingsman a uvidíte i oscarového Jamieho Foxxe nebo Jamieho
Dornana z 50 odstínů šedi.

29/11

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Vdovy / drama / krimi / thriller
Hrdinky thrilleru Vdovy si nedělají iluze o tom, jak si jejich manželé vydělávají. Jsou to bankovní zloději a ve svém oboru jsou zatraceně dobří. Nebo spíš
byli, poslední kšeft se jim totiž nevydařil, policie je vystopovala a během přestřelky přišli všichni o život. Čtveřice žen najednou zjišťuje, že je nejenom bez
svých nejbližších, ale že mají i pořádně velké dluhy a je potřeba je zaplatit,
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz
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jinak bude zle. Co teď? Hrdinky, které spolu nemají moc společného, tedy krom toho, že jsou z nich čerstvě vdovy,
se rozhodnou pro riskantní řešení všech problémů. Dotáhnou do konce loupež, na kterou se chystali jejich manželé.
Na záda jim ovšem dýchá policie i gangsteři a navíc dámy rychle zjistí, že v tomhle řemesle se může stát cokoliv.
A že odejít s penězi a se zdravou kůží nebude vůbec snadné. V hlavních rolích uvidíte Violu Davis, Elizabeth Debicki,
Colina Farrella, Liama Neesona nebo Roberta Duvalla. Kino Káčko uvede 1. prosince.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
				Kino Káčko

29/11

Čertí brko / pohádka / komedie
Vánoce by bez nové filmové pohádky byly poloviční a Čertí brko by mohlo
stát za to. Stojí za ním Marek Najbrt, který natočil i jeden z nejzajímavějších
domácích filmů posledních let Protektor, originální Polski film nebo Prezidenta Blaníka. Děj se odehrává ve vesnici Pytlov u kopce Pervidle, kde žijí úplně
obyčejní lidé. Ale i ti hřeší a všechny jejich hříchy zaznamenává v pekle Čertí brko. To se teď ovšem rozbilo, a tak se
Lucifer rozhodne poslat tam čerta Bonifáce, aby donesl nové a přitom se trošku seznámil se světem. Bonifác ale
o brko přijde, když ho o něj obere nepoctivý šejdíř a tím začínají problémy. V Pytlově se k moci dostávají podvodníci,
flákači, lenoši a zlodějíčci, kteří vědí, že na ně peklo nemůže. A dokonce se jim povede zajmout i samotného Lucifera.
Povede se Bonifáci dát všechno zase do pořádku? V hlavních rolích se objeví Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos
nebo Jan Budař. Kino Beseda uvede 15. a 22. prosince, Kino Káčko 1., 2. a 7. prosince.

06/12

Cinema City

Smrtelné stroje / akční / fantasy / sci-fi / thriller
Režisér Peter Jackson natočil slavného Pána prstenů i všechny tři filmy ze série
Hobit, ale od fantastických příběhů si pauzu nedává. Alespoň ne jako producent, Smrtelné stoje sice nerežíruje, ale právě on jim pomohl k filmové podobě. Podíváme se do budoucnosti, kdy to s planetou a s lidstvem nedopadlo
moc dobře. Zbytky lidí žijí v obřích městech, která se po pásech a kolech pohybují po zemi, bojují o zbytky surovin a samy mezi sebou. A tím největším a nejděsivějším městem je Londýn, kde
žije i mladík Tom, který se chce stát historikem. Právě jemu se povede překazit atentát na jednoho z nejmocnějších
mužů města, ale místo odměny ho čeká vyhození z města. V pustině ale neskončí sám, spolu s ním se tam ocitla
i Hester, která se o vraždu pokoušela a Tom díky ní zjišťuje, že svět funguje trošku jinak, než jak si donedávna myslel.
A že v Londýně se děje něco, co může ohrozit celý svět. V hlavních rolích se objeví Hugo Weaving z Pána prstenů
a Stephen Lang, kterého jste mohli vidět třeba ve sci-fi Avatar.

CineStar

06/12

Ve spárech ďábla / horor
Herečka Stana Katic se dlouhé roky objevovala v jedné z hlavních rolí seriálu
Castle na zabití, ale po jeho skončení má konečně čas začít pořádně točit i filmy. Děj hororu Ve spárech ďábla začíná exorcismem, ale vymítání démona
neprobíhá úplně podle plánu a skončí katastrofou. Ale to je jen začátek, mnohem hrůznější věci se totiž začnou dít o pár měsíců později v městské pitevně,
kam právě přivezli několik dalších těl. Člověk by řekl, že zaměstnance čeká jen další nudná noc s několika mrtvolami
zavřenými v mrazáku, ale brzy se ukáže, že tentokrát žádná nuda nehrozí. Zdá se totiž, že v jednom z těl se usídlila
i démonická entita, která teď hodlá zaměstnancům pitevny pořádně pocuchat nervy. Jak ale bojovat se zlem, které
nemá fyzickou podobu a přežívá v tom, co je už dávno mrtvé? To hrdinové nevědí. Ale pokud se chtějí dožít rána,
musí na to zatraceně rychle přijít. Vedle Stany Katic se objeví Shay Mitchell ze seriálu Prolhané krásky.

32

prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

Filmové premiéry

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

13/12

Spider-Man: Paralelní světy / animovaný
Superhrdina Spider-Man se ve své hrané podobě vrátí do kin už příští rok, ještě
letos si ale vyzkouší animák, ten ale bude trošku jiný. A nejen proto, že se obejde
bez živých herců. Spider-Man se tady totiž jmenuje Miles Morales a je to černošský mladík, který se v New Yorku snaží bojovat se zločinem. Ale jak brzy zjistí,
není sám. Ve filmu se totiž spojí hned několik světů a s tím i hned několik Spider-Manů, takže vedle Milese se najednou na scéně objeví i starý známý Peter Parker, kostým oblékne i jeho přítelkyně
z jiné reality Gwen Stacy, dorazí i temnější verze Spider-Mana a také mluvící čuník v kostýmu pavouka. Zkrátka tu bude
přespider-manováno, ale všichni touží po jediném – vrátit se do toho svého světa. Proti nim však bude stát armáda
zloduchů, ale i fakt, že každý z nich má na boj se zločinem trošku jiné názory. Animovaná komiksová jízda nebude mít
s hranými filmy nic společného, ale fanoušci Spideyho by neměli být zklamaní. Kino Káčko uvede 15. prosince.

13/12

CineStar

Vánoce a spol. / komedie / rodinný
Co by to bylo za Vánoce bez vánočního filmu? A vůbec nemusí být na překážku, že je z Francie. Rodinné komedie Vánoce a spol. se ujal režisér a herec Alain
Chabat, který natočil třeba hranou verzi Asterix a Obelix: Mise Kleopatra. Tady
se ujal role Santy, který má jeden hodně velký problém. Na Severním pólu
totiž platí podivné pravidlo, že když jeden skřítek onemocní, automaticky to
od něj chytí všichni. A právě k téhle šlamastice teď došlo. Je pár dní před Vánocemi a místo toho, aby vrcholily přípravy na předávání dárků, tak jsou všichni nemocní a svátky jsou v ohrožení. Je ale jedna možnost, jak všechno napravit
a ještě Vánoce stihnout. Santa vyráží do světa lidí, aby pro své kamarády sehnal vitamín C, který by je mohl postavit
na nohy. Ale povede se mu to, nebo ho čeká další hromada průšvihů a problémů, díky kterým budou tyhle Vánoce
bez dárků? Vedle Chabata se můžete těšit i na Audrey Tautou z Amélie z Montmartru.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

20/12

Mary Poppins se vrací / rodinný / fantasy
Mary Poppins je vánoční klasika, jen ne u nás, ale v Americe. V našich televizích sice taky občas běží, v konkurenci Tří oříšků pro Popelku nebo Mrazíka
ale nemá šanci obstát. Za mořem u ní ale vyrostly celé generace dětí a teď se
můžou těšit na pokračování, slavná létající chůva, která umí najít řešení pro
každý problém, se totiž vrací zpátky na scénu. Hrdinové z původního filmu
Michal a Jana jsou už dospěláci a mají vlastní děti, ale taky vlastní problémy. Michalovi štěstí zrovna nepřeje a jeho
dům, kde bylo díky chůvě Ellen a třem dětem vždycky veselo, se topí ve smutku. Naštěstí na jeho dveře opět zaťuká
Mary Poppins, která je připravená pomoct mu dát všechno dohromady a znovu nalézt štěstí, radost a lásku. Hlavní
role se ujala Emily Blunt, těšit se ale můžete na spoustu dalších hereckých superhvězd, dorazí třeba Colin Firth a Meryl Streep. Jestli se jim povede navázat na rodinnou filmovou klasiku, zjistíte v kině. Kino Káčko uvede 22. prosince.

20/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Bumblebee / akční / dobrodružný
Filmy se točí podle všeho. Podle originálních scénářů, starších filmů, populárních knih, komiksů i videoher. Ale taky podle hraček a to je přesně případ i série Transformers, ve které spolu bojují obří roboti, kteří se mění v auta nebo
letadla. Transformers se dočkali pěti filmů, teď se ale dějově přesuneme ještě
před ně. Bumblebee se bude točit okolo nejpopulárnějšího z Transformerů, kteprosinec 2018 | www.zurnalmag.cz
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rý na sebe bere podobu žlutého Volkswagenu Brouk. Na naší planetě se skrývá už pěkných pár let a v osmdesátých
letech zažil svoje vlastní dobrodružství. Tehdy ho totiž, nebo spíš onoho Brouka, dostala k osmnáctým narozeninám
Charlie. Dal jí ho majitel autoservisu, kam chodila pomáhat, a měla z něj radost, konec konců bylo to její první auto a co
na tom, že je trošku oprýskané. Když se ale ukáže, že jde ve skutečnosti o mimozemského robota, trošku ji to rozhodí.
A Bumblebeeho taky, oba ale budou muset spojit síly, protože na Zemi se schovává Transformerů víc. A ne všichni to
myslí s lidstvem dobře a navíc se zloduchům povedlo přesvědčit vládu, že právě Bumblebee je ve skutečnosti zločinec.
V hlavní roli se objeví talentovaná Hailee Steinfeld a zápasník John Cena. Kino Káčko uvede 22. prosince.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

20/12

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
animovaný
Komiksy nejsou zdaleka jen americká záležitost, i v Evropě je spousta slavných
hrdinů. Někteří z nich ale nenosí kostým, místo toho pijí kouzelný lektvar, který
jim dává nadlidskou sílu, s jejíž pomocí můžou mnohem srandovněji mlátit Římany po hlavě. Ano, řeč je o Asterixovi a jeho korpulentním kamarádovi Obelixovi. Lektvar v jejich vesnici odnepaměti
vaří druid Panoramix a je jediný, kdo zná jeho tajné složení. Když ale spadne ze stromu, dojde mu, že už to není žádný
mladík a že tu možná už dlouho nebude, takže by nebylo od věci se o tajemství lektvaru s někým podělit. Nemůže ho
ale říct jen tak někomu, takže se spolu s Asterixem a Obelixem vydá na dalekou cestu najít mladého druida, který by byl
ochotný jeho práci převzít. V cestě ale hrdinům stojí jako vždycky Římané, ale i spousta dalších nečekaných překážek.
A bude to jako obvykle pořádná jízda. Kino Káčko uvede 21. prosince.

27/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Sněhová královna: V zemi zrcadel / animovaný
Série Sněhová královna doputovala z Ruska i do českých kin a docela se jí tu
daří. Teď je tu další film, ve kterém se podíváme do světa kouzel a magie, kde
bude pořádnou neplechu provádět král Harald. Ten kvůli Sněhové královně
a jejím čárům přišel skoro o celou rodinu a je odhodlaný to tak nenechat. Povede se mu skoro všechny kouzelníky uvěznit v zemi zrcadel a vypadá to, že
náš svět se bude muset obejít bez magie. Situaci může zachránit jen Gerda, která nevěří v klasická kouzla, ale v kouzlo přátelství. Při snaze osvobodit ostatní čaroděje jí pomůžou trollové, její kamarád Rollan, ale také parta pirátů
a překvapivě i někdo, kdo dříve sloužil jejímu protivníkovi. Bude to ale při souboji s odhodlaným nepřítelem stačit?
Kino Káčko uvede 27. a 28. prosince.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

27/12

Znovu ve hře / komedie / romantický
Jennifer Lopez bude příští rok padesát, ale tenhle věk by jí asi jen tak někdo nehádal. A rozhodně jí nebrání v tom, aby nenatočila další romantickou komedii.
Ve Znovu ve hře si zahraje inteligentní a pracovitou Mayu, která už pěkných pár
let dře v obchoďáku, i když ví, že má talent i schopnosti na mnohem lepší práci,
ale chybí jí jedna věc. Diplom. Bez toho se s ní u pohovoru nikdo moc dlouho
nebaví. Její kamarádi ji ale přesvědčí, že malá lež ještě nikoho nezabila, takže jí pomohou vytvořit falešnou identitu,
díky níž se Maye konečně povede proniknout do světa velkých peněz a velkých rozhodnutí. A ukáže se, že jí to tady
doopravdy jde. Má možná trošku neobvyklý přístup k řešení problémů, ale má i výsledky, takže si rychle udělá spoustu
nových kamarádů a najde i lásku, ale objeví se i lidé, kteří jí to úplně nepřejí. Co se stane, až přijdou na to, že je ve skutečnosti někým trošku jiným, než tvrdí? Film režíroval Peter Segal, který natočil třeba špionážní komedii Dostaňte agenta
Smarta. Kino Káčko uvede 28. prosince.
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Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Martiny Košanové
Označila bych se za velmi vybíravého konzumenta se zálibou užívat si čas
s lidmi v příjemném prostředí, doplněný dobrým jídlem. Jídla mám ráda jednoduchá, z čerstvých surovin. Moje stravovací návyky ovšem specifickým
způsobem ovlivnily školní jídelny: doma vařím dodnes dvě jídla na výběr
a připadá mi to normální. Moje stravovací návyky ale nejsou zdaleka ideální. Není
neobvyklé, že se k jídlu nedostanu celý den a začínám tedy jíst až kolem osmé hodiny večerní.
Odpovědi, že v létě vzorně zařazuji do jídelníčku více čerstvé zeleniny, se ode mne nedočkáte, ale přeci jen
se moje jídlo v průběhu roku mění. Například v letních měsících se griluje, v létě jsem tedy masožravější než
po zbytek roku.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Při cestách do zahraničí ctím gastronomii jako součást kultury země, kterou navštěvuji a chci ji poznat se vším
všudy, takže se dá říci, že jsem experimentátor. A to nejen v tom, co dostanu na talíři. Snažím se přizpůsobit
i ve způsobech stolování, časech a vůbec přijímám jejich rituály nejen s respektem, ale i s nadšením. Typickým příkladem jsou země jižní Evropy, ke kterým mám nejblíž nejen na počet kilometrů, ale také mentalitou.
Obědvám ve tři odpoledne a večeřím v deset s tím, že jídlo se nikdy neuspěchává a posedí se s rodinou či
přáteli do půlnoci. Jídlo se sdílí a všichni ochutnávají od všeho. U jídla se proberou novinky a plány, od studia
dětí přes sousedské rozmíšky po pracovní povzdechy. Tyhle momenty zůstávají v hlavě na celý život, utvářejí
přátelské vztahy, nebo upevňují ty rodinné a to je pro mne to, co má v životě význam.
I mezi mými oblíbenými plzeňskými restauracemi vévodí ta s jižní atmosférou: Pizzeria da Pietro ve Smetanových sadech. Jejich těsto na pizzu má nejbližší konkurenci v Cortině d’Ampezzo. V ingrediencích splňují již
zmíněný základní požadavek na jídlo – jednoduchá nepřekombinovaná chuť a kvalitní suroviny. Bonusem je
otevřená kuchyně uprostřed, tedy bezprostřední kontakt s kuchařem a všemi fázemi procesu přípravy jídla.
Má-li se restaurace stát mojí oblíbenou, musí splňovat elementární kritérium, a tím je čistota. Všeho. Od příborů, přes toalety po jednoduché přehledné menu a čistotu projevu obsluhy. Kvalita jídla pozbývá významu,
je-li servírována s nadřazeným výrazem, či urputnou familiérností.
Martina Košanová, vedoucí marketingu a tisková mluvčí SVKPK

od 01/12

partnery nebo přátele, které jim pod stromečkem určitě
udělají radost.

Pulcinella

Pulcinella pod
vaším vánočním
stromečkem
Už máte místo pro svůj vánoční večírek? Co třeba posezení u italských specialit a vína? Zarezervujte si místa
v italské restauraci Pulcinella! I tahle restaurace nabízí
možnost zakoupení dárkových poukazů pro obchodní
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

od
01/12

Klub malých pivovarů

Vánoční menu

V prosinci pro vás v Klubu malých pivovarů připravují nová večerní jídla na vaše předvánoční srazy a jiná
setkání. Těšit se tak můžete třeba na žebra, vepřová
kolena, burgery, vepřovou panenku či hovězí steaky.
Prosincové termíny se rychle plní, včasnou rezervací se k těmto jídlům dostanete i vy. Menu navaří opět
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šéfkuchař Mára Bejvl. Kromě toho se během prosince
na čepu a v lednicích objeví nesčetně vánočních speciálů. Od bocků, ochucených skořicových piv až například po tmavou dvaadvacítku ze zámeckého pivovaru
z Chyše. O svátcích bude Klub malých pivovarů zavřený,
ještě předtím si tu však můžete nakoupit pivo domů, jak
samotné lahve, tak několik desítek dárkových sad.

od
01/12

el Cid

 váteční speciality
S
a večírky v el Cidu

Před vánočními svátky a shonem se můžete uchýlit
do útulné středomořské restaurace v centru Plzně. Před
vánočními svátky zdejší šéfkuchař připravil na každý týden několik svátečních specialit. Můžete si zde objednat
mořské speciality od krevet na česneku, přes restované
kalamáry až po čerstvé ústřice z Bretaně. Pokud byste
neměli chuť na mořské plody, najdete v nabídce i uzeniny ze Španělska, zapečený kozí sýr s červenou řepou,
kachní prso s italským risottem nebo hovězí grilovaný
steak se zelenými fazolkami. Jako dezert si můžete dát
citronový nebo kantabrijský ořechový dort.

od 01/12

el Cid

Dárkové poukazy
a silvestr v el Cidu
Španělská restaurace v srdci Plzně je dobrou variantou na oslavu Nového roku, neboť se
zde o Silvestru bude podávat výběr specialit šéfkuchaře.
Může se ale stát i dárkem, který darujete někomu k Vánocům. Restaurace totiž nabízí i dárkové poukazy v různých
hodnotách, nebo si můžete pořídit vyhlášená degustační
menu pro dvě osoby. V nabídce najdete menu šéfkuchaře
nebo sezónní menu, které se obměňuje podle sezóny surovin. Degustační menu se dá párovat s víny po skleničce.
Dárkové poukazy vám vystaví na počkání v restauraci
nebo vám je zašlou poštou.

31/12 / 19:00

Café & Restaurant
Continental

Silvestr 2018

I pro tento rok připravil Hotel Continental program k oslavě příchodu nového
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Dozvěděli
jsme se…
… že i na počátku roku 2019 se
bude konat Grand Restaurant
Festival. Jeho tématem bude
Leonardo da Vinci.
… že Štědrý den i Silvestra můžete příjemně prožít
na akcích na Zámku Zbiroh.
… že 1. prosince se ve Spáleném Poříčí konají
Mikulášské trhy, kde budou k dostání adventní
výrobky českých řemeslníků, perníčky, pražené
mandle, svařák a další věci vonící Vánocemi.
… že 16. prosince se v Koterově konají Vánoční
charitativní trhy, na nichž si můžete koupit krásné
vánoční dekorace ruční výroby.

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.
roku Přivítáni budete v 19 hodin welcome drinkem
a drobným občerstvením. Těšit se můžete na slavnostní servírovanou tříchodovou večeři, která bude zakončena půlnočním přípitkem s půlnočním rautovým
občerstvením. Celým večerem vás pak provede DJ
Marcel Špicar, který bude hrát k poslechu i tanci hity
80. a 90 let. Cena vstupenky je 950 Kč. Rezervace míst
a prodej vstupenek na recepci hotelu Continental.
Více informací na tel.: 702 126 554 nebo na emailu
restaurant@hotelcontinental.cz.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

Nevěsta messinská – opera/-DE TITOB
Nevěsta messinská – opera/-DE TITV2
Zkrocení zlé ženy – balet
KMD10
Jakub Jan Ryba – opera
V4
Nabucco – opera/-CZ, DE TITMatiné – opera
foyer
Drahomíra a její synové – činohra
V17
Orfeo – opera/-TITV9
Labutí jezero – balet
S4
Nevěsta messinská – opera/-DE TITV3
Šumař na střeše – muzikál
V8
Lektorský úvod: Modrovous
foyer
Modrovous – činohra, premiéra
P
Vánoční koncert PDS a jeho hostů (také od 19:00 hod.)
Prohlídky divadla
Labutí jezero – balet
S3
Drahomíra a její synové – činohra
V6
Don Juan – činohra, derniéra
S7
Adventní koncert DJKT – opera
Jakub Jan Ryba – opera
Manon – balet
Orfeo – opera/-TITV11, pro seniory
Modrovous – činohra
Nabucco – opera/-CZ, DE TITZkrocení zlé ženy – balet
Pařížský život – opereta, s přípitkem
Pařížský život – opereta, s přípitkem

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. 12. 18:30 L ektorský úvod: Josef a jeho úžasný
pestrobarevný plášť
foyer
		19:00 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť –
muzikál, premiéra
A
2. 12. 19:00 Tartuffe – činohra
3. 12.		
Prohlídky divadla
4. 12. 19:00 Chaplin – balet
N1
5. 12. 19:00 Chaplin – balet
N14, pro seniory
6.–9. 12.
Mezinárodní baletní soutěž
11. 12. 19:00 Zácpa – činohra
N5
12. 12. 19:00 DONAHA! – muzikál
N2
13. 12. 19:00 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť
– muzikál
14. 12. 19:00 Hamlet – opera/-TITN8
15. 12. 14:00 Duch (Ghost The Musical) – muzikál
		19:00 Duch (Ghost The Musical) – muzikál
16. 12. 14:00 Zahrada divů – muzikál
D
18. 12. 18:30 Zahrada divů – muzikál, derniéra
N9
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Hrdý Budžes
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Zácpa – činohra
N4
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Sluha dvou pánů – činohra
Zácpa – činohra
N3
Liduschka (Baarová) – muzikál/-EN TIT-, derniéra
S2
West Side Story – muzikál
West Side Story – muzikál
Muzikálové matiné Soni Hanzlíčkové Borkové – muzikál
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
Zácpa – činohra, s přípitkem
Zácpa – činohra, s přípitkem

Malá scéna DJKT

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

1. 12. 17:00
4. 12. 19:00
8. 12. 15:00
9. 12. 13:00
13. 12. 19:00
15. 12. 17:00
16. 12. 11:00
18. 12. 19:00
20. 12. 17:00
21. 12. 19:00
26. 12. 17:00
27. 12. 10:00
		11:30
		19:00
29. 12. 19:00

U nás to baLETÍ – balet
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra, premiéra
Co takhle svatba, princi? – muzikál
V žen Karla IV. – činohra
Prodáváme nevěstu – opera
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
50 odstínů (České porno) – činohra
U nás to baLETÍ – balet
Howie a Rookie Lee – činohra, derniéra
Co takhle svatba, princi? – muzikál
O Rusalce – opera
O Rusalce – opera
Sweeney Todd – muzikál
Jenom konec světa – činohra

J3

J2

Hypermarket Globus
celoročně nabízí...
dárkové koše i dle
vlastního výběru zboží
• dárkové karty
•

(ilustrační foto)

1. 12. 19:00
5. 12. 19:00
6. 12. 19:00
7. 12. 19:00
8. 12. 19:00
9. 12. 10:30
		19:00
11. 12. 19:00
12. 12. 19:00
13. 12. 19:00
14. 12. 19:00
15. 12. 18:30
		19:00
16. 12. 16:00
17. 12.		
18. 12. 19:00
19. 12. 19:00
20. 12. 19:00
21. 12. 19:00
25. 12. 19:00
26. 12. 19:00
27. 12. 19:00
28. 12. 19:00
29. 12. 19:00
30. 12. 19:00
31. 12. 15:00
		19:00

19. 12. 19:00
20. 12. 19:00
21. 12. 19:00
25. 12. 19:00
26. 12. 19:00
27. 12. 19:00
28. 12. 19:00
29. 12. 14:00
		19:00
30. 12. 10:30
		19:00
31. 12. 15:00
		19:00

Dálniční známky v prodeji
od 1. 12. 2018.

TIP NA DÁREK
Serrano sušená šunka
doba zrání 12 měsíců,
stojan, nůž
4,5 kg
Hypermarket Globus Chotíkov | Chotíkov 385,
330 17 Chotíkov u Plzně | www.globus.cz
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Divadlo Alfa

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

1. 12. 15:00
8. 12. 14:00
10. 12. 09:00
		10:30
11. 12. 09:00
12. 12. 09:00
13. 12. 09:00
14. 12. 09:00
		18:00
15. 12. 15:00
17. 12. 09:00
18. 12. 09:00
19. 12. 09:00
20. 12. 09:00
21. 12. 09:00
22. 12. 15:00
29. 12. 15:00

Honza. Honza? Honza!
Studio DAMÚZA: Momo, klub (také od 15:30 hod.)
Kde domov můj? – premiéra
Kde domov můj?
Kde domov můj? (také od 10:30 hod.)
Kde domov můj? (také od 10:30 hod.)
Kde domov můj? (také od 10:30 hod.)
Kde domov můj?
Kde domov můj? – večerní premiéra
Kašpárek a mumie
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Otesánek (také od 10:30 hod.)
Otesánek (také od 10:30 hod.)
Otesánek (také od 10:30 hod.)
Otesánek
Divadlo Pro malý: O zapomnětlivém psaníčkovém
andělíčkovi

Divadlo Dialog

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

2. 12. 15:30 J ak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo
+ Mikulášská nadílka
		20:00 Nízkotučný život – komedie, hraje Chlupatej kaktus
3. 12. 19:00 Zakázané uvolnění – hořká komedie, hraje Divadlo Jezírko
4. 12. 20:00 Nevim – komediální dialog na vážné téma, hraje DS
Žumbera
5. 12. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
6. 12. 19:30 Komedie roku – komedie, hrají exLudvíci
7. 12. 19:00 Hřbitovní aktovky aneb Na shledanou na … !
– černá komedie, hraje Divadlo Propadlo
8. 12. 15:30 Jak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo
		19:00 Jak je důležité míti Filipa – komedie, hraje Juniorský
herecký spolek D&D School
9. 12. 19:00 Višňový sad – komedie, hraje Herecký spolek D&D School
10. 12. 19:00 Osamělost fotbalového brankáře – komedie, hraje Spodina
11. 12. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
12. 12. 19:30 Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
13. 12. 19:00 Zmrzlina – komedie, hraje Divadlo Maebh
14. 12. 19:00 Improshow – hraje Klenba
15. 12. 19:00 Dva z devíti – detektivní hra, hraje Sofranza
16. 12. 19:00 Amy – komedie, hraje Orákulum
17. 12. 19:00 Vánoční koncert – hraje Výskum
18. 12. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, hraje Divadlo
JakoHost
19. 12. 19:00 Nezdvořák – černá komedie, hraje Orákulum
20. 12. 19:00 Agentura Drahoušek – komedie, hraje Sofranza
21. 12. 19:00 Špička nosu – detektivní komedie, hraje Divadlo Maebh
29. 12. 19:00 Manželství je vražda – komedie, premiéra, hraje Spodina
31. 12. 15:00 Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
		19:00 Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
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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

Výstavy v otevírací době kavárny:
do 18. 12.	„Světlo dopadlo shora tvrdým úderem“ – výstava hyperrealistických maleb Martina Herolda
3. 12. 20:00 Debris Company (SK): WOW! – spektakulární multimediální
performance oceňovaného souboru o nejistotách dnešního
i budoucího světa
5. 12. 20:00 High5: En Ten Tiky – novocirkusové představení kombinující
akrobacii a fyzické divadlo
6. 12. 20:00 Bohemia III. – hudebně taneční představení věnované
70. výročí FPE ZČU v Plzni
6.–7. 12.	Kavárenský kvíz: Hra o trůny – registrace soutěžních týmů
na kafekviz@gmail.com (vždy od 19:00 hod.)
10. 12. 20:00 Teatr Figur (PL): Jsem celý svět mínus celý svět kromě mě
– (nejen) stínové divadlo
11. 12. 20:00 Teátr Vaštar: Romeo a Julie – 2. premiéra
12. 12. 15:00 Improzápas: Improstor vs. Křik – dobrodružství divadelní
improvizace
13. 12. 19:00 Příští zastávka Flamenko – taneční vystoupení flamenkových škol z Plzně
		19:00 Milonga – pravidelná tančírna argentinského tanga
16. 12. 15:00 Nedělní pohádkový expres – pohádka pro děti s tvůrčí
dílnou, hraje Josef Jelínek
17. 12. 20:00 Vánoce s Janem Burianem – koncert

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)

12. 12. 18:00 Rostislav Vaněk: EXTYPO – vernisáž výstavy (GLS)
13. 12.–2. 2. Rostislav Vaněk: EXTYPO – výstava (GLS)

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 27. 1.	Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední
Evropě 1860–1890
Kulturní program během výstavy:
4. 12. 18:00 Benefiční koncert pro DOMOV plzeňská hospicová péče
– vystoupí Dětský pěvecký sbor ŠUM a Komorní sbor KOST
6. 12. 17:00 Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední
Evropě 1860–1890 – komentovaná prohlídka, provází
Katarína Beňová
11. 12. 17:00 Od plenérové krajinomalby k impresionismu. Kapitola
z dějin českého výtvarného umění – přednáška Romana
Musila
18. 12. 17:00 Paralely moderní hudby a výtvarného umění: 50. léta
– přednáška Zdeňka Rabocha
19. 12. 17:00 Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Souhlas
Konstantinovy Lázně
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23. 12. 14:00 V ánoční koncert souboru středověké hudby Gutta: Nastává
přeradostný čas
Výstavní síň „13“
do 30. 12.
Miroslav Horníček: Koláže
do 24. 2.
Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938
Kulturní program během výstavy:
5. 12. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Model pavilonu města Plzně
z Jubilejní výstavy v roce 1938 – přednáška, dílo představí
Petr Domanický
6. 12. 16:30 Mikuláš v galerii – tradiční mikulášská dílna pro rodiče
s dětmi pod vedením lektorů
12. 12. 17:00 Miroslav Horníček: Koláže – komentovaná prohlídka spojená s pořadem Vzpomínky na Miroslava Horníčka, provází Jiří
Hlobil a Rudolf Tomšů
13. 12. 17:00 Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938
– komentovaná prohlídka, provází Petr Domanický
17. 12. 16:30 Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Bedřicha Smetany
		18:00 Křest knihy Daniely Kovářové Jak chovat muže aneb manuál
pro otrlé
18. 12. 18:00 Už nám to nastává: Kouzlo Vánoc v poezii, próze i hudbě
– účinkuje Poetické divadlo a Lukáš Wilhelm
31. 12. 16:00 Silvestr v galerii – veselý silvestrovský kabaret

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod.,
so 9–12 hod., Galerie Evropského domu SVK PK, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533,
po 13–17, út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, Vzdělávací centrum (VZC),
Anglická knihovna (AK), Německá knihovna (NK), Rakouská knihovna (RK), Románská
knihovna (ROK), www.svkpl.cz

Hlavní budova
4. 12.–3. 1. 25 let Nadace 700 let města Plzně – výstava
5. 12. 17:00 Exlibris ve sbírkách Studijní a vědecké knihovny PK
– vernisáž výstavy
6. 12. 17:00 Krev anděla – uvedení knihy Anny Vlčkové, hudební
doprovod duo Mussette
10. 12. 17:15 Mezinárodní den Lidských práv: Političtí vězni
– přednáška (VZC)
27. 12. 16:00 Exkurze pro veřejnost – vstup volný
Galerie Evropského domu SVK PK
3. 12. 13:00 „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ – výstava k výročí 200 let
od prvního uvedení vánoční koledy Tichá noc (RK)
		16:30 Sprachliche Identität im mehrsprachigen Kontaktraum
– cyklus přednášek (NK)
		17:00 Gustav Šlechta: Francouzské střípky – vernisáž výstavy
3.–21. 12.
Gustav Šlechta: Francouzské střípky – výstava fotografií
6. 12. 16:00 Matthias Biskupek – autorské čtení
13. 12. 17:00 Toni Erdmann – filmová projekce (NK)

Galerie města Plzně

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

do 3. 2.		
Bez obav. Papír hoří! – výstava
			
Richard Stipl: Propast zírá zpět/The abyss stares back – výstava
2. 12. 13:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
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MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
2. 12.
3. 12.

19:00
19:00

3. 12.

19:00

5. 12.

19:00

9. 12.
11. 12.
12. 12.
16. 12.
23. 12.

17:00
19:00
19:00
19:00
19:00

EVA URBANOVÁ: GALAKONCERT 2018
ZPÍVÁM, TEDY JSEM
JAROSLAV SAMSON LENK
& KAREL MACÁLKA
PO SIRÉNĚ SWING! & 10 LET
PILSNER JAZZ BANDU
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED
ROHÁČI Z LOKTE: VÁNOČNÍ KONCERT
COP 40 LET
BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II.
JANEK LEDECKÝ: VÁNOČNÍ TURNÉ 2018

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

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
LISTOVÁNÍ.CZ: DOPPLER (ERLEND LOE)
CAVEMAN
LORDI
MANŽELSKÝ POKER

DIVADLO
9. 12.
11. 12.
11. 12.
13. 12.
28. 12.

PŘEDNÁŠKY
4. 12.

19:00

18. 12.

19:00

WAORANI – MIZEJÍCÍ SVĚT
AMAZONSKÝCH DOMORODCŮ
MAGICKÝ ISLAND

DĚTI
1. 12.
2. 12.
8. 12.
9. 12.
15. 12.
16. 12.

15:30
14:30/16:00
11:00/15:00
14:30/16:00
14:30
14:30/16:00

LOLLIPOPZ BAMBULE TOUR 2018
KOCOUR MODROOČKO
ČIPERKOVÉ
VÁNOČNÍ HVĚZDIČKA
HRAVÁ SOBOTA: PŘEDVÁNOČNÍ KARNEVAL
VÁNOČNÍ DÁREK

KINO BESEDA
3. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
9. 12.
10.12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
15.12.
17. 12.
17. 12.
19. 12.
20. 12.
22. 12.

19:15
19:15
19:15
18:00
14:30
15:45
18:30
19:15
19:15
17:00
19:15
14:30
17:00
19:15
19:15
19:15
14:30

HASTRMAN
ONI A SILVIO
CARAVAGGIO – DUŠE A KREV
BOHEMIAN RHAPSODY
PRO DĚTI
GRINCH
BOLŠOJ BALET: SYLFIDA
BLACK SABBATH: THE END OF THE END
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
PRO SENIORY
TOMAN
BOHEMIAN RHAPSODY
PRO DĚTI
ČERTÍ BRKO
TEN, KDO TĚ MILOVAL
MÁME NA VÍC
BOHEMIAN RHAPSODY
ZRODILA SE HVĚZDA
PRO DĚTI
ČERTÍ BRKO

www.mestanska-beseda.cz
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Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 10–12, 13–17 hod., tel.: 378 035 345,
uvu.plzen@gmail.com, www.uvu-plzen.cz

do 2. 12.
Světlo v krajině – výstava obrazů Milana Ďuriše
do 31. 1.	Sdílení /malba, grafika, kresba/ – výstava (výstavní síň
radnice – II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
7. 12.–20. 1. Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného – výstava
13. 12. 17:00 Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného – komentovaná
prohlídka, provází Jan Hosnedl

Galerie Alšovka

Kollárova 16, tel.: 725 619 150, po–so 17–22 hod., 301 00, Plzeň

4. 12. 18:00 S polečná výstava obrazů Sdružení výtvarníků ČR a hostů
– vernisáž výstavy
4.–31. 12.	Společná výstava obrazů Sdružení výtvarníků ČR a hostů
– výstava ak. malíře Rudolfa Riedlbaucha, Jiřího Končela,
Anny Lindnerové a Milana Dufka
7. 12. 18:00 Velká mikulášská zábava
12. 12. 18:00 Povídání s první dámou plzeňské poezie Hanou Gerzanicovou o knize „Děkuji“ atd.
20. 12. 18:00 Pokračování pořadu: Beze spěchu! – s harmonikáři
PLZEŇSKÝ PEPÍCI (také 27. 12.)

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 6. 1.		
SKLO – skupina Rubikon a hosté
do 27. 1.
Vilém Heckel 100 – výstava
Doprovodné pořady:
3. 12. 18:00 Malí velcí umělci – koncert žáků ZUŠ Plzeňského kraje
5. 12. 16:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ Elementária
10. 12. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
11. 12. 17:30 Archeologické jednohubky s podtitulem „Poklady v archeologii“ – přednáška
12. 12. 18:00 Koncert rodičů, žáků a učitelů ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
18. 12. 18:00 Vánoční koncert akordeonového oddělení ZUŠ B. Smetany
19. 12. 18:00 Vánoční přání s pěveckým sborem Andílci pro Neonatologii
v Plzni

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 20. 1.
České „národní“ karty – výstava
do 19. 2.
Detaily – autorská výstava Moni Berry
do 31. 3.	Zaniklý svět stolních společností aneb sociální síť před sto
lety – panelová výstava
Doprovodné pořady:
11.–13. 12.	Adventní dílny v Národopisném muzeu Plzeňska
(vždy od 9:00 do 17:00 hod.)
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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. 12.
Gustav Nosek: Muž ve stínu – výstava

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 9. 12.
do 31. 12.
1. 12. 10:00
		21:00
3. 12. 18:00
5. 12. 17:00
6. 12. 17:00
		17:00
		18:00
8. 12. 09:00
		10:00
19:00
10. 12. 17:00
		19:00
11. 12. 20:00
14. 12. 19:00
15. 12. 10:00
		19:00
16. 12. 11:00
		14:00

Výstava 100PY: Sto let republiky očima pěti generací
Dobrých 100 – výstava
Vánoční jarmark
MIG 21 – koncert
Kibera: Příběh slumu – film
3D tisk po začátečníky (také 12. 12.)
Arduino a IOT pro začátečníky (také 13. 12.)
Kurz uměleckého kovářství (také 13., 20. a 27. 12.)
Emoční inteligence pro malé i velké – workshop
Portrét jako víno – kurz klasické fotografie
Ruční vazba zápisníků – workshop
Wohnout – koncert
Výroba dřevěných motýlků
Martin Úbl: Nejkrásnější treky v Peru
David Koller Acoustic Tour 2018
Trautenberk – koncert
Kurz svařování (také 16. 12.)
Trautenberk – koncert
Zimní slavnosti a Vánoční rodinný jarmark
Hrací dílna Workshop – vánoční tvoření

D klub

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

1. 12. 16:30 Čertí rojení & rozsvícení vánočního stromu – pro veřejnost
2. 12. 16:00 M
 ikulášská nadílka: Sněhulákoviny s Janou Rychterovou
– pro děti
13. 12. 15:00 Vánoční koncert sólistů DJKT – pořad pro seniory
15. 12. 15:00 Vánoční zdobení – pro veřejnost
27. 12. 15:00 Silvestr nanečisto – pořad pro seniory
28. 12. 16:00 Minisilvestr: Hrajeme si na silvestra s Vandou a Standou
– pro děti

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Ústřední knihovna pro dospělé (ÚKD) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 208, 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 Bory (OKB) – Klatovská 109, tel.: 378 038 250, 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. 12. 09:00 Den pro dětskou knihu (D)
3. 12. 18:00 M
 olokai: Havajský ostrov kouzelníků
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4. 12. 17:00
6. 12. 16:00
11. 12. 17:00
12. 12. 10:00
		18:00
17. 12. 18:00
19. 12. 18:00
		18:00

– cestopis P. Nazarova (MK)
Pastely – prezentace publikace V. Maliny (PS)
Copa čtete, Plzeňácí? (také 20. 12., ÚKD)
Publicisté.cs – Aktuálně: P. Vespalec (PS)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
Hej, páni konšelé! – hudební pořad o K. Gottovi (LK)
Kniháček – klub pro rodiče s malými dětmi (KS)
Vánoční okno do vesmíru – koncert S. Šteifa (LK)
Vánoční večer J. Hlobila a jeho hostů (PS)

vydavatelství časopisu

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 9–17 hod., www.zooplzen.cz

1. 12. 14:00 Tvůrčí dílna: Zdobení adventních věnců
8. 12. 15:00 M
 ikulášská nadílka a čertovská třída, ukládání medvědů
k zimnímu spánku
15. 12. 14:00 Setkání se zajímavými lidmi, komentovaná procházka
vánočně vyzdobenou zahradou
22. 12. 15:00 Tradiční živý betlém – žáci ZŠ v Dolní Bělé
24. 12. 10:00 Dopolední štědrodenní program s jesličkami na pamlsky
pro zvířátka (do 13:00 hod.)
		12:00 Štědrý den u šimpanzů
31. 12. 10:00 Silvestrovský dopolední program, uvítání posledního
návštěvníka roku

Vánoční trhy

Náměstí Republiky, Plzeň, 9–19 hod., kompletní program na: www.trhyplzen.cz

do 23. 12. 	Každý den Plzeňský ponocný (vždy v 17:00 a 18:00 hod.)
1. 12. 16:00 Queen revival (také od 17:00 a 18:00 hod.)
2. 12. 18:00 Rozsvícení Vánočního stromu
5. 12. 15:30 Pekelné vystoupení – scénický šerm Bohemia Fenix (také
od 17:30 hod.)
7. 12. 16:00 Staropražští pardálové (také od 17:00 a 18:00 hod.)
8. 12. 16:00 Beatles revival – Brouci Band (také od 17:00 a 18:00 hod.)
9. 12. 16:00 Touch of Gospel (také od 17:00 a 18:00 hod.)
12. 12. 15:30 Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
14. 12. 15:00 The Dixie Hot Licks (také od 16:00, 17:00 a 18:00 hod.)
15. 12. 16:00 Standa Hložek (také od 17:00 a 18:00 hod.)
16. 12. 16:00 Staropražská kapela ŠMRNC (také od 17:00 a 18:00 hod.)
17. 12. 		
Reprodukovaná hudba
		 16:00 Adventní spirála s betlémským světlem
18. 12. 15:30 ČÁRY MÁRY (také od 16:30 a 17:30 hod.)
		 17:00 Hudební škola Yamaha – hudba nás baví!
19. 12. 15:30 Dětský pěvecký sbor GUTTA (také od 16:30 hod.)
		 17:30 Kapela Salband
20. 12. 15:30 Kateřina Misíková a Jakub Kořínek (také od 16:30 a 17:30 hod.)
21. 12. 16:00 Hlasoplet (také od 17:00 a 18:00 hod.)
22. 12. 16:00 Touch of Gospel (také od 17:00 a 18:00 hod.)
23. 12. 15:00 The Dixie Hot Licks (také od 16:00, 17:00 a 18:00 hod.)

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

4. 12. 17:00 Climax – Francie 2018, režie: Gaspar Noé, 95 min.
		19:30 Tina a Vore – Švédsko / Dánsko 2018, režie: Ali Abbasi, 101 min.
prosinec 2018 | www.zurnalmag.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRODEJCE INZERCE
Náplň práce:
• Aktivně získávat nové klienty
• Vytvářet nabídky
• Komunikace se získanými klienty
• Administrativní práce
Nabízíme:
• Atraktivní odměna dle domluvené provize
• Práce na ŽL
• Pohyblivá pracovní doba
• Benefity
• Pravidelný příjem
• Práce v malém kolektivu
Požadujeme:
• Velmi dobré komunikační a organizační
dovednosti, schopnost argumentace
• Předchozí práce v médiích, či na podobné
pozici podmínkou
• Minimálně SŠ vzdělání
• Dobrou znalost MS Office a internetu
• Schopnost týmové práce
• Vysoké pracovní nasazení a proaktivní
přístup
• Flexibilitu
• Schopnost samostatné práce
• Pozitivní přístup k práci
• Příjemné vystupování
• Reprezentativní mluvený i písemný projev
• Výborná znalost českého jazyka, znalost AJ
výhodou

Nástup 1. 2.–1. 3. 2019
Své životopisy, spolu s motivačním dopisem, zasílejte
na e-mail: krulichova@zurnalmag.cz, do 15. 12. 2018.
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PROGRAM
11. 12. 17:00 D ogman – Itálie / Francie 2018, režie: Matteo Garrone,
102 min.
		19:30 Záhada Silver Lake – USA 2018, režie: David Robert
Mitchell, 139 min.
18. 12. 17:00 3 dny v Quiberonu – Německo / Rakousko / Francie 2018,
režie: Emily Atef, 115 min.
		19:30 Fanny a Alexandr – Švédsko / Francie / NSR 1982, režie:
Ingmar Bergman, 188 min.

Cinema City

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

29. 11.–5. 12. Čertí brko, Robin Hood, Vdovy
6.–12. 12.
Smrtelné stroje
13.–19. 12. Aquaman, Spider-Man: Paralelní světy
20.–26. 12.	Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, Bumblebee,
Mary Poppins se vrací
27. 12.–2. 1. Sněhová královna: V zemi zrcadel, Znovu ve hře
Dále hrajeme: Bohemian Rhapsody, Creed II, Chvilky, Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny (2D i 3D), Grinch (2D i 3D), Johnny English znovu
zasahuje, Louskáček a čtyři říše, Mladí zabijáci, Pat a Mat: Zimní radovánky,
Ten, kdo tě miloval, Útok z hlubin, Yeti: Ledové dobrodružství, Zrodila se
hvězda

CineStar

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

29. 11.–5. 12. Čertí brko, Robin Hood, Vdovy
6.–12. 12.
Ve spárech ďábla
13.–19. 12. Aquaman, Spider-Man: Paralelní světy, Vánoce a spol.
20.–26. 12.	Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, Bumblebee,
Mary Poppins se vrací
27. 12.–2. 1.	Sněhová královna: V zemi zrcadel, Utop se, nebo plav,
Znovu ve hře
Dále hrajeme: Bohemian Rhapsody, Creed II, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (2D i 3D), Grinch, Johnny English znovu zasahuje, Louskáček
a čtyři říše, Mladí zabijáci, Pat a Mat: Zimní radovánky, Po čem muži touží,
Ten, kdo tě miloval, Útok z hlubin, Venom

Kino a divadlo Káčko

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

1. 12. 17:00
		20:00
2. 12. 15:00
6. 12. 20:00
7. 12. 17:00

Čertí brko
Vdovy
Čertí brko
Zloději
Čertí brko

Kino | Koncerty

7. 12. 20:00
8. 12. 15:00
		20:00
13. 12. 20:00
14. 12. 17:00
		20:00
15. 12. 17:00
		20:00
20. 12. 20:00
21. 12. 17:00
		20:00
22. 12. 17:00
		20:00
27. 12. 17:00
		20:00
28. 12. 17:00
		20:00

Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Chvilky
Gordon a Paddy
Bohemian Rhapsody
Mimi a Líza: Záhada vánočního světla
Spider-Man: Paralelní světy
3 dny v Quiberonu
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Aquaman
Mary Poppins se vrací
Bumblebee
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Znovu ve hře

KD Šeříková

Šeříková 2428/13, 326 00 Plzeň, www.kdserikova.eu

1. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
14. 12.

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

15. 12.
16. 12.
21. 12.
22. 12.
26. 12.
28. 12.
29. 12.

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

Pekař, host: Czech It
Extra Band Revival & Radek Zíka
Root, Törr, Fata Morgana
Petra Janů – vánoční koncert
Arakain: Tour Apage Satanas – 20 let od vydání
+ Forrest Jump, Booters
Kečup – vánoční koncert, host: Sifon naEX
BSP (Baláž–Střihavka–Pavlíček), host: Nevereasy
Brutus
Whitesnake Revival
Harlej: Možná tour 2018, host: Rocksana
Coda + Uriah Heep Revival
Krucipüsk, host: Projekt Parabelum

Adventní a vánoční koncerty 2018

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ulice, Plzeň

od 2. 12.	Roráty v podání Plzeňského literárního bratrstva (každou
adventní neděli 2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12. od 6:45 hod.)
			Adventní půlhodinky – na varhany hraje: Jaroslav Vodrážka,
Jakub Janšta, Vladimír Roubal a Přemysl Kšica (každou
adventní neděli 2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12. od 15:00 hod.)
14. 12. 19:00 Hudební večer Light4You
24. 12.		
Rozdávání betlémského světla (před katedrálou sv. Bartoloměje a v kostele Nanebevzetí Panny Marie)
		11:00 Živý betlém a půlnoční bohoslužba (náměstí Republiky,
kostel Nanebevzetí Panny Marie)
29. 12. 16:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE

VS LASERA

STAČÍ ČTYŘI KROKY
K DOSAŽENÍ ZMĚNY..

1/ Navštívit laserové
centrum VS LASERA
2/ Zbavit se chloupků
3/ Dát pryč tetování
4/ Odstranit vrásky

I drobný zákrok jako laserové odstranění vrásek, žilek, chloupků,
nebo třeba nevhodného tetování, může člověku pomoci získat
sebevědomí a skvělý pocit ze sebe.

Na detailech totiž záleží..

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

Vánoce se kvapem blíží a vy se děsíte každoročního kolotoče, shonu a stresu? Zkuste letos
více myslet sami na sebe i na své blízké. Vždyť nejcennější a nejvzácnější dárek, který můžete pro své spřízněné duše nachystat, je společně strávený čas. A kde jinde než v divadle.
Divadlo J. K. Tyla opět hraje pro své diváky i během vánočních svátků a na Silvestra!
Čas Vánoc započne Adventním koncertem s nejkrásnějšími operními melodiemi a vánočními písněmi Karla Steckera.
Na Boží hod vánoční se ve Velkém divadle rozezní tóny původní české opery
o autorovi České mše vánoční – Jakub
Jan Ryba Vás jistě pohladí po duši. Druhý
svátek vánoční roztančí balet příběhem
vášnivé, zničující, a přesto osudové lásky rytíře des Grieux k Manon Lescaut. Na
Nové scéně se můžete setkat s prolhaným
a lstivým Sluhou dvou pánů Truffaldinem,
který baví diváky po celém světě. Pokud
nevíte, zda dát přednost lásce nebo veselé komedii, zajděte se podívat na náš
nový jiskřivý balet Zkrocení zlé ženy, kde
Petruccio bude mít plné ruce práce s hádavou a tvrdohlavou Kateřinou.

Hledáte o Vánocích titul pro celou rodinu?
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť,
muzikál na motivy starozákonní legendy o Jákobovi a jednom z jeho dvanácti synů Josefovi, přináší poučný příběh
i skvělé melodie. O Silvestrovskou zábavu
se již tradičně postarají obě divadla, a to
s tituly Pařížský život a Zácpa. Nevíte, co
si z pestré nabídky vybrat a čím své blízké obdarovat? Kromě předplatného zajišťujícího stálé místo v hledišti, možnost
navštívit i jinak vyprodané tituly, výběr
z padesáti různých skupin a skvělé ceny
vstupného, nabízí Divadlo J. K. Tyla i dárkové poukazy v různých cenových hodnotách, které můžete uplatnit na všechna
představení v DJKT!

Vstupenky je možné zakoupit v pokladnách předprodeje Smetanovy Sady 16 i on-line
na www.djkt.eu a www.plzenskavstupenka.cz. Novinky z divadelního světa můžete také
sledovat na našem facebooku - www.facebook.co/djktplzen.
Dopřejte si výjimečně strávený čas s těmi, které milujete, a darujte kulturu!

