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Měšťanská beseda

I
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Po stopách
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100 let Miroslava Zikmunda
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opět jsme ze zdi sundali starý kalendář
a nahradili ho novým. Jeho stránky září
svěžími barvami, které ještě nepoznamenaly sluneční paprsky, ani upatlané
ručičky vašich dětí, prskající olej na sporáku nebo mouchy, které nenaleznuvše
portrét mocnáře, vybraly si kalendář.
Zkrátka stojíme na prahu dalšího nového roku a zase věříme, že bude lepší než
ten, který právě skončil, slibujeme si, že
už opravdu konečně začneme a) s dietou, b) s angličtinou, c) se sportem, nebo že naopak skončíme a) s kouřením, b) s leností, c) s čímkoli jiným,
s čím ostatně končíme už asi tak patnáct let.
Odborníci tvrdí, že novoroční předsevzetí jsou nesmysl. Že je stejně nedodržíme, a pak z toho máme špatné svědomí. A že předsevzetí si můžeme stejně
dobře dát k sedmnáctému srpnu nebo dvaadvacátému únoru. Provozovatelé
fitness center si naopak novoroční předsevzetí určitě pochvalují, protože v lednu mají narváno. Možná dokonce už někdo vyrábí osobní váhu, na kterou když
po svátcích stoupnete, rovnou vám vytiskne permanentku do nejbližšího fitka.
A jestli tohle ještě nikdo nevynalezl, máte to ode mne jako tip na podnikatelský
záměr. Na procentech se domluvíme. Teď ještě vymyslet podobný přístroj i pro
jiná předsevzetí. Například takhle: jsou vánoční svátky, vy už máte na kanapi
před televizí odleženo poctivých nejméně třicet hodin, v ruce křeč od neustálého přepínání programů na ovladači. Nikde nic pořádného nedávají, všechno
jste za poslední týden viděli už třikrát. V téhle situaci jakmile stisknete tlačítko
ovladače třeba po dvousté, vyjede z něj vstupenka do divadla nebo do galerie.
(Na procentech se taky domluvíme.) Možná by se hodil i gauč, ze kterého po odležení oněch třiceti hodin vyjedou bodliny, které vás donutí vstát. A když už budete stát, můžete vyrazit třeba na ples. Jejich sezóna začíná a je z čeho vybírat!
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Protože se ale těchto podnikatelských záměrů dosud nikdo nechopil, je třeba
k novoročním předsevzetím přistupovat postaru. Tedy za prvé: dáme si předsevzetí – například začít chodit do divadla, jít každý měsíc na jednu výstavu
nebo každou středu vyrazit někam za kulturou. Za druhé: nalistovat v novém
čísle Žurnálu příslušnou stránku a začít vybírat dle zvolených kritérií. Nestanovujte si je zpočátku příliš přísná, jako třeba že v představení, na které chcete jít,
musí hrát Viktor Preiss, ne-li zcela nereálná, jako že tam musí hrát i Karel Höger.
Sežeňte si vstupenky, případně i někoho, kdo půjde s vámi. A pak už jen stačí,
zcela v duchu starých tradic, i tohle předsevzetí nesplnit. Ale já se přimlouvám
za inovativní přístup a letos ho poprvé doopravdy splnit!
Skvělý vstup do roku 2019 a zdárné plnění všech přání a předsevzetí vám přeje
Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz

4

leden 2019

www.zurnalmag.cz

Další Žurnál vyjde
31. ledna
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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

08/01 / 19:00
Malá scéna DJKT

Jenom konec
světa
Mladý spisovatel Louis se vrací po téměř dvanácti letech
ke své rodině, aby jí sdělil, že umírá. Shledání s matkou,
sestrou, bratrem a jeho ženou oživí nejen staré vzpomínky, ale i konflikty, které už byly téměř zapomenuty.
Formálně i obsahově velice zajímavý text napsal autor
Jean-Luc Lagarce v roce 1990 na stipendiu v Berlíně,
poprvé byl na jevišti uveden v Lausanne v roce 1999,
činohra DJKT uvádí jeho českou premiéru.

12/01 / 19:00
Malá scéna DJKT
20/01 / 20:00
Nová scéna DJKT

Nocturno – unikátní
operní zážitek
Nejslavnější písňový cyklus Franze Schuberta spojený s degustací francouzských koňaků a armagnaců, to je Nocturno – Zimní cesta, které se koná
ve foyeru Nového divadla. Slovem doprovodí šéf
opery DJKT Tomáš Pilař, v degustaci vedené profesionální someliérkou vás čeká pět skvělých koňaků
a armagnaců, jejichž stáří se počítá na desetiletí.
V lednu 1828 bylo rakouskému skladateli Franzi
Schubertovi třicet let a on dokončil cyklus čtyřiadvaceti písní Zimní cesta. Netušil, že je to poslední
zima jeho života. Schubert v kratičkých vybroušených písňových klenotech zachytil dvacet čtyři obrazů plných zimní melancholie, ticha, touhy a spočinutí. Geniální zhudebnění raně romantických
básní Wilhelma Müllera pro mužský hlas a klavír
je dodnes nejslavnějším a nejhranějším písňovým
cyklem v historii hudby a jeho poetické kouzlo láká posluchače po celém světě. Vstupné činí
1 590 Kč a zahrnuje koncert, degustaci a průvodní
slovo. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
vstupenek ve Smetanových sadech 16.

Dům Bernardy
Alby
Vrcholné dílo španělského dramatika Federica Garcia
Lorcy Dům Bernardy Alby je esencí zvrácených morálních principů, které nutně vedou k tragédii. Silné emoce tohoto příběhu o sobectví, vášni i lásce nabízejí taneční paralelu, jíž se poprvé úspěšně zmocnil švédský
choreograf Mats Ek v roce 1978. Novou taneční verzi
tohoto dramatu vytvoří pro šest tanečnic a jednoho
tanečníka choreografka a šéfka baletu Mainfranken
Theater v bavorském Würzburgu Anna Vita s využitím
hudby polských skladatelů Witolda Lutosławského
a Krzystofa Pendereckého.

12/01 / 19:00
Velké divadlo

Nevěsta
messinská
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Vedle Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka je Zdeněk
Fibich naším nejvýraznějším skladatelem 19. století.
Napsal sedm oper, z nichž nejvýznamnější jsou Nevěsta
messinská a Šárka. Prvně jmenovaná stojí na začátku jeho
operní tvorby. Příběh ve stylu antické tragédie vidělo
| www.zurnalmag. cz
operní publikum poprvé 28. března 1884.
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OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
13/01 / 16:00
Nová scéna
DJKT

Hamlet
Úchvatná opera Hamlet, dávající příležitost především
barytonistovi v titulní roli a koloraturní sopranistce v roli
Ofélie, se blíží ke své derniéře! Nenechte si ujít poslední
dvě reprízy romantické opery francouzského skladatele
Ambroise Thomase v efektním pojetí Martina Otavy.

15/01 / 19:00
Velké divadlo

Modrovous
(Sir Halewyn)
Středověká legenda o Modrovousovi ožívá na prknech
Velkého divadla 15., 18. a 22. ledna v podobě hororového melodramatu s uhrančivou hudbou a magickými obrazy. V podání belgického dramatika Michela de
Ghelderode je Modrovous (Sir Halewyn) neodolatelný
pěvec, ke kterému míří fascinované ženy ze 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.

Dozvěděli
jsme se…
… že se v měsíci únoru na Nové
scéně rozehraje skvostná opereta
Veselá vdova.
… že unikátní opera Orfeo, která je nejstarší
dochovanou barokní operou, bude mít v únoru
derniéru.
… že soubor opery chystá premiéru mistrovské
Mozartovy opery Idomeneo.
… že se inscenační tým v čele s režisérem Tomášem Pilařem vrhl na přípravu dalšího ročníku výjimečného projektu Noc s operou.
… že se v měsíci dubnu uskuteční koncert světově proslulého klavírního virtuosa Ivana Klánského!
… že milovníky opery jistě potěší premiéra inscenace Iris autora Pietra Mascagniho, která se
odehrává v exotickém Japonsku.
… že soubor opery hraje i pro děti, a to zkrácené verze slavných oper O Rusalce a Prodáváme
nevěstu.
činohry v hlavních rolích s Janem Maléřem a Antonínem
Procházkou. Tartuffe je vedle Dona Juana, Lakomce
a Misantropa zřejmě tím nejlepším, co Molière napsal.
V roce 1664 byla ihned po své premiéře v Paříži zakázána, avšak tím započala svou úspěšnou cestu po evropských jevištích napříč stoletími až do současnosti.

05/02 / 18:00
24/01 / 19:00
Nová scéna
DJKT

Tartuffe

Slavná satirická komedie plná bravurních dialogů kritizující nejen charakter, pokrytectví, zneužití moci, ale
i dobu a zaslepenou společnost v razantní režii kmenového režiséra pražského Činoherního klubu a Divadla
| www.zurnalmag.
cz
na Vinohradech
Martina Čičváka
a v podání plzeňské
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

Nová scéna DJKT

CHAPLIN
s Chaplinem!
Nenechte si ujít baletní mozaiku za přítomnosti vzácného hosta! Eugene Chaplin, syn legendy němých filmů a věčného Tuláka, navštíví divadlo při představení,
které svým ztvárněním vzdává hold jeho otci Charliemu
Chaplinovi. Představení bude předcházet přednáška
s Eugenem Chaplinem, která začíná v 18 hodin ve foyer
Nové scény a vstup na ni bude možný pouze se vstupenkou na představení.
7

7
13.09.18 9:51

AKCE MĚSÍCE

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.
Začátek plesu je v 19:30 hodin
a vstupenky zakoupíte v síti Ticket
Art, www.ticket-art.cz. Cena vstupenek od 250 do 550 Kč.
Felix Slováček mladší

Velký sál
O skvělý hudební zážitek se postará Big Band Felixe Slováčka s hosty. Anna Julie Slováčková od čtyř let navštěvovala
ZUŠ, kde se učila na klavír pod vedením prof. Věry Svárovské
a studovala zpěv u Jany Durczákové. Účinkovala v pořadech
své maminky Dagmar Patrasové nebo hrála v pohádce Zimní královna. Již ve třech letech vyhrála konkurs a propůjčila
hlas Krtečkovi výtvarníka Zdeňka Milera na audionahrávkách. Nyní studuje populární zpěv na Pražské konzervatoři
a v budoucnu by chtěla studovat režii nebo scenáristiku
na pražské FAMU nebo herectví na DAMU.
Hot Sisters

Také Felix Slováček mladší byl od dětství veden k hudbě:
hrál na klavír a na bicí, zpíval v Bambini di Praga. Vystudoval hru na klarinet na konzervatoři a AMU. Věnuje se nejen
vážné hudbě, ale také rocku, jazzu nebo muzikálu.
Hostem Big Bandu Felixe Slováčka bude také zpěvačka
a hornistka Martina Bárta. Vystudovala Gymnázium Jana
Nerudy s hudebním zaměřením a populární hudbu na konzervatoři v Praze. Od roku 2011 žije v Berlíně, kde vystudovala na Jazz Institut Universität der Künste a pravidelně vystupuje jako sólistka s různými hudebními projekty. V roce
2017 byla vybrána jako reprezentantka České republiky
na soutěži Eurovision Song Contest 2017 v Kyjevě.

Malý sál Conferenza
Radim Schwab

8

Program v sále Conferenza má podtitul Fantom opery. Vystoupí v něm mladá operní a muzikálová pěvkyně Monika
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

XVI. reprezentační ples Plzeňského kraje

Anna Julie Slováčková

Sommerová, která vystudovala operní zpěv na Pražské konzervatoři pod vedením profesorky Jarmily Krásové a Moniky Brychtové. Hlasové školení získala rovněž u italského operního zpěváka Antonia Carangela
a absolvovala Mistrovské pěvecké kurzy Don Giovanni
v Brenu. Významným momentem v její kariéře bylo obsazení do hlavní ženské role Christine Daaé v muzikálu
Fantom Opery, který se hraje v Pražském divadle Goja
Music Hall od roku 2014. Během této doby odehrála
Monika více než dvě stovky představení a získala si
srdce mnoha muzikálových a operních fanoušků.

Martina Bár ta

převážně vlastní aranže evergreenů a mnoho autorských skladeb s velice vtipnými českými texty, které
dívky čerpají od své babičky Věry Chrbolkové, dcery
významného swingového pianisty Antonína Kudrny.

Druhým hostem z téhož muzikálu bude Radim
Schwab, absolvent brněnské JAMU. V roce 2000 prošel konkurzem do muzikálu Monte Cristo, kde představoval mladého Edmonda Dantése a začal se učit
opernímu zpěvu u prof. René Tučka. Od té doby ztvárnil řadu muzikálových rolí v mnoha divadlech, včetně
toho plzeňského. V roce 2015 se mu splnil jeho muzikálový sen, když získal titulní roli v muzikálu Fantom
opery.
Kromě Fantoma opery nabídne malý sál Parkhotelu
ještě program swingový. Zpívat bude dívčí vokální
trio Hot Sisters. Tahle svěží trojice se nebojí zabloudit
do více než sto let starých vod, zároveň ale dokáže jít
s dobou a zakomponovat do své hudby moderní prvky jako třeba beatbox nebo udělat vtipný, do swingu
laděný cover světových hitů. Hot Sisters vás zkrátka
nenechají chladnými! V jejich repertoáru se objevují
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

Monika Sommerová
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Martin Hofmann, Filip Blažek, Milan Šteindler, Ondřej Vetchý, Ewa
Farna, Magdalena Kožená či Jana Krausová a Karel Roden a spousta
dalších herců a interpretů se během prvního pololetí roku 2019 představí v Měšťanské besedě. Na konci ledna se Jan Potměšil představí
jako Richard III. (30. 1.) a můžete sledovat jeho krvavou cestu k moci
a k trůnu. O pár dní později vás Ondřej Sokol v pořadu Celebrity

„Jaro v Besedě: Richard III. Jana Potměšila
i tatarák s Milanem Šteindlerem.“
(4. 2.) pozve nejen do svého soukromí, ale i do soukromí téměř všech
umělců v České republice. Těšit se můžete i na koncert jedné z nejvýznamnějších skupin české rockové historie. Framus Five s Michalem
Prokopem vystoupí v Besedě 6. února. V brilantní situační komedii
Dokud nás milenky nerozdělí (13. 2.) vás pobaví Veronika Freimanová, Vladimír Kratina či Jana Bernášková.
Krutě upřímné představení – Tatarák na EX (14. 3.) – pro všechny, kdo
ztratili iluze o světě i o životě, naservíruje Milan Šteindler. Velká zebra
aneb Jak že se to jmenujete? (23. 3.) je název komedie s Ondřejem Vetchým, který se neumí normálně rozejít
se svými partnerkami. O lásce (5. 4.) si na jevišti budou povídat Jana Krausová a Karel Roden. Simona Stašová
a Kamil Halbich vás zase ve hře Vězeň na druhé avenue (28. 4.) ukážou, jaké to je, když se vám vše vymkne
z rukou. V květnu se můžete těšit na komedii Jana Hřebejka Práskni do bot (12. 5.) a Velké lásky v malém
hotelu (13. 5.) s Lukášem Vaculíkem.

Komorní turné
Ewy Farne
Zpěvačka Ewa Farna se
rozhodla po celý rok 2019
omezit počet venkovních
vystoupení na městských
akcích a festivalech v České republice a vyráží
na divadelní turné s názvem Málo se známe, se
kterým 14. května zavítá
i do Měšťanské besedy.
Ewa tak předvede své
písně v komornějším
prostředí, byť na energii a naléhavosti neubere, dá
hodně prostoru svým vynikajícím muzikantům a posluchači si ji
budou moci zároveň užít vsedě. Naskytne se proto i příhodnější
prostředí pro lepší interakci mezi publikem a kapelou a vytvoření intimnější atmosféry. Předskokanem plzeňského koncertu
bude zpěvačka Nelly.
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02–
03/02

Cestovatelský
svátek

Cestovatelé a fotografové na tradičním
festivalu Kolem světa představí své nejzajímavější cestovatelské zážitky ze svých
expedic formou komentovaných projekcí
a přednášek. V prodeji jsou již i výhodné
celodenní vstupenky na sobotní či nedělní
program.

03/02
18:30

Vandráci v Plzni

Herci Pavel Liška, Jan Révai
a režisér Hynek Bernard si říkají Vagamundos (Vandráci) a naposledy na svých
motorkách vandrovali tři měsíce po středoamerických cestách. Nenechte si ujít vyprávění Pavla Lišky a Jana Révaie o jejich
dobrodružství na dvou kolech. Pokud si
zakoupíte celodenní vstupenku na festival Kolem světa, máte 20% slevu na tuto
přednášku.
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

18/02 / 19:00

Beatles živě!
Strhující výlet do hudební
minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků slavné britské
kapely čeká na všechny návštěvníky koncertu skupiny
The Backwards. Nový program pod názvem BEATLES
– SOLO YEARS kromě největších hitů BEATLES nabídne také nejznámější songy jednotlivých členů kapely
Beatles, které vznikly po rozpadu legendárního bandu.

04/03 / 19:00

Od okouzlení
po rvačku
Scény z manželského života
– to je jeden z nejupřímnějších
milostných příběhů v dějinách umělecké tvorby. Uvidíte všechny polohy milostného vztahu, od okouzlení až
po brutální rvačku. Je obrazem dvojice lidí, kteří nedokážou žít spolu ani bez sebe. Michaela Badinková a Michal
Dlouhý v hlavních rolích divadelní adaptace slavného
filmu Ingmara Bergmana.

13/03 / 19:00

Petr Spálený
se vrací
Známý hudebník, skladatel,
kytarista, flétnista, bubeník
a zpěvák Petr Spálený se vrací na koncertní pódia. V Plzni vystoupí se svojí kapelou Apollo Band. Můžete se těšit
i na hosta koncertu Milušku Voborníkovou.

16/06 / 20:00

Magdalena Kožená
Plzeň je jedním z devíti míst
v celé Evropě a dvou míst v České republice, kde jedna z nejproslulejších pěvkyň současnosti
Magdalena Kožená vystoupí společně se souborem Collegium 1704! V polovině června tato přední světová specialistka v interpretaci staré hudby představí v Měšťanské
besedě nový hudební projekt nazvaný Zahrada vzdechů.
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK
13. 2. DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
7. 2.

Situační komedie s V. Freimanovou
a V. Kratinou

20. 2.

14. 3.

18. 3.

21. 3.

23. 3.

HOP TROP 40. SEZÓNA

Narozeninový koncert s V. Martinovou
a velkým orchestrem

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

VELKÁ ZEBRA ANEB
JAK ŽE SE TO JMENUJETE?

O. Vetchý jako nestálý manžel
v proslulé komedii
28. 4.

12. 5.

13. 5.

14. 5.
21. 5.

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE

Komedie, v níž se vše vymkne z rukou
nejen S. Stašové.

PRÁSKNI DO BOT

Svět českých dlaždičů v podání
J. Hrušínského či V. Zavřela

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

L. Vaculík a A. Gondíková
v bláznivé komedii

EWA FARNA: MÁLO SE ZNÁME TOUR 2019

Divadelní turné

JAN VANČURA & PLAVCI

Oslava 55 let na scéně s hostem
I. Budweiserovou

www.mestanska-beseda.cz
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AKCE MĚSÍCE

Plesová sezóna

26/01 / 20:00

Měšťanská beseda

IX. Reprezentační
ples TOP 09
Plzeňského kraje

18/01 / 20:00

Měšťanská beseda

XV. reprezentační ples
města Plzně
České cestovatelské legendě narozené v Plzni
Miroslavu Zikmundovi a cestování bude věnován
patnáctý reprezentační ples města Plzně. I proto
Velký sál Měšťanské besedy roztančí jedno z nejznámějších hudebních těles, orchestr Václava
Hybše, jehož nahrávky jsou více než čtyřicet let
známy po celé Evropě, ale i v USA, Kanadě, Austrálii a Japonsku. Jako host vystoupí s orchestrem
zpěvák a muzikálový herec Tomáš Savka.
Večerem bude provázet moderátorské duo Michaela Maurerová a Martin Písařík, s nimiž bude
možné na pomyslné vlně procestovat celý svět
a nahlédnout pod pokličku projektu mladých
cestovatelů Lukáše Sochy a Tomáše Vaňourka. Ti
se u příležitosti 100. výročí narození Miroslava
Zikmunda rozhodli vydat po stopách legendární
cestovatelské dvojice Zikmunda a Hanzelky v letech 1959–1964.
V Malém sále se o zábavu návštěvníků postará
herecké vokálně-instrumentální kvarteto Hamleti ve složení Dalibor Gondík, Jakub Wehrenberg,
Hardy Marzuki a Mirek Kejmar. Hudební uskupení
nemá ve svém repertoáru žádné vlastní skladby,
ale v originálních aranžích hrají hudební kusy
z repertoáru jiných českých i zahraničních skupin,
jako například Olympic, Buty, ABBA, Elán, Lucie
nebo AC/DC.
Prodej vstupenek byl zahájen 13. prosince v Předprodeji vstupenek na náměstí Republiky 41
a na www.plzenskavstupenka.cz.
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Ples TOPky patří již tradičně k největším plzeňským plesům. Letos se bude konat již po deváté a celý večer se
ponese v duchu zlaté. Zlatý je doporučený i dress code.
Jako každoročně ples nabídne výbornou náladu, skvělou
hudbu a spoustu zajímavého programu. Hrát bude taneční orchestr Miroslava Novotného a těšit se můžete na
vystoupení Ivy Pazderkové. Připravena je i soutěž o skvělé
ceny, welcome drink, fotobudka SMYBOX a půlnoční překvapení. Vstupné je 359 Kč, senioři 159 Kč a 40 vstupenek
je připravených pro studenty zdarma. Předprodej začíná
4. ledna v předprodeji vstupenek vedle Informačního
centra města Plzně, na pokladně Měšťanské besedy a na
www.plzenskavstupenka.cz a www.mestanska-beseda.cz.

15/02 / 20:00

Měšťanská beseda

Ples Nadace
700 let
města Plzně

Významnou událostí plesové sezóny v Plzni je každoročně Ples Nadace 700 let města Plzně, který nechyběl
v žádném kalendáři plzeňských plesů od roku 1995. Patříte-li k příznivcům tance a dobré zábavy, je pro vás
připraven i letos. K tanci bude po celý večer hrát orchestr Miroslava Novotného. Těšit se můžete na předtančení, hlavním hostem bude Jitka Zelenková. Součástí
večera bude i předání uměleckých cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior. Vstupenky jsou v prodeji
v předprodeji vedle Informačního centra města Plzně
a v Měšťanské besedě.

16/02
20:00

Alfa Americká

Šermířský ples

Šermíři odkládají zbraně a vstupují na taneční parket restaurace Alfa. Ples bude připomínat historické víkendy
konané od roku 1996 až do roku 1999 na pláži Velkého
boleveckého rybníka v Plzni pod názvem Plavba za velkou louži. Tématem 1. ročníku v roce 1996 byli právě Piráti
dobývající španělskou pevnost Maracaibo v Karibiku. Víleden 2019 | www.zurnalmag.cz

Plesová sezóna

táni tedy budou zejména všichni v pirátských kostýmech,
španělských i indiánských. Více na www.avva.cz.

16/02 / 20:00

Měšťanská beseda

13. Galavečer
právníků

Už po třinácté v Měšťanské besedě v Plzni budou plesat právníci. Slavnostní galavečer
se uskuteční v sobotu 16. února 2019 a o hudební doprovod se postará Golden Big Band Prague pod taktovkou
Petra Soviče. Galavečerem bude hosty provázet zpěvačka Petra Vraspírová. Jako zvláštní host vystoupí vítězka
Super Star 2018 Tereza Anna Mašková. Začátek 13. galavečera právníků je ve 20:00 hodin.

22/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Divadelní ples
DJKT

Divadlo J. K. Tyla zve na tradiční
Divadelní ples, který se koná 22. února 2019 v Měšťanské besedě. Večer bude zahájen slavnostním předtančením v podání souboru baletu a v jeho průběhu pak
vystoupí umělci napříč všemi soubory. Rozhodně je
na co se těšit! Slavné árie, muzikálová a taneční čísla či
pravidelné půlnoční překvapení. Návštěvníci plesu budou moci opět využít foto koutek a pořízenou fotografii
si rovnou odnést s sebou domů. Vstupenky na ples k zakoupení v pokladnách předprodeje od 15. ledna 2019.

08/03 / 18:00

Saloon Roudná

Ples malých
pivovarů

Klub malých pivovarů přidává na sobotu 9. března jubilejní ples VIP (večer inteligentních piv). Tentokrát se bude tančit a ochutnávat 18 druhů piv v Saloonu Roudná, kde v roce 2018
vznikl pivovar Roudná Sobě. Vstupenky jsou v prodeji
od 1. ledna ve třech cenových kategoriích (Sál, balkón
a varna s neomezenou konzumací). Hrát bude stálice
pivních plesů kapela The Shower! Vstupenky a informace
na www.plesykmp.cz nebo v Klubu malých pivovarů.
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

08 a 09/03
19:00

Sokolovna Bolevec

Ples přátel vína

Po úspěšném prvním ročníku Plzeňského plesu přátel
vína se můžete těšit na jeho pokračování. Tentokrát
v termínech 8. a 9. března. Plesy se opět uskuteční v Bolevecké Sokolovně za osobní účasti vybraných vinařů.
Kromě živé hudby a tance se můžete těšit na tombolu, zábavné soutěže nebo taneční vystoupení a také
na ochutnávky vín. Mimo to na každého návštěvníka
čeká malé překvapení. Vstupenky k dostání v předprodeji na stránce www.vinil.cz za cenu 350 Kč.

09/03 / 20:00

Alfa Americká

20. Letecký ples
Letecký ples se letos koná
v Alfě na Americké. K tanci i poslechu zahraje Taneční orchestr Václava Žákovce a New
style band Pavla Vlacha. Připravena bude tradičně i kytička pro ženy a památeční sklenička moravského vína
pro každého. A protože jde o ples jubilejní, dvacátý,
bude se tančit hned na dvou parketech. Taneční veselí
pochopitelně doplní bohatý program.

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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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
13/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Jakub Smolík

Jakub Smolík vystoupí v Měšťanské besedě s koncertním
programem, který je složený z největších hitů jeho bohaté kariéry jako například „Ave Maria“, „Víš“, „Prý chlapi nebrečí“, „Až se ti jednou bude zdát“, „Sen kovbojů“
nebo „Říkej mi táto“ a dojde i na nové skladby z jeho
posledního alba „Vítám každý nový den“. Vystoupení
Jakuba Smolíka se těší oblibě nejen pro svou romantičnost, ale také pro vtipně okomentované historky ze
života a aktuálního společenského i politického dění.

24/01 / 18:30
Hotel U Pramenů
Vás zve na

KONCERT DUO

V I KTO R I A & P E T R
ČTVRTEK

24. LEDNA 2019
OD 18.30 HODIN

Přijďte strávit nezapomenutelný
večer ve společnosti

dua Viktoria & Petr.

Tato plzeňská sólová zpěvačka
a houslistka spolu se svým klavíristou
pohladí Vaši duši lehce stravitelnými
a příjemnými melodiemi.
Váš gastronomický zážitek v krásném
prostředí umocní kouzlo večera.

Rezervace míst a informace:
Hotel U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň
e-mail: info@upramenu.cz
tel.: 603 330 422

Restaurace
U Pramenů

Koncert Duo
Viktoria & Petr

Nezapomenutelný večer ve společnosti hudebního Dua Viktoria & Petr a skvělého jídla můžete zažít
předposlední lednový čtvrtek v Restauraci U Pramenů na Roudné. Plzeňská sólová zpěvačka a houslistka
spolu se svým klavíristou pohladí vaši duši příjemnými
melodiemi v hudebním programu, který bude rozdělen do dvou částí s přestávkou na večeři a během večera zazní filmové melodie, současná popová hudba
v něžném podání a také něco málo klasiky. Rezervace
míst a informace na e-mail: info@upramenu.cz nebo
tel.: 603 330 422. Vstupné 200 Kč.
Vstup 200,- Kč

www.upramenu.cz

26/01 / 19:30

KD Šeříková
Metal Session Vol. 1
Hned zkraje roku zažije KD Šeříková nápor muziky ostré jak
motorová pila. Hlavním tahákem Metal Session Vol. 1 budou Debustrol, kteří do posluchačů pustí zvuk svých ostře
nabroušených kytar i nekompromisní texty. Debustrol
platí v našich končinách právem za metalovou legendu.
Málokterá kapela se dodnes tak ostře vypořádává se vším,
co ji štve, a zároveň si zachovává vynikající hudební kvalitu. Bohemyst jsou přímými následovníky kapely Avenger,
která v roce 2017 po oslavách 25 let existence, na vrcholu
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sil, ukončila svou činnost. Opravdu temní budou personálně spříznění Dark Angels. Přímo ve své domovině zahraje
kapela Avidity For. Tak pozor, protože tahle kombinace
zničí všechno, co jí bude stát v cestě.

31/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Radka Fišarová

Poslední lednový večer proběhne v Měšťanské besedě recitál
Radky Fišarové s názvem „Rendez – vous“. Komorně laděný koncertní program je věnovaný převážně francouzskému šansonu a Radka Fišarová s kapelou v něm představí slavné písně z repertoáru šansoniérky Edith Piaf, ale
také více či méně známé skladby Charlese Aznavoura
nebo Mireille Mathieu či zhudebnělé básně Jacka Preverta. Můžete se těšit také na několik melodií z francouzských filmů i vlastní autorskou tvorbu Radky Fišarové.

01/02 / 20:00

KD Šeříková

RockOpera Praha
Soubor RockOpera Praha vyjíždí do Plzně, aby představil svou
nejnovější rockovou operu Vymítač. Spojení metalu, vlivů vážné hudby a hororového příběhu zaručuje, že se
budeme krásně bát. Děj Vymítače je inspirován pověstí
o kostele sv. Máří Magdalény ve Velharticích a přilehlém
hřbitově. Jedna dívka stále oplakávala svého drahého,
padlého vojáka, a jeho kamaráda, který se jí nabízel, odmítala. Voják tedy ze zlosti uspořádal keltský pohanský
rituál, kterým ze záhrobí vyvolal ducha onoho mrtvého
a nechal s pomocí temných sil děvče posednout. Bude
tedy potřeba Vymítače! Hlavní roli ztvární Kamil Střihavka, v dalších rolích se objeví Honza Toužimský, Viktor Dyk, Pavla Forest, Žántí, Helena Kubelková a další.
Program podpoří symfometalová kapela Interitus.

02/02 / 20:00

KD Šeříková

XIII. století,
Bratrstvo Luny
Druhého
února
přivítají
v KD Šeříková kapely XIII. století a Bratrstvo Luny. Určité
tajemno, které kolem sebe vyzařují, se hodí k Hromnileden 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

cím, které připadají právě na toto datum. XIII. století,
česká gothic rocková kapela, hraje temnější tóny, vždy
s českými texty. Vznikla z punkové kapely HNF (Hrdinové nové fronty) a za téměř třicet let své existence vydala
deset řadových alb. Post-gothic-rocková parta z Kralup
nad Vltavou s typickou modrou růží ve znaku – to je Bratrstvo Luny. Někteří členové se znají od dětství a společné prožitky je vzájemně spojily ve vztah podobný bratrskému: „Luna je mocná spasitelka noci, temný mystický
úkaz, který je tichým svědkem naší společné pouti při
vzrušujících výpravách za poznáním vlastního já.“

06/02 / 19:00

Saloon Roudná

Po siréně swing!
Pravidelné swingové tančírny
s titulem „Po siréně swing!“
se na zimu a jaro stěhují do útulného sálu v Saloonu
na Roudné, kde se první únorovou středu představí
tradičně pořádající Pilsner Jazz Band s repertoárem
orchestrů třicátých a čtyřicátých let a jejich host. Pozvání tentokrát přijalo pražské uskupení Appendixie,
jež kraluje swingovým tančírnám od Bratislavy po Drážďany a repertoár čerpá z nekonečné studnice skladeb
neworleánských ulic i newyorských tančíren. Díky
skvěle šlapající rytmické sekci i brilantním sólistům jsou
„appendikové“ oblíbení jak u tanečníků, tak jazzových
fajnšmekrů. Tančírna začíná v 19:00 hod. a předchází jí
od 18:00 hod. lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou, která je součástí vstupenky na tančírnu.

16/02 / 20:00

KD Šeříková

Sto zvířat,
Švihadlo, V3ska
Večer 16. února se v KD Šeříková ponese ve znamení ska a reggae – zahrají Sto zvířat,
Švihadlo a V3ska. Kapela Sto zvířat se vrací ke klubovému programu sestavenému ze třiceti svých největších
hitovek. Vše podtrhuje typická žlutočerná pódiová
prezentace a kabaretní kostýmy. Kapela Švihadlo hraje
reggae už 35 let a výrazně přispěla k popularizaci tohoto žánru u nás. Jako jedna z mála českých kapel koncertovala i v různých evropských zemích. 16. února pomyslně přenese kousek Jamajky i do KD Šeříková v Plzni.
Kapela V3ska, hraje styl ska, doplněný o prvky punku
a reggae, s veselými texty. Přijďte se příjemně uvolnit,
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Měšťanské besedě vystoupí 7. února legendární dvojice písničkářů Ivo Jahelka a Miroslav
Paleček.
nechte se houpat rytmem a dovolte sami sobě zapomenout na každodenní starosti.

03/03 / 19:00

Horšovský Týn

Clive Bunker
z Jethro Tull

První březnovou neděli se
v Horšovském Týně v rámci evropského turné představí
zakládající člen legendární anglické skupiny Jethro Tull
– bubeník Clive Bunker se speciálním bluesrockovým
koncertním programem v doprovodu kapely italského kytaristy a zpěváka Riki Massiniho! Bunker v Jethro
Tull působil v nejlepších letech do roku 1971 a je podepsán pod největšími hity kapely jako „Locomotive Breath“, „Aqualung“, „Bourrée“ nebo „My Sunday Feeling“.
Kromě aktuální autorské tvorby jeho současné kapely se
tedy můžete těšit také na známé skladby z rané zlaté éry
Jethro Tull! Vstupenky jsou v předprodeji v Informačním
centru Horšovský Týn, tel.: 379 415 151.

05/04 / 19:00

Horšovský Týn

Tomáš Klus
a Cílová skupina
Po třech letech od alba „Anat
život není“ přichází Tomáš Klus a jeho Cílová skupina s již šestým studiovým albem s názvem „SpOlu“
a začátkem dubna ho představí také svým fanouškům
v Horšovském Týně, kde vystoupí v místním kinosále.
Kromě skladeb z velmi dobře hodnocené novinky se
můžete těšit také na celou řadu známých hitů jednoho
z nejvýraznějších tuzemských interpretů posledních let,
který navíc se svojí Cílovou skupinou umí naživo předvést show jako málokdo! Vstupenky jsou již v prodeji
na www.kinohorsovskytyn.cz.
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DIVADLO
od
05/01

Divadelní tipy

Divadlo Alfa

Lednová představení

Sobotní odpolední pohádky Umanutá princezna, Kolíbá
se velryba, Pohádky ovčí babičky, Pohádka o třech námořnících divadla Láryfáry nebo večerní představení Kde
domov můj? – to je lednová nabídka Divadla Alfa. Umanutá princezna je pohádka o líbezné princezničce, o princi zakletém v kraba, tajemné mořské víle a potrhlých
muzikantech, která se odehrává v Benátkách. Divadlo
Láryfáry zase přiveze příběh o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým
snem: na ostrov Hukakulu, kde podle starých námořních
legend žijí překrásné mořské panny. I pohádka Kolíbá se
velryba vezme diváky na moře. Ve velrybím břiše se totiž
ocitnou dva piráti, Žvanda a Planda. Naproti tomu inscenace Kde domov můj? je ryze suchozemská. Divadlo ji
připravilo ke stému výročí republiky a je určena starším
divákům. Pohádky ovčí babičky nadchnou naopak nejmenší diváky, ale i jejich dospělý doprovod, který tyhle
příběhy zná coby večerníčky už po několik generací.

11–13/01

Moving Station

SCANDI – přehlídka současných
severských filmů
Moving Station již potřetí uvede průřez tím nejlepším
ze současné severské kinematografie. Přehlídka zahrnuje devět snímků. Plzeňští filmoví fanoušci se mohou
těšit na čtyři premiéry: Ženu na válečné stezce (ISL/
FRA/UKR), komedii o švédském maloměstě Amatéři
(SWE), hořkou komedii o rodinných vztazích Svátky klidu a míru (DNK) a typické severské krimi Goliáš (SWE)
zasazené do neutěšeného průmyslového města kdesi
ve Švédsku. Chybět nebude ani film pro děti Doktor
Proktor a vana času nebo komedie Vyšší moc. Kompletní přehled filmů naleznete v programové části.

18/01 / 19:00

Divadlo Dialog

Uděláte mně to
znova?
Divadlo Maebh uvádí komedii Laurenta Ruquiera, která si bere na mušku ožehavé
téma ženského světa – plastickou operaci. Sympatický
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lékař Jouvence je nucen přijmout na zástup za svou
nemocnou sekretářku novou dívku. Slečna Claudine je
prostořeká, zpočátku se dokonce zdá zcela nepoužitelná, přesto si ji Jouvenceovy pacientky oblíbí. Na mladou
sympatickou sekretářku však žárlí doktorova manželka,
spolumajitelka ordinace. Vše navíc komplikuje zamindrákovaná slečna Frantini a hvězda filmového plátna
Madam X, jejíž poslední operace skončí tragicky.

19/01 / 15:00

D klub

Hrnečku vař
Doubravecký klub zve na sobotní pohádku v podání Divadla Dráček. Veselá pohádka vypráví o kouzelné babičce,
hodné holčičce, mlsném kocourovi a o hrnečku, který
vařil, vařil a vařil. Vstupné 40 Kč dospělý i dítě. Děti
do 3 let zdarma na klíně. Prodej vstupenek půl hodiny
před představením.

20/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Světáci

Známá hudební komedie
o partě tří fasádníků, kteří se
po dramatickém zážitku v grilbaru, kde způsobí požár,
rozhodnou vzdělat se v oblasti společenského chování.
Odevzdají se tedy do rukou zkušeného profesora tance
a společenské výchovy a doufají, že jim to příště přinese
společnost dam na úrovni. Kdo mohl tušit, že nakonec
natrefí na trojici podobně dobře vyškolených lehkých
žen? Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena
Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry
na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. Hrají Viktor Limr, Zbyšek Pantůček, Martin Sobotka, Vlasta
Žehrová, Monika Absolonová a další.

30/01 / 20:00

Moving Station

EN-TEN-TIKY

EN-TEN-TIKY je první původní
představení nového cirkusu,
které vzniklo v Plzni. O pěti elementech v pěti osobnostech a o hrách v nás. Co znamená být dospělý v dnešleden 2019 | www.zurnalmag.cz

Smetanovské
dny

39. ročník festivalu
28. 2. – 28. 3. 2019
Plzeň
www.smetanovskedny.cz

Výběr z programu
28. 2. 2019 I 19:00 I Měšťanská beseda
Sophia Burgos & Plzeňská filharmonie
1. 3. 2019 I 17:00 I Studijní a vědecká knihovna PK
Eugen Brikcius – autorské čtení
3. 3. 2019 I 16:30 I Český rozhlas Plzeň
Detektivka v orchestru:
Případ ztracených hudebníků
4. 3. 2019 I 18:00 I DEPO2015
Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany
5. 3. 2019 I 19:30 I Dům hudby
České noneto – 95 let
6. 3. 2019 I 19:30 I Dům hudby
Wihanovo kvarteto
8. 3. 2019 I 19.30 I Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje
Tango & Capella Brava
10. 3. 2019 I 10:30 I Dům hudby
“Nuže, jeď už, milá polko, šťastnou cestu!“
11. 3. 2019 I 19:30 I Český rozhlas Plzeň
Napříč generacemi
12. 3. 2019 I 19:30 I Dům hudby
Velikonoce s Musicou Bohemicou & Jaroslav Krček

www.smetanovskedny.cz

17. 3. 2019 I 17:00 I Církev bratrská
Prague Radio Trio & Svatopluk Schuller
17. 3. 2019 I 19:00 I Velké divadlo
Zdeněk Fibich: Nevěsta messinská
18. 3. 2018 I 19:30 I Dům hudby
Eliška Krásnohorská & česká opera
19. 3. 2019 I 19:30 I Dům hudby
Michaela Fukačová & Marián Lapšanký
20. 3. 2019 I 19:00 I Kostel sv. Jana Nepomuckého
Irena Chřibková & Martin Opršál
21. 3. 2019 I 19:00 I Měšťanská beseda
Jiří Stivín & co? s Plzeňskou filharmonií
24. 3. 2019 I 16:30 I Český rozhlas Plzeň
O třech prasátkách & Pruhované panenky
27. 3. 2019 I 19:00 I Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kolegium pro duchovní hudbu & Vít Aschenbrenner
28. 3. 2019 I 19:00 I Měšťanská beseda
Jana Boušková & Plzeňská filharmonie
Doprovodný program
2. 3. 2019 I 19:30 I Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje
Tanec v době mládí Bedřicha Smetany

Smetanovské
dny

28. 2. 2018, 19:00
Měšťanská beseda

Sophia Burgos
poprvé v Plzni
Zahajovací koncert
festivalu
www.smetanovskedny.cz

39. ročník festivalu
28. 2. – 28. 3. 2019
Plzeň

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

ním zrychleném tempu společnosti? V labyrintu, kde
můžeme lehce zabloudit a ztratit svoji osobnost nebo
můžeme přijmout pravidla hry a hrát si. Být dospělý
neznamená přestat si hrát. Autorem představení je
uskupení High5. Tvoří jej pět členů Žongléros Ansámbl, spolku, jenž pořádá kurzy a workshopy nového cirkusu a akrobacie pro širokou veřejnost, pořádá festival
Žonglobalizace a věnuje se také vlastní tvorbě. Obsazení: Jan Brand, Jiří Hlaváč, Jiří Misař, Lucie Misařová,
Martina Vaněčková.

30/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Richard III.

Divadelní spolek Kašpar přiváží Shakespearovo drama
s Janem Potměšilem v titulní roli. Cesta k trůnu a moci
je lemovaná potoky krve. A ostatní? Přihlížejí, bojí se,
slouží nebo pomáhají… a pak se diví. Jan Potměšil
s naivní přesvědčivostí prosazuje a s krutým humorem
komentuje své zločinné záměry. Pouze v monolozích
adresovaných do hlediště úšklebkem poodhalí svou
pravou tvář. Zlo se tu představuje jako samozřejmost
pragmatického myšlení bez zábran a mezí. Hrají Jan
Potměšil, Milena Steinmasslová, František Kreuzmann,
Monika Zoubková, Marek Němec, Eva Elsnerová, Miloslav Tichý, Pavel Lagner, Tomáš Stolařík a další.

01/03 / 19:00

KD Šeříková

Eva Holubová,
Bob Klepl: Zůstane to mezi námi
Prvního března zažijete v KD Šeříková výjimečné setkání s Evou Holubovou a Bobem Kleplem v talk show
„Zůstane to mezi námi“. A co víc – podobu talk show
budete moci sami ovlivňovat svými otázkami. „Zůstane to mezi námi“ je úsměvná, někdy možná i trochu
hořká, každopádně vždy velmi osobitá talk show
našich předních herců, známých vedle profesního
mistrovství také zájmem o dění kolem nás a snahou
nežít život zbytečně. Diváci ovlivňují podobu večera
prostřednictvím svých otázek položených buď přímo
z hlediště, nebo napsaných před začátkem představení. Můžete se tedy těšit na večer strávený s oblíbenými hereckými hvězdami, i na to, že k jeho zdaru možná
sami trochu přispějete.
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo J. K. Tyla potěší v únoru milovníky operety novým nastudováním Veselé vdovy.
… že v Divadle Alfa vystoupí v únoru Divadlo pod
Palmovkou s divadelní adaptací blogu Poslední
důvod, proč se nezabít (11. 2.) a Dejvické divadlo
s představením Vražda krále Gonzaga (25. 2.).
… že Moving Station uvede v únoru reprízu původní dokumentární inscenace inspirované hřbitovy,
pomníky a naším vztahem k zesnulým Po tvých hrobech šlapu.
… že loutkové divadlo Špalíček chystá na 3. února
premiéru představení Hrnečku, vař! a O poslušných
kůzlátkách.
… že Velké divadlo DJKT uvede 9. února premiéru
Krále Ubu.
… že únorový Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace v Moving Station se bude konat
22. února.
… že Měšťanská beseda uvede v únoru komedii Dokud nás milenky nerozdělí (13. 2.).
… že nedělní pohádkový expres přiveze do Moving
Station v neděli 24. 2. pohádku o těstu, chlebu, zadělávání, pečení a žraní inspirovanou K. J. Erbenem
Otěstánek od studia Damúza.
… že Kino Beseda zve v únoru na balet z moskevského Velkého divadla Bajadéra (17. 2.).
… že Malá scéna DJKT chystá 16. února premiéru semaforského představení Dobře placená procházka.
… že koncem února uvede Beseda inscenaci Božena Němcová – Neumím jinak, než láskou s Tatianou
Vilhelmovou v hlavní roli (24. 2.).
… že Měšťanská beseda uvede v únoru autorskou
komedii Ivy Janžurové na námět Jany Paulové Veletoč (25. 2.).
… že Alfa na Americké zve 16. února na Kouzelnou
školku Michala Nesvadby.
… že koncem února se do Plzně vrací vynikající monodrama s Eliškou Balzerovou Můj báječný rozvod
(27. 2.).
… že Primadivadlo v hotelu Primavera uvede v únoru komedii Hledám milence, zn. Spěchá! (18. 2.).
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GALERIE

Přehled výstav

do 19/01

Galerie Jiřího Trnky

Ženy
a dobrodružství
Bohumila
Konečného

Plzeňský rodák Bohumil Konečný přezdívaný Bimba je
mistrem dynamických dobrodružných ilustrací a kreseb krásných žen. Je znám jako ilustrátor knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, je ale i autorem řady
reklamních plakátů. Na výstavě jsou k vidění originály
pro prvorepublikové časopisy Rozruch, Mladý hlasatel, poválečný časopis Vpřed či originály z knih Otakara Batličky a Jaroslava Foglara. Poprvé představuje
i originální Konečného obálky Humoristických listů,
originály plakátů pro firmu Baťa či poválečný export,
poprvé jsou v Plzni vystaveny erotické Intimní obrazy.
Doprovodný program nabídne 8. ledna v Západočeské
galerii (Pražská 13) projekci filmu BIMBA – příběh zapomenutého malíře s následnou besedou. Na 17. ledna je pak připravena v galerii komentovaná prohlídka
s kurátorem výstavy Janem Hosnedlem. Více informací
na www.bimba.cz.

do 27/01

Západočeská galerie

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

Krajinomalba se stala významným žánrem 19. století,
na němž se rychlý vývoj směřující k modernímu pojetí malby projevil nejmarkantněji. Výstava představuje hlavní centra krajinářského školení, která měla
vliv na zobrazování přírody a naturalistických motivů
ve druhé polovině 19. století. Plenérová krajinomalba se stala nositelkou nových uměleckých tendencí
směřujících od intimní a lyrické krajinomalby k impresionismu. Malíři reagovali nejen na kompoziční
schémata s často využívaným nízkým horizontem,
ale objevovali i pastózní rukopis a svobodnější práci
s barvou. Na výstavě je k vidění více než stovka obrazů od téměř třiceti umělců.
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do 27/01

Západočeské
muzeum

Vilém Heckel 100
Západočeské muzeum v Plzni
připomíná sté výročí narození fotografa Viléma Heckela retrospektivní výstavou. Vilém Heckel, který svými
fotografiemi přiblížil vzdálené vrcholy a zapomenuté kouty světa širokému publiku, se narodil 21. května 1918 v Plzni. Heckelova rozsáhlá tvorba obsahuje
mnoho kapitol: průmyslové a reklamní fotografie, reportážní dokumentaci, krajinné fotografie celého Československa a fotografické záznamy vysokohorských
expedic. Mimořádný talent, jasný cíl, láska k přírodě,
pracovitost a fyzická kondice, to vše jsou skutečnosti,
díky nimž se Heckelovi podařilo zařadit se mezi nejuznávanější fotografy hor a krajiny.

do 02/02

Galerie Ladislava
Sutnara

Rostislav Vaněk:
EXTYPO
Výstava představuje výraznou osobnost českého grafického designu, která spojuje celé umělecké generace.
Rostislav Vaněk se do povědomí zapsal jako nepřehlédnutelný grafik, tvůrce písma a pedagog. 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.

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
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

Dvořáka, Jana Knapa, Davida Krňanského, Milana Ressela, Sofie Švejdové, Alex Yordanové a dalších výtvarníků.

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

Výstava věnuje pozornost významným osobnostem,
které měly k Plzni tvůrčí vztah, jako je nejen Adolf
Loos, ale i třeba Jan Gillar, Josef Špalek, Karel Honzík
nebo Jan Víšek. Zároveň nastiňuje i dobovou situaci,
která vedla k tomu, že se z Plzně stalo ohnisko moderní architektury. Připomíná i místní architekty, jako byl
Hanuš Zápal, Otakar Gschwind, Václav Klein, Bohumil
Chvojka, Rudolf Černý či Jaroslav Čada a nezapomíná
ani na soukromé projektanty Leo Meisla, Václava Neckáře a Františka Němce. Zabývá se urbanismem včetně
generálního regulačního plánu města, i tím, jak se Plzeň ve dvacetiletí První republiky vyrovnávala s chybami předchozích dob.

od 08/01 / 17:00

Galerie Evropského
domu SVK PK

Výstava ilustrací
Martina Velíška
ke knize Grónské
mýty

Mýty a pověsti byly odjakživa nedílnou součástí života
Inuitů usazených v drsném arktickém prostoru. Severští
lovci si je navzájem vyprávěli během dlouhé polární
noci, nebo když je na cestě zastihla nepohoda a byli nuceni zůstat delší dobu na jednom místě. Mnohé příběhy
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že jarní výstava v Západočeském muzeu v Plzni – Národopisném muzeu Plzeňska bude
veskrze sladká. Bude totiž věnovaná historické
cestě cukrářství z privátních kuchyní šlechtických
měšťanských domácností do profesionálních
cukrářských dílen.
… že Kino Beseda uvede 21. února film Já, Claude
Monet o možná nejvlivnějším a nejúspěšnějším
malíři 19. a počátku 20. století.
… že Západočeská galerie chystá na jaro výstavu
věnovanou lidové kultuře a jejímu odrazu ve výtvarném umění.
… že Galerie Jiřího Trnky zahájí 23. ledna výstavu
členů UVU na téma Živly.
… že Galerie Azyl zve na výstavu fotografií Petra
Opatrného s názvem Příroda, svět lidí a trocha
fantazie (7. 1.–2. 2.).
… že v Galerii Paletka můžete od 17. ledna
do 8. března vidět výstavu prací žáků Waldorfské
školy Dobromysl.
vysvětlují, jak vzniklo Slunce, Měsíc a hvězdy, proč je
příroda taková, jaká je, a proč různá zvířata vypadají tak,
jak vypadají. K bezděčné drsnosti a krutosti některých
textů se mnohdy těžko nalézá morální opodstatnění
nebo odpovídající trest.

od 09/01 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Milan Říský: live

Výstava představuje retrospektivu koncertních fotografií Milana Říského za poslední
čtyři roky. Jako fotograf a redaktor prošel Milan Říský
časopisy Rock&Pop a Rock&All, šest let působil na pozici
webeditora, redaktora a fotografa v Plzeňském deníku.
Dlouhodobě spolupracuje s plzeňským hudebním klubem Divadlo Pod Lampou a jako jediný Čech bude již
třetím rokem oficiálním fotografem festivalu Rock im
Park v německém Norimberku. Se svým fotoaparátem
také doprovázel na turné Daniela Landu.
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KAM ZA KULTUROU
do
31/03

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 informací
na www.plzen.eu nebo tel.: 378 033 041.

od 01/01

Brumex Fashion

Likvidace zimní kolekce dětské módy
Brumex Fashion, jehož prodejnu
najdete na adrese Palackého 12, zahajuje s Novým rokem výprodej dětského oblečení velikostí 50–140. Zimní
oblečení můžete během ledna a února pořídit se slevou
50–80 procent. Špičkovou dětskou módu španělské
značky Mayoral a italské značky Brums nakoupíte i online
na FB: Brumex Fashion.

14/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Hanka Machalová:
Z Plzně do světa
chytře, levně, často
Hana Machalová sedmkrát obletěla zeměkouli. Po celé republice dodává optimismus
a kuráž lidem, kterým běžný život klade překážky ve splnění jejich cestovatelských snů. Přijďte si pro nové povzbuzení k vlastnímu objevování světa. Nyní si připravila
návod, jak chytře cestovat po celý rok, a to i s tipy na cesty, které ušetří spoustu času a peněz. Uvidíte celou škálu
možností a budete se dobře bavit. Nezapomeňte si vzít
notýsek na poznámky.
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15/01
20:20

Papírna

 urz swingu pro úplné
K
začátečníky

Naučte se v novém roce něco, po čem už dlouho
pošilháváte: lindy hop a charleston! Jazz bez hranic
a swingová škola SwinglTangl otevírají další kurzy pro
úplné začátečníky. S Jirkou a Markétou se bude tančit
každé úterý večer v zrcadlovém sále v Papírně. Vrhněte se na parket a bavte se, svět v tom jede už pěkně
dlouho! Více info na tel.: 724 317 539.

18–19/01

Husova 14

Veletrh
vzdělávání,
her a hraček
Hledáte pro své dítě ideální školu či školku? Přijďte
do Kostela ECM Maranatha na představení škol a školek Plzeňského kraje s moderními formami vzdělávání
a respektujícím a individuálním přístupem, jako jsou
montessori, waldorf, lesní a jazykové školky. Doprovodný program nabídne vystoupení Veroniky Hurdové (Krkavčí matka) nebo Evy Mikešové, či zážitkový
workshop Nebojte se tmy a mnoho dalšího.

30/01 / 10:00–18:00

Bývalý OD PRIOR,
Americká 2186/47

Veletrh práce
a vzdělávání –

Klíč k příležitostem
Hledáte lepší práci nebo brigádu? Přemýšlíte nad
změnou zaměstnavatele? Chcete se něco nového naučit nebo jen chcete ověřit svoji cenu na trhu práce?
Přijďte na veletrh, kde najdete stovky pracovních míst
od vysoce kvalifikovaných po jednoduché brigády.
Kromě toho je pro vás připraven celodenní maraton
přednášek a poraden, například pracovněprávní, pro
začínající podnikatele nebo grafologická. Můžete zde
také otestovat svoji zrakovou kondici, dozvíte se, jak se
připravit na pracovní pohovor, na co si dát pozor v pracovních smlouvách a mnoho dalšího. Nudit se určitě
nebudete. Vstup zdarma, více na http://praci.najdisi.cz.
Přijít se vyplatí, i když práci zrovna nehledáte!
leden 2019 | www.zurnalmag.cz
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17/01

CineStar, Cinema City

Skleněný / thriller / drama / horor
Režisér M. Night Shyamalan měl dokonale rozjetou kariéru. Natočil fenomenální Šestý smysl, svéráznou variaci na komiksové
příběhy Vyvolený a poctivý thriller Znamení. Pak to s ním ale
šlo od desíti k pěti a vypadalo to, že si po průšvizích Po zániku
Země a Poslední vládce větru zavřel dveře do Hollywoodu. Ale
povedlo se mu vrátit a jeho thriller Rozpolcený vydělal velké
peníze a líbil se divákům a kritikům. A v závěrečné scéně se
navíc ukázalo, že jde o pokračování Vyvoleného. Teď tu tedy
máme třetí díl do série a trojice hrdinů, kteří jsou možná ve skutečnosti jen blázni, skončila za mřížemi psychiatrického ústavu.
Je tu David Dunn s nadlidskou silou, i Kevin, v jehož hlavě sídlí
hned několik osobností a jedna z nich je smrtelně nebezpečná.
A pak taky Elijah Price, který si tu nechává říkat Pan Skleněný a je
to geniální manipulátor. A ten se právě rozhodl, že si z Kevina udělá svou osobní zbraň. Když uteče z blázince a ukáže se, že policie
ho nemůže zastavit a zůstává za ním jen hromada mrtvol, je jasné, že jedinou nadějí na to, že skončí opět za mřížemi, je David.
Ve světě, kde neexistují superhrdinové ani superpadouši, se teď
oba střetnou. A budou u toho i Bruce Willis, Samuel L Jackson nebo
James McAvoy.

27/12

CineStar, Cinema City

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.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

10/01

Raubíř Ralf a internet / animovaný / komedie
Animovaný Raubíř Ralf byl hodně sympatický a neobvyklý hrdina. Šlo totiž
o záporáka z herního automatu, který však ve skutečnosti toužil po tom, aby
se ho ostatní hrdinové nebáli a on měl opravdové kámoše. Nakonec se mu to
povedlo, ostatní ho začali respektovat a navíc si našel kamarádku, závodnici Vanilopku. A žili šťastně až do smrti… vlastně ne, žili šťastně až do dvojky.
Raubíř Ralf a internet vezme dvojici hrdinů na výpravu do divokého online světa, kde na ně čekají podivné videohry,
leden 2019 | www.zurnalmag.cz
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zákeřné reklamy a spousta dalších věcí, na které dobromyslný obr a ukecaná holka nejsou zvědavi. A taky tu jsou
princezny… hodně princezen. Raubíř Ralf láká nejenom na animovanou jízdu plnou humoru a akce, ale i na to, že se
tu mihnou hrdinky Ledového království a dalších disneyovských pohádek. Kino Káčko uvede 19. ledna.

10/01

CineStar, Cinema City

Robin Hood / akční / dobrodružný
Robin Hood je dobrodružná klasika, v téhle podobě jste ho ale ještě neviděli. Samozřejmě i tentokrát dostaneme klasický příběh o zbojníkovi, který
bohatým bral a chudým dával, bojoval proti šerifovi z Nottinghamu a uměl
to s lukem jako nikdo v okolí. Tvůrci se však dušují, že jejich verze překope
legendární příběh do takové podoby, jaká by byla vhodná pro jednadvacáté století. Takže spíš než na tradičně pojatou dobrodružnou zábavu se těšte
na nekompromisní akční jízdu, která má blíž ke komiksům. V hlavní roli se objeví Taron Egerton ze série Kingsman,
ale dorazí třeba i oscarový Jamie Foxx nebo hrdina 50 odstínů šedi Jamie Dornan. Režíruje Otto Bathurst, který má
prsty v seriálové pecce Peaky Blinders: Gangy z Birminghamu.

CineStar, Kino Beseda, Kino Káčko 10/01

Cena za štěstí / drama / komedie
Režisérka a scenáristka Olga Dabrowská před lety pomáhala se scénářem
ke kultovním Samotářům a natočila drama Kuličky. Teď se za kameru vrací
a svým způsobem se vrací i k Samotářům. V Ceně za štěstí se totiž bude taky
věnovat lásce, jejím podobám a hlavně jejímu hledání, které není jednoduché
a zvlášť ne v jednadvacátém století. Láska a vztahy mají totiž mnoho podob.
Láska ke svým bližním, k dětem, ale i bezmoc a útěk od toho, co bylo dřív krásné a teď nefunguje, jsou hlavní témata
filmu, jehož hrdinové se potkávají a vzájemně si více či méně ovlivňují životy. A snaží se najít to, co by je konečně
učinilo šťastnými. V hlavních rolích se můžete těšit na Ivanu Chýlkovou, Tomáše Hanáka, Vandu Hybnerovou nebo
Pavla Řezníčka. Kino Beseda uvede 28. ledna, Kino Káčko 11., 13. a 19. ledna.

17/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Husí kůže 2: Ukradený Halloween / komedie
Rodinná hororová komedie Husí kůže s Jackem Blackem v hlavní roli slavila před
pár lety v kinech překvapivý úspěch, takže si vybojovala dvojku. V ní se Black
také vrací, ale podle všeho si ho užijeme podstatně méně než minule. Tentokrát
se má děj točit kolem dvou kamarádů, kterým se povede najít kouzelnou knihu, díky které ožívají ty nejhorší noční můry z knih hororového spisovatele R. L.
Stinea. A není s nimi žádná legrace. Ono bojovat proti upírům a mumiím je jedna věc, ale když si na člověka vyšlápne
oživlá loutka nebo dokonce gang přerostlých gumových medvídků, tak už končí legrace. Nebo v tomhle případě spíš
začíná, i druhá Husí kůže totiž bude kombinovat děs s legrací a bavit by se u ní měla celá rodina. Kino Káčko uvede 20. 1.

CineStar, Kino Beseda, Kino Káčko 17/01

Kursk / drama / historický
Dánský rodák Thomas Vinterberg patří už dobrých dvacet let k nejrespektovanějším evropským filmařům a hodlá to potvrdit i svou ambiciózní novinkou
Kursk. Ta se bude točit okolo katastrofy ruské jaderné ponorky K-141 Kursk,
která se v roce 2000 během vojenského cvičení kvůli explozi potopila na dno
Barentsova moře. V hloubce 108 metrů bojovali námořníci o život, ale docházel
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jim kyslík a čas. Filmový Kursk se ovšem nebude zabývat jen jimi, ale prostor dostanou i politici, kteří váhali, jestli přizvat k záchranné operaci i cizí námořníky, kteří jim nabídli pomoc. A děj se bude točit i okolo manželky jednoho z důstojníků, která se zoufale snaží využít všechny možnosti, jak zachránit svého muže a pomalu jí dochází, že ve vojenské
a námořnické mašinérii není pro lidskost místo. V hlavních rolích se objeví oscarový Colin Firth, Mathias Schoenaerts
a poslední bondgirl Léea Seydoux. Kino Beseda uvede 30. ledna, Kino Káčko 18. ledna.

17/01

CineStar, Kino Káčko

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět / komedie
Druhořadý animák Ledová sezóna v kinech pár diváků zaujal, takže se nakonec dočkal i druhého dílu, ve kterém se na scénu vrací lední medvěd Norm.
Není to žádný zabiják a postrach ledové pustiny, ale sympaťák, který má rád
společnost i lidi. Teď se ale musí stát medvědím vůdcem, což moc nejde, když
nemá žádný respekt. Spolu se svým synem a kamarády se tak vydává na cestu
do světa lidí, kde by to chtěl napravit, bohužel se mu na paty lepí smůla. Norm
se připlete k bankovní loupeži a napáchá spoustu problémů, ale po návratu domů je to ještě horší. Mocná korporace
tu totiž začala těžit led a vypadá to, že medvědi brzy přijdou o svůj domov. Zachránit ho lze jen jedním jediným
způsobem. Medvědi ho musí vybojovat v hokejovém zápase. Kino Káčko uvede 27. ledna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

24/01

Psí domov / dobrodružný / rodinný
Nejlepší dojáky jsou filmy o zvířatech a tvůrci Psího domova to nejspíš moc
dobře vědí. U tohohle budou pejskaři brečet jak želvy. Hlavní hrdinkou je psí
dáma Bella, která nade všechno miluje svého páníčka Lucase. Už od doby, kdy
byla štěnětem, žvýkala bačkory a odmítala poslouchat. S tím posloucháním
má trošku problémy i v dospělosti, ale její láska k Lucasovi je i tak absolutní
a nezlomná. A ten vztah je vzájemný. Když tedy Lucas odjede studovat na vysokou školu, Bella se s tím odmítá smířit
a jednoho dne prostě a jednoduše vezme roha a rozhodne se ho najít. Čeká ji několik set kilometrů dlouhá cesta,
během které potká dobré i zlé lidi, bude bojovat o život v divoké přírodě a prožije dobrodružství, o jakém se jí ani
nesnilo. Knižní předlohu pro Psí domov napsal W. Bruce Cameron, jenž stojí i za knihou Psí poslání, která se také
dočkala filmové verze. Takže pokud se vám líbila, Psí domov by vás taky zklamat neměl. Kino Káčko uvede 27. ledna.

24/01

Cinema City, Kino Káčko

Složka 64 / krimi / mysteriózní / thriller
Hrdinové románové série z pera Jussiho Adler-Olsena Carl Mørck a jeho parťák
Assad už se stihli zabydlet i v kinech a teď přichází čas na jejich čtvrté filmové
dobrodružství. Parťáci z oddělení starých případů, se kterými nikdo nedokázal
celé roky hnout, teď mají za úkol zjistit, odkud se vzaly mrtvoly nalezené zazděné při rekonstrukci jednoho nenápadného bytu. A brzy se dostávají na stopu
starých zločinů, které se odehrávaly na podivném ostrově, kam bývaly mladé
dívky posílané na převýchovu. Šikana, strach, nelidské zacházení i lékařské experimenty… to všechno je jen vrchol
ledovce hrůz, které se tu děly. Není divu, že někdo z ostrova se rozhodl vraždit. Co jsou ale zač oběti? A nezasloužily
si náhodou svou smrt? Karl s Assadem odhalují, že minulost může být někdy hodně ošklivá záležitost. Hlavní role si
zopakovalo sehrané duo Nikolaj Lie Kaas a Fares Fares. Kino Káčko uvede 24. ledna.

24/01

CineStar, Kino Káčko

Ovečky a vlci / animovaný / rodinný

Animáky už dávno nevznikají jen v Hollywoodu, ale třeba i v Rusku a vy teď dostanete možnost zjistit, jak to Rusové zvládají. Děj se odehrává ve světě, kde vedle sebe žijí jak zubatí vlci, tak i chundelaté ovce. A docela spolu
leden 2019 | www.zurnalmag.cz
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vycházejí. Uzavřeli totiž dohodu o tom, že ti první nebudou ty druhé žrát a mír zatím celkem bez problémů trvá.
Teď ale přichází problém v podobě černých vlků, kteří na nějaký mír nejsou ani trošku zvědaví a chtějí věci vrátit
do starých kolejí, což se ovcím ani trošku nelíbí. Povede se jim celou situaci nějak vyřešit ke spokojenosti všech,
nebo se zase při cestách do lesa budou muset ohlížet přes rameno a čekat, kdy na ně vyskočí zubatý predátor?
Kino Káčko uvede 26. ledna.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
				Kino Káčko

24/01

Favoritka / drama / životopisný / historický
Nejlepší může být vždycky jen jeden. Platí to ve sportu, ale i na královském
dvoře. Historická a notně šílená a lehce zvrácená komedie Favoritka se odehrává v Anglii v osmnáctém století, kdy tu vládla královna Anna. Nemocná,
náladová a svým způsobem dost otravná ženská, která si rozuměla jen se svou
společnicí a nejbližší rádkyní lady Sarah. Věci se ale změní. Na její dvůr totiž právě dorazila mladá a velmi ambiciózní
Abigail. Dostane tu místo služebné, ale s ním se nehodlá jen tak spokojit a díky svému šarmu, inteligenci a ochotě
dělat občas ošklivé věci stoupá po společenském žebříčku čím dál tím výš a jak se brzy ukáže, i sama královna je
ochotná jí naslouchat. Začíná boj o to, kdo bude vládkyni Anglie stát po boku. Vyhraje zkušená a protřelá Sarah,
nebo Abigail, na jejíž straně stojí mládí a ambice? Hvězdnému obsazení vévodí Emma Stone, Rachel Weisz a Olivia
Colman. Kino Beseda uvede 31. ledna, Kino Káčko 25. ledna.

31/01

CineStar, Cinema City

Ženy v běhu / komedie
Taky máte pocit, že běháním žije polovina republiky? Nebo dokonce běháte
sami? Tak si zkuste zaběhnout na Ženy v běhu. Podle názvu by člověk možná
čekal sportovní film, ale ono to tak úplně není, i když bez sportu se tu neobejdeme. V centru dění stojí Věra, která rozhodla svému manželovi Jindřichovi
splnit jeho poslední přání a zaběhnout maraton. Nemá na to věk, nemá na to
formu, ale odhodlání jí nechybí a navíc se jí povede přesvědčit její tři dcery, aby do toho šly s ní. Prostě si trať rozdělí.
Teď je potřeba pořádně se připravit a začít trénovat. Žádné z dcer se do toho nechce, ale brzy jim dojde, že právě
tahle akce by jim mohla pomoci vyřešit i jejich osobní problémy a ujasnit si, co je v životě podstatné. Marcelu by si
možná konečně mohl vzít její přítel, Bára snad najde někoho, s kým by mohla mít dítě a Kačka si snad ujasní, jestli
někam vede její vztah s ženatým mužem. Do cíle je ale daleko. V hlavních rolích uvidíte Zlatu Adamovskou, Terezu
Kostkovou, Veroniku Kubařovou a Jenovéfu Bokovou.

		

CineStar, Cinema City

31/01

Ticho před bouří / drama / thriller
Režisér a scenárista Steven Knight, který má na kontě třeba gangsterku Východní přísliby, se vrací s komorním psychologickým thrillerem, jehož hrdinou je rybář Baker. Žije v Karibiku, vozí bohaté turisty na ryby a snaží se zapomenout na svou minulost a na ošklivé věci, které v mládí dělal. Pak si ho ale
jeho minulost najde a má podobu jeho bývalé lásky Karen, která ho přemluví,
aby ji pomohl s jedním problémem. Kvůli starým časům. Potřebuje, aby Baker zabil jejího násilnického manžela.
Dostane za to milion dolarů. Bakerovi se zpočátku nechce, ale peníze potřebuje a na moři se může stát cokoliv, Karenin manžel si navíc bezpochyby smrt zaslouží. Anebo je to celé trošku jinak? Co když mu Karen neříká pravdu a on
sám se stal jen pěšákem ve hře, jejíž pravidla teprve začíná chápat? Uprostřed karibského ráje se bude umírat. Je jen
otázka, kdo umře. V hlavních rolích zazáří oscarové hvězdy Matthew McConaughey a Anne Hathaway, které doplní
Jason Clarke, Diane Lane nebo Djimon Hounsou.
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Názor Janka Ereta

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Janka Ereta
Napadá mě, že jako se v písních poeticky vzpomíná na první lásky, stejně
tak by si zasloužila opěvovat oblíbená jídla z dětství. Pro mě to je jednoznačně kouzlo bramborových placek od babičky z Nezvěstic. O nich
vlastně už píseň je, napsal ji Karel Melíšek a Jarka Mottl v roce 1942.
Dnes už ale bramborové placky v nabídce plzeňských restaurací marně
hledám. Nezbylo mi tedy, než se je sám naučit, pěkně s kysaným zelím.
V posledních letech jsem jednoznačně začal tíhnout k bezmasým jídlům. Je to vcelku dobrodružný lov. V nejmenované restauraci mi například se slovy „to byste
se nenajedl“ nakonec nepřinesli pro jistotu vůbec nic. Ale doba se mění, nabídka roste a já se navíc zamiloval
do indické kuchyně.
Základy indické kuchyně jsem se naučil i vařit, a až mi sebevědomí jednou vzroste, troufnu si zkusit i sladkost
všech sladkostí – gulab jamun. Musí být čerstvý, ještě teplý, to je pak ta pravá slast. Samozřejmostí jsou indické placky na mnoho způsobů, snad že mi připomínají už zmíněné dětství. A kdybych si chtěl pochutnat
úplně nejvíc? Počkám, až mě pozve na domácí hostinu kamarád Jirka Mucha. Jídlo je pro něj asi to samé, co
hudba, míchá a mixuje, zesiluje a zeslabuje, střídá nástroje, je to prostě koncert. Nadšeně s ním spolupracuji
jak hudebně, tak při konzumaci jeho gurmánských skladeb.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Jaká jídla naopak nepozřu? To by asi muselo být něco, co by mě svým tvarem, barvou i vůní příliš zaskočilo.
A i taková jsem párkrát zkusil. Rád si troufám na nové chutě, a to i na cestách. Samozřejmě ve vzdálenějších
destinacích je nutné první dny dodržovat pár pravidel, ale pak už klidně experimentovat. Vlastně jednu vzpomínku na chuť, ke které jsem ještě cestu nenašel, si vybavuji. Je to východočeský vánoční houbový čokoládový hubník. A z exotických chutí nemusím například jogurty dochucené pomocí Kala Namak, tedy černou solí.
Ta má totiž svou vůní i složením blíže spíš k ne zcela čerstvým vejcím než ke klasické soli.
Ale zpátky do našeho kraje. V Plzni je výborných restaurací, kde majitelé a kuchaři překročili stín smaženého
sýru, už široká nabídka. Úplně nejvíc si pochutnám v restauraci Everest. Možná to není luxusní restaurace,
ale mě vždycky přesvědčivě vrátí a přenese do Indie. Určitě vyzkouším i novou indickou restauraci Namaskar
na Slovanech.
Rád zajdu i kamkoliv jinam do příjemného prostředí, kde chutná už jen díky vstřícnosti personálu. A když je
čas zajít jen na kávu, oblíbil jsem si v poslední době La Frenchie Café. Dobrá restaurace – to je pro mě příjemná atmosféra, klid na povídání, milá obsluha a samozřejmě dobré jídlo s možností nesmažených bezmasých
variant.
A předsevzetí do nového roku? To nejotřepanější. Do konce března o 6 kilo méně. Naštěstí je to úplně jednoduché a radostné. Jíst méně, ale o to lépe. A na to se těším!
Janek Eret,
folkový muzikant
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To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

od 01/01

Pulcinella

PF 2019

Italská restaurace Pulcinella
děkuje všem svým klientům
za stálou přízeň a přeje vše nejlepší do nového roku.
Bude se na vás těšit v roce 2019 s novými nápady a „starým dobrým týmem“.

od
15/01

el Cid

Grand restaurant festival

Od půlky ledna do konce února si můžete ve španělské
restauraci el Cid v centru Plzně rezervovat degustační
festivalové pokrmy. Podávat se budou Chutě Španělska
– sušená šunka jamón ibérico, ovčí sýr Manchego a fíkové chutney, Mořské tapas – krevety na česneku, grilovaný severský humr a marinovaná chobotnice a Grilovaná
telecí maminha (tri tip steak), pastyňákové pyré, řepa,
hrášek. Pokud si objednáte celé menu, dostanete jako
pozornost vyhlášený španělský dezert crema catalana
– jemný vanilkový krém s pomerančem zapečený třtinovým cukrem.

17/01 / 18:30

Restaurace
U Pramenů

Degustace
s Vinařstvím Hort
Nenechte si ujít skvělá vína a skvělého sommeliéra
a k tomu neméně skvělé pokrmy z dílny hotelového šéfkuchaře. Vstupné 350 korun. Rezervace míst a informace
na e-mailu: info@upramenu.cz nebo na tel.: 603 330 422.

24–
25/05

DEPO2015

Pivo & Rock

Klub malých pivovarů na vás v květnu chystá festival spojující skvělá piva s výbornou muzikou! Těšit
se můžete na pivovary z Čech, Bavorska a Belgie. Dohromady bude k ochutnání přes 100 druhů piv ze 30
pivovarů. A kapely? Alkehol, Törr, Visací Zámek, Katr,
Znouzectnost, Aušus, Anakonda Benda, Zvlášňý Škola,
Odyssea, Sifon a Jiří Schmitzer! Samozřejmostí je dostatek občerstvení a doprovodný program se soutě-

30

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.

TIP NA LEDEN
od prosince

Nová indická
restaurace
Namaskar
S Novým rokem se na Slovanech otevírá nová indická restaurace. Nechte své
chuťové buňky zažít exotiku přímo uprostřed běžného dne. Restaurace Namaskar nabízí to nejlepší
z tradiční indické kuchyně, jejíž pestrost koření je
až neuvěřitelná. Na své si přijdou milovníci masa,
vegetariáni i vegani. Ale také milovníci ostrého
jídla. Ochutnat pravou indickou kuchyni znamená
si ji zamilovat. Zkušení indičtí kuchaři vám připraví
tradiční placky Naan v originální indické peci Tandori, která je důležitou součástí přípravny jídel.
Jídlo si budete moci nechat dovézt i domů. Restauraci Namaskar, jejíž název je odvozen od indického pozdravu, najdete na náměstí Generála Píky
a přináší malý kousek Indie do vaší duše i chutí.
Více informací na http://indicka-plzen.cz/.
žemi s pivní tematikou. Vzhledem k omezené kapacitě
haly v DEPO2015 doporučujeme si vstup zajistit včas.
Vstupenky, program a seznam pivovarů naleznete
na www.pivoarock.cz.
leden 2019 | 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

2. 1. 19:00
3. 1. 19:00
4. 1. 19:00
6. 1. 14:00
8. 1. 19:00
9. 1. 19:00
10. 1. 19:00
11. 1. 19:00
12. 1. 19:00
13. 1. 14:00
15. 1. 19:00
16. 1. 19:00
18. 1. 19:00
19. 1. 19:00
20. 1. 19:00
21. 1.		
22. 1. 19:00
23. 1. 19:00
25. 1. 19:00
26. 1. 17:00
30. 1. 19:00
31. 1. 19:00

Nabucco – opera/-CZ, DE TITLabutí jezero – balet
Orfeo – opera/-TITJakub Jan Ryba – opera
Manon – balet
Nabucco – opera/-CZ, DE TITJakub Jan Ryba – opera
Nabucco – opera/-CZ, DE TITNevěsta messinská – opera/-DE TITPast na myši – činohra
Modrovous – činohra
Zkrocení zlé ženy – balet
Modrovous – činohra
Pařížský život – opereta
Zkrocení zlé ženy – balet
Prohlídky divadla
Modrovous – činohra
Past na myši – činohra
Drahomíra a její synové – činohra
Šumař na střeše – muzikál
Zkrocení zlé ženy – balet
Šumař na střeše – muzikál

V10
KMD14
S6
D
S3
V14
KMD10
V12
S8
O1
V9
V2
V4
pro seniory
V17
S7
KMD10
S2
V6
S5

Nová scéna DJKT

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

2. 1. 19:00
3. 1. 19:00
4. 1. 19:00
5. 1. 19:00
10. 1. 19:00
11. 1. 19:00
12. 1. 19:00
13. 1. 16:00
17. 1. 19:00
19. 1. 19:00
20. 1. 14:00
		20:00
24. 1. 19:00
25. 1. 19:00
27. 1. 10:30
		14:00
30. 1. 19:00
31. 1. 19:00

Duch (Ghost The Musical) – muzikál
S4
West Side Story – muzikál
S5
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N4
DONAHA! – muzikál
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
N7
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál N12
Sluha dvou pánů – činohra
Hamlet – opera/-TITZ
Zácpa – činohra
West Side Story – muzikál
S9
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
O2
Nocturno DJKT: Zimní cesta – opera
foyer
Tartuffe – činohra
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N8
Baletní ateliér – balet
baletní sál
West Side Story – muzikál
DONAHA! – muzikál
Tartuffe – činohra
N3

Malá scéna DJKT

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

6. 1. 19:00 50 odstínů (České porno) – činohra
8. 1. 19:00 Jenom konec světa – činohra
leden 2019 | www.zurnalmag.cz
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12. 1. 19:00
13. 1. 14:00
		17:00
15. 1. 19:00
16. 1. 17:00
17. 1. 19:00
18. 1. 19:00
20. 1. 11:00
		19:00
22. 1. 19:00
26. 1. 15:00
		17:00
27. 1. 11:00
		13:00
29. 1. 19:00
30. 1. 19:00

Dům Bernardy Alby – balet, premiéra
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Dům Bernardy Alby – balet
Prodáváme nevěstu – opera
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
O Rusalce – opera
Jenom konec světa – činohra
Sweeney Todd – muzikál
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra, premiéra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
J2
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Okouzlující slečna – opera
pro seniory
V žen Karla IV. – činohra
pro seniory

Divadlo Alfa

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

3. 1. 09:00
5. 1. 15:00
7. 1. 09:00
		09:00
9. 1. 09:00
		09:00
10. 1. 09:00
11. 1. 09:00
12. 1. 15:00
14. 1. 09:00
17. 1. 09:00
18. 1. 09:00
19. 1. 15:00
21. 1. 19:00
22. 1. 09:00
24. 1. 09:00
25. 1. 09:00
26. 1. 15:00
28. 1. 09:00
30. 1. 09:00

Tajemný hrad v Karpatech (také 4. 1.)
Umanutá princezna
Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)
ALFA farma, klub (také od 10:30 hod.)
Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)
ALFA farma, klub (také od 10:30 hod.)
Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)
Umanutá princezna (také od 10:30 hod.)
Divadlo Láryfáry: Pohádka o třech námořnících
Gazdina roba (také 15. 1.)
Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.)
Kolíbá se velryba (také od 10:30 hod.)
Kolíbá se velryba
Kde domov můj?
Perníková chaloupka (také 23. 1.)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Pohádky ovčí babičky
Pohádky ovčí babičky (také 29. 1.)
Honza. Honza? Honza! (také 31. 1.)

Divadlo Dialog

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

7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
15. 1.
16. 1.
18. 1.

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

Zakázané uvolnění – hořká komedie, hraje Divadlo Jezírko
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Tanga pro Ježíška – komedie, hraje DK Jirásek
Agentura Drahoušek – komedie, hraje Sofranza
Dům u dvou vražd – detektivní hra, hrají Komedyjanti z Tachova
Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
Uděláte mně to znova? – situační komedie, premiéra,
hraje Divadlo Maebh
21. 1. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina
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22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

O samělost fotbalového brankáře – komedie, hraje Spodina
Uděláte mně to znova? – situační komedie, Divadlo Maebh
Všechny moje milenky – dramatická hra, hraje Zrcadlo
Nezdvořák – černá komedie, hraje Orákulum
Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina

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

11.–13. 1.
SCANDI – přehlídka současných severských filmů
11. 1. 19:00 Žena na válečné stezce – ISL / FRA / UKR (2018), komedie,
akční, thriller, režie: Benedikt Erlingsson, 101 min.
		21:00 Goliáš – SWE (2018), krimi, drama, režie: P. Grönlund, 88 min.
12. 1. 17:00 Amatéři – SWE (2018), komedie, režie: G. Pichler, 102 min.
		19:00 Mrzout – FIN (2014), komedie, režie: D. Karukoski, 113 min.
		21:00 Vyšší moc – SWE / FRA / NOR / DNK (2014), drama,
komedie, režie: Ruben Östlund, 120 min.
13. 1. 15:00 Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času – NOR / GER (2015),
rodinný, komedie, dobrodružný, režie: A.Fröhlich, 95 min.
		17:00 Svátky klidu a míru – DNK (2018), komedie, drama, režie:
Paprika Steen, 101 min.
		19:00 O kuřatech a lidech – DNK / GER (2015), komedie, drama,
režie: Anders Thomas Jensen, 104 min.
		21:00 Řezníci – DNK (2003), komedie, režie: A. T. Jensen, 100 min.
15. 1. 18:00 Vernisáž výstavy ilustrátorky Anastasie Stročkové
19. 1. 15:00 Cirkus do gala – novocirkusová show (také od 18:00 hod.)
22. 1. 20:00 Jakub Čermák & Johan: Po tvých hrobech šlapu – dokumentární inscenace inspirovaná hřbitovy
25. 1. 20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace
27. 1. 15:00 Jak klaunka Pepina k cirkusu přišla – pohádkový expres
30. 1. 20:00 High5: EN-TEN-TIKY – novocirkusové představení

Loutkové divadlo Špalíček

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

6. 1. 15:30 Kouzelná galoše – pohádka pro děti
20. 1. 15:30 Kouzelná galoše – pohádka pro děti

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
9. 1. 17:00 Milan Říský: live – interaktivní výstava koncertních fotografií doplněná odkazem na speciální playlist na Spotify
a Youtube s písněmi focených hudebních interpretů
15. 1. 17:00 Život v éře samurajů – zahajovací přednáška cyklu: Úvod
do dějin předmoderního Japonska (VZC)
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22. 1. 17:00 Plzeňské dvorky – přednáška A. Hostičkové a J. Soukupa
29. 1. 17:00 Ž ivot v éře samurajů – druhá z cyklu přednášek Romana
Kodeta: Jak Japonsko vypadalo (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
8. 1. 17:00 Vernisáž výstavy ilustrací Martina Velíška
ke knize Grónské mýty
8. 1.–1. 2.
Výstava ilustrací Martina Velíška ke knize Grónské mýty

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:
2. 1. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Václav Rabas: Žně v Čechách
– přednáška, dílo představí Eva Bendová
6. 1. 15:00 Tříkrálový koncert hudebního kroužku Svět Kvítek
8. 1. 17:00 Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední
Evropě 1860–1890 – komentovaná prohlídka, provází
Katarína Beňová
10. 1. 16:00 Jak se krajina dostala do obrazu – tvůrčí dílna pro rodiče
s dětmi
12. 1. 11:00 Fotografický workshop „Pojďme fotit krajinu“ – pod
vedením lektorů manželů Kocourkových
20. 1. 10:30 Hudební matiné: Dopoledne s flétnou a akordeonem
– účinkují žáci ZUŠ Terezie Brzkové pod vedením Ivany
Bártové a Petry Křížkové
24. 1. 17:00 Laudatio pro Plzeň – komponovaný pořad Střediska
západočeských spisovatelů
Výstavní síň „13“
do 24. 2.
Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938
Kulturní program během výstavy:
8. 1. 17:00 Projekce filmu BIMBA – příběh zapomenutého malíře a beseda s kurátorem výstavy Ženy a dobrodružství Bohumila
Konečného Janem Hosnedlem v Galerii Jiřího Trnky
15. 1. 18:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra M. Štráfeldové ze
života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire
19. 1. 14:00 Pane architekte, smíme dál?: Komponovaný program
– výtvarná dílna, komentovaná prohlídka, hudba
a netradiční setkání
25. 1. 18:00 Humoresky pana Haška – literárně-dramatický pořad,
který čerpá z humoristické tvorby Jaroslava Haška, účinkuje
Poetické divadlo
26. 1. 16:00 Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938
– komentovaná prohlídka, provází Monika Hubková
30. 1. 17:00 Přejdi Jordán – poetické toulky Jordánskem, účinkují Amani
Alawawdeh, Helena Hanzlíčková a Jiří Hlobil

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

Univerzitní 28, tel.: 377 636 713, 723 057 514, po–pá 8–20 hod. (FDULS) / Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, tel.: 377 636 889, út– pá 11–18 hod., so 10–15 hod. (GLS)

do 2. 2.		

Rostislav Vaněk: EXTYPO – výstava (GLS)
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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
6. 1. 13:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
24. 1. 17:00 Komentovaná prohlídka k výstavě

Galerie Alšovka

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

do 31. 1. 	Společná výstava obrazů Sdružení výtvarníků ČR a hostů
– výstava ak. malíře Rudolfa Riedlbaucha, Jiřího Končela,
Anny Lindnerové, Milana Dufka a Helgy Santer
6. 1. 17:00 Pravidelné nedělní čaje (také 13., 20. a 27. 1.)
24. 1. 18:00 Pokračování pořadu: Beze spěchu! – s harmonikáři
PLZEŇSKÝ PEPÍCI

Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného

Galerie Jiřího Trnky, nám. Republiky 40, Plzeň, www.bimba.cz

do 19. 1.	Výstava ilustrací, kreseb a maleb malíře a ilustrátora Bohumila Konečného – Bimby k příležitosti 100. výročí narození
8. 1. 17:00 Projekce filmu BIMBA – příběh zapomenutého malíře
a beseda s kurátorem výstavy (Západočeská galerie)
17. 1. 17:00 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy J. Hosnedlem

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 19. 1.
Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného – výstava
do 31. 1.	Sdílení /malba, grafika, kresba/ – výstava (výstavní síň
radnice – II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
23. 1.–10. 3.	Tematická výstava členů UVUP na téma Živly

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 – výstava
do 27. 1.
Vilém Heckel 100 – výstava
Doprovodné pořady:
14. 1. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
15. 1. 17:30 Jací byli? Antropologie v archeologii – přednáška Zuzany
Schierové
23. 1. 16:30 Flóra a vegetace NPR Rolavská vrchoviště se zaměřením
na nejvzácnější druhy rostlin – přednáška V. Melichara
28. 1. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
7. 1.

19:00

10. 1. 19:30
13. 1. 19:00
23. 1. 19:00
28. 1. 19:00
31. 1. 19:00
DIVADLO
3. 1. 19:00
20. 1. 19:00
20. 1. 19:30
27. 1. 19:00
27. 1. 19:30
30. 1. 19:00
PŘEDNÁŠKY
8. 1. 19:00
14. 1. 19:00
22. 1. 19:00
DĚTI
5. 1. 14:30
6. 1. 14:30/16:00
13. 1. 14:30/16:00
20. 1. 14:30/16:00
26. 1. 14:00/16:00
27. 1. 14:30/16:00
KINO BESEDA
6. 1. 15:45
7. 1. 19:15
9. 1. 19:15
10. 1. 17:00
10. 1. 19:15
12. 1. 14:30
12. 1. 17:00
14. 1. 19:15
16. 1. 19:15
17. 1. 16:00
17. 1. 19:15
21. 1. 19:15
23. 1. 19:15
24. 1. 19:15
26. 1. 14:30
27. 1. 15:45
28. 1. 19:15
30. 1. 19:15
31. 1. 17:00
31. 1. 19:15

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
& BRATŘI EBENOVÉ
ASONANCE
JAKUB SMOLÍK
4TET
MICHAL ŠINDELÁŘ: MŮJ TÁTA „DĚDEK“
RADKA FIŠAROVÁ
CAVEMAN
SVĚTÁCI
CAVEMAN
ONE KNOR SHOW - NEŽ ZAČNU
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
RICHARD III.
NORSKO OD A DO Z
H. MACHALOVÁ: NÁVOD NA CHYTRÉ CESTOVÁNÍ
NEJLEPŠÍ TREKY V PERU
HRAVÁ SOBOTA: NA SEVERNÍM PÓLU
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
SLEPIČÍ POHÁDKA
HRNEČKU VAŘ
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
JAK HONZA S DUCHEM ZATOČIL
DON QUIJOTE
BOHEMIAN RHAPSODY
S LÁSKOU VINCENT
PRO SENIORY
ZLATÝ PODRAZ
UTOP SE, NEBO PLAV
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ PRO DĚTI
ANDRÉ RIEU: KONCERT ZE SYDNEY
ONI A SILVIO
BEAUTIFUL BOY
PRO SENIORY
TEN, KDO TĚ MILOVAL
CANALETTO A UMĚNÍ BENÁTEK
ZRODILA SE HVĚZDA
GAUGUIN
BOHEMIAN RHAPSODY
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL PRO DĚTI
LOUSKÁČEK
CENA ZA ŠTĚSTÍ
KURSK
PRO SENIORY
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
FAVORITKA

www.mestanska-beseda.cz
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Muzea | Instituce | Akce | Kino

Národopisné muzeum Plzeňska

tradiční kytička pro dámy a památeční sklenička moravského vína pro každého

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
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

D klub

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

10. 1.
16. 1.
19. 1.
24. 1.

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

Collegium Fiddle Dolce – pořad pro seniory
Nábory do kroužků na 1. pololetí 2019
Hrnečku vař – divadlo pro děti
Jiří Helekal – pořad pro seniory

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

3. 1. 16:00
4. 1. 10:00
8. 1. 17:00
14. 1. 18:00
15. 1. 17:00
17. 1. 16:00
22. 1. 18:00
23. 1. 17:00
		18:00
29. 1. 19:00
30. 1. 18:00

Copa čtete, Plzeňácí? (ÚKD)
Čtení pro nejmenší (OKB)
Tajemství plzeňských památek: Křížky a vetřelci (PS)
Nepál a Bhútán: David Hainall (MK)
Publicisté.cs – Aktuálně: Vladimír Kořen (PS)
Copa čtete, Plzeňácí? (ÚKD)
Jakub Noha: Koncert mezi knihami (KS)
Křest publikací edice Ulita 2018 (PS)
Sicílie na kole i pěšky: Václav Zikmund (LK)
TRUS: Vražda v salonním kupé (MK)
Trénování paměti: Marie Blažková (LK)

Veletrh práce a vzdělávání – Klíč k příležitostem

Bývalý OD PRIOR, 2. patro, Americká 2186/47, Plzeň, http://praci.najdisi.cz

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

20. Letecký ples

Alfa Americká, Plzeň

9. 3. 20:00 2 0. Letecký ples – vystoupí: Taneční orchestr Václava
Žákovce a New style band Pavla Vlacha, chybět nebude ani

11. Reprezentační česko–německý ples

Měšťanská beseda, Plzeň

9. 2. 20:00 1 1. Reprezentační česko–německý ples – předtančení,
čokoládová dámská volenka, bohatá tombola, půlnoční
překvapení, zajímavý host, bavorské vdolečky, vystoupí:
19členný taneční a plesový orchestr Big Band Bonit a Elvis
Presley Revival

IX. Reprezentační ples TOP 09 Plzeňského kraje

Měšťanská beseda, Plzeň, www.plzenskavstupenka.cz, www.mestanska-beseda.cz

26. 1. 20:00 I X. Reprezentační ples TOP 09 Plzeňského kraje – soutěž o
skvělé ceny, welcome drink, fotobudka SMYBOX, půlnoční
překvapení, vystoupí: Taneční orchestr Miroslava Novotného a Iva Pazderková

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.

17:00
17:00
17:00
17:00

Naprostí cizinci – Itálie 2016 (také od 19:30 hod.)
24 týdnů – Německo 2016 (také od 19:30 hod.)
Pod jedním stromem – Island 2017 (také od 19:30 hod.)
Favoritka – Irsko / Velká Británie / USA 2018
(také od 19:30 hod.)

Kino a divadlo Káčko

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

4. 1. 20:00
5. 1. 17:00
		20:00
6. 1. 15:00
		18:00
10. 1. 20:00
11. 1. 20:00
12. 1. 17:00
		20:00
13. 1. 15:00
		18:00
17. 1. 20:00
18. 1. 20:00
19. 1. 17:00
		20:00
20. 1. 15:00
		18:00

Smrtelné stroje
Spider-Man: Paralelní světy
Aquaman
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Bumblebee
Beautiful Boy
Cena za štěstí
Mary Poppins se vrací
Bohemian Rhapsody
Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Cena za štěstí
A dýchejte klidně
Kursk
Raubíř Ralf a internet
Cena za štěstí
Pásmo pohádek
Husí kůže 2: Ukradený Halloween

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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24. 1. 20:00
25. 1. 20:00
26. 1. 17:00
		20:00
27. 1. 15:00
		18:00
31. 1. 20:00

Složka 64
Favoritka
Ovečky a vlci
Narušitel
Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
Psí domov
Žena na válečné stezce

Cinema City

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

27. 12.–2. 1. Sněhová královna: V zemi zrcadel, Znovu ve hře
10.–16. 1.
Raubíř Ralf a internet, Robin Hood
17.–23. 1.
Husí kůže 2: Ukradený Halloween, Skleněný
24.–30. 1.
Favoritka, Psí domov, Schindlerův seznam, Složka 64
31. 1.–6. 2. Ticho před bouří, Úniková hra, Ženy v běhu
Dále hrajeme: Aquaman (2D i 3D), Bohemian Rhapsody, Čertí brko,
Creed II, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, Grinch,
Mary Poppins se vrací, Johnny English znovu zasahuje,
Malá čarodějnice, Pat a Mat: Zimní radovánky, Smrtelné
stroje, Spider-Man: Paralelní světy (2D i 3D), Vánoce a spol.,
Ve spárech ďábla, Zrodila se hvězda

CineStar

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

27. 12.–2. 1.	Sněhová královna: V zemi zrcadel, Utop se, nebo plav,
Znovu ve hře
10.–16. 1.
Cena za štěstí, Raubíř Ralf a internet, Robin Hood
17.–23. 1.	Husí kůže 2: Ukradený Halloween, Kursk, Ledová sezóna:
Medvědi jsou zpět, Skleněný
24.–30. 1.
Favoritka, Psí domov, Ovečky a vlci
31. 1.–6. 2. Ticho před bouří, Úniková hra, Ženy v běhu
Dále hrajeme: Aquaman (2D i 3D), Bohemian Rhapsody, Čertí brko,
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, Grinch, Mimi &
Líza: Záhada vánočního světla, Pat a Mat: Zimní radovánky,
Smrtelné stroje, Spider-Man: Paralelní světy (2D i 3D),
Vánoce a spol., Ve spárech ďábla

KD Šeříková

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

25. 1. 20:00 R egenerace (Běhavý – Odyssea, Lang – Turbo,
Šťastný – Turbo)
26. 1. 19:30 Metal Session Vol. 1: Debustrol, Bohemyst, Dark Angels,
Avidity For
1. 2. 20:00 RockOpera Praha: Vymítač + Interitus
2. 2. 20:00 XIII. století, Bratrstvo Luny
9. 2. 20:00 Totální nasazení, E!E, The Fialky
14. 2. 19:00 Miloš Meier – Drumming Syndrome
16. 2. 20:00 Sto zvířat, Švihadlo, V3ska
23. 2. 20:00 Vitacit + Sapon, Paradox
1. 3. 19:00 Eva Holubová, Bob Klepl: Talk show „Zůstane to mezi námi“
9. 3. 16:00 DEADLY STORM 13 – metalový festival
leden 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že poslední únorovou neděli je
každoročně vyháněna z plzeňské
kotliny zima. Všichni, kdo se už těší
na jaro, jsou vítání 24. února ve 14 hod. před 7. ZŠ
na Vinicích, kde akce začíná. Masky vítány!
… že 17. února bude DEPO2015 patřit svatebnímu
veletrhu.
… že Knihovna města Plzně připravila k 100. výročí narození Miroslava Zikmunda besední pořad
a výstavu ve Foyer Polanovy síně.
… že CineStar uvede v únoru mimo jiné Lego příběh 2 nebo Jak vycvičit draka 3.
… že v cyklu Publicisté.cs – Aktuálně vystoupí
v únoru v Polanově síni známá propagátorka kvality potravin prof. Jana Dostálová.
… že plzeňské ženské osobnosti ze světa kultury
uspořádaly opět vánoční sbírku dárků pro maminky a děti z charitních domovů a opět splnily
všechna přání.
… že výroční ceny literárního měsíčníku Plž se
budou letos udílet už naposledy.
… že 16. února se koná v KD JAS Festival historického a scénického šermu.
… že začátkem března se v Plzni uskuteční festival Letem světem (8.–9. 3.).
… že v CineStar se 14. února bude konat live show
„Posedlí Dakarem“ s českým zástupcem na Dakaru Martinem Macíkem a závodníkem Honzou
Brabcem.
… že 9. února se v TOTEMU koná Konference přírodního stavitelství.
… že 23. února se v muzeu v Nepomuku koná
přednáška k výročí sestřelení amerického bombardéru Liberator.
… že 2. března ožije centrum města tradičním
masopustním veselím Masopust, masopust, jen
mě holka nevopusť!
… že na jubilejním X. ročníku Grand Restaurant
Festivalu ochutnáte od 15. ledna do 28. února
unikátní degustace v 91 TOP podnicích podle
Maurerova výběru Grand Restaurant ve stylu
Chuť da Vinci.
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Veselé Vánoce
a štastný nový rok
Základní umělecká škola Plzeň, Jagellonská, Galerie Paletka

