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čtenáři Žurnálu,
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rok opět dospěl do své poslední dvanáctiny
a my máme před sebou týdny plné shonu, napjatých nervů z uzavírání pracovních projektů, shánění dárků, které ve skutečnosti nikdo
nechce, uklízení zapomenutých zákoutí bytu
a nuceného navozování vánoční pohodové
atmosféry. Zkrátka samé novodobé vánoční
zvyky a tradice. Znáte ale ty staré, jimiž se řídila nejen babička Boženy Němcové, ale možná i ta vaše?
Pokud se bojíte zlodějů, obtočte nohy štědrovečerního stolu provazem – zloději se pak prý vašemu domu v příštím roce zaručeně vyhnou. Těžko říct, jaká
je úspěšnost tohoto zvyku. Jak vysoká je pravděpodobnost, že vám provaz
mezi nohami stolu bude překážet a že někdo bude u nejsvátečnější večeře
roku klít jako dlaždič o přesčasech, je určitě velmi vysoká.
Dámy, chcete-li se příští rok určitě vdávat, obejděte o Vánocích devatero stavení a z každého přineste skrojek vánočky. A kdo vás povede k oltáři? To vám
prozradí sen. Před spaním snězte celého slanečka. Od této chvíle už nemluvte. Kdo vám ve snu podá sklenici vody k uhašení žízně, to je váš budoucí ženich. Ani u těchto pověr není percentuálně úspěšnost nikde uvedena. Projít se
po sousedech a vyžebrat kousek vánočky můžete. Sice na vás budou koukat
jako na podivína, ale určitě si s vámi rádi o svátcích chvilku popovídají. Užijte si
to, abyste vydržely ten poslanečkový mluvní půst. Ačkoli mlčení je v téhle proceduře možná to menší zlo. Zkusily jste někdy sníst celého slanečka bez pití?
Pak vám ve snu podá sklenici vody klidně i Lucifer s blikajícími rohy a kozíma
nohama. No, že by to byl váš vysněný ženich, docela pochybuji.
Pokud nedáte nikomu žádný vánoční dárek, přijdete do roka na mizinu. Tak
praví stará pověra. Nová by se dala upravit tak, že na mizinu přijdete, pokud
budete dávat dárky nakoupené neuváženě na dluh. V takovém případě se šance na splnění rovná skoro jistotě.
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Zemědělci, chcete-li vědět, zda bude příští rok dost vody, dejte pod štědrovečerní stůl sklenici s vodou. Po večeři ji zkontrolujte: pokud bude vody víc, bude
jí dost i příští rok. Pokud ubyla, bude sucho. Při štědrovečerní večeři také ukrojte kus pšeničného a kus žitného chleba a obložte jimi čepel nože z obou stran.
O Třech králích se na nůž podívejte: na které straně zrezivěl, toho obilí bude
napřesrok nedostatek. Ani u těchto pověr není známo, na jakém principu a zda
vůbec fungují. Ale dáte-li si pod stůl sklenici vody, je téměř jisté, že do ní někdo
kopne, a pak už vás nejspíš množství srážek v příštím roce zajímat nebude,
neboť budete řešit srážku s manželkou u štědrovečerní večeře. A nůž obložený
dvěma chleby od Vánoc až do Tří králů ji nejspíš taky zrovna nenadchne.
Tak šťastné a veselé, ať už s pověrami, nebo bez nich, vám přeje
Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
27. prosince
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DIVADLO POD STROMEČEK
Říkají Vám blízcí, že pod stromeček nic nechtějí nebo že už všechno mají? Nevěřte tomu
a zabalte jim pod stromeček okouzlující okamžiky na našich třech scénách plných emocí!
Předplatné 2020
Výběr až z 51 abonentních skupin, stálé místo v hledišti, dané termíny divadelních představení, sleva oproti
vstupence 15-50 %, abonentka platí hodinu před a hodinu po skončení představení jako jízdenka MHD, slevy na
vybrané koncerty a mimorepertoárové akce divadla, např. Noc s operou.
Bonus abonentka je přenosná!
Dárkový poukaz
Ideální dárek, obdarovaný si zvolí inscenaci i termín, dle vlastního přání. Poukazy v hodnotách od 150 do 450 Kč
jsou platné do 30. června 2020.
Nocturno DJKT
Exkluzivní dárek přinášející klenoty vokální hudby a degustaci luxusních alkoholických nápojů.
26. ledna zazní hudba z konce 18. stol. skladatelů W. A. Mozarta, G. Rossiniho a L. van Beethovena s ochutnávkami
vybraných druhů rumů. 16. února se ještě v duchu valentýnském rozezní romantické písně z přelomu 19. a 20.
stol. našich slavných autorů B. Smetany a A. Dvořáka a degustovat se budou sherry, vermuty a portská vína.
Oba večery se uskuteční od 20.00 ve foyer Nové scény. Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji DJKT.
Kalendář DJKT
Mějte své oblíbené umělce stále na očích ve stolním kalendáři DJKT – k zakoupení v předprodeji DJKT.
Dárkové předměty
Každého milovníka divadla jistě potěší dárkové předměty Divadla J. K. Tyla,
v prodeji ve foyer Nové scény.

07/12 / 17:00
Malá scéna DJKT

1 × 6 pohádek

Letošní činoherní pohádka bude tak trochu netradiční,
půjde totiž o pohádku interaktivní. Vycházet bude ze
známé pohádkové knížky básníka Františka Hrubína
2 × 7 pohádek, která je plná hravých a velmi dobře zapamatovatelných veršů. Dětští diváci budou mít v této
pohádce možnost zapojit se a doplňovat pohádkové
příběhy a říkat je společně s herci. Další zvláštností by
mělo být i využití členů nově vznikající Divadelní dramatické dílny, kteří by v pohádce měli účinkovat společně
s členy souboru činohry: Simonou Rejdovou, Matyášem
Darnadym a Jaroslavem Matějkou.

08 a 18/12
19:00
Velké divadlo
13, 18 a 31/12 / 19:00
Nová scéna DJKT

Veselá vdova
Světově úspěšné dílo rakouského skladatele
Franze Lehára patří k operetám, jejichž libreto
obstojí i před diváky 21. století. Příběh zasazený do Paříže roku 1905 je nesmírně divadelně
nosný, nepostrádá důležitou dějovou zápletku
a vtipnými dialogy jen hýří. Co se samotné hudby týče, lze bez nadsázky říci, že každé hudební
číslo v této operetě je malým hudebním skvostem! Za všechny můžeme jmenovat například
píseň Hany Glawari o víle Vilje nebo píseň Danila o jeho hýření v nočním podniku U Maxima.
Veselá vdova je vskutku nesmrtelným dílem,
premiéru měla 30. prosince roku 1905 v Divadle
na Vídeňce ve Vídni a v Plzni zazněla poprvé již
v roce 1907, nikdy pak na delší dobu ze zdejšího
repertoáru nezmizela. Nenechte si ujít některou
z mnoha prosincových či lednových repríz anebo
jedno ze silvestrovských představení, kdy malým
přípitkem můžete společně oslavit předvečer
nového roku!
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Antigona

Sofoklova tragédie o odpovědnosti jedince za morální
hodnoty společnosti, ve které žijeme. Síla dramatika antického Řecka spočívá v moudrosti postoje k životu, dramatické sevřenosti a v básnickém jazyce. Na rozdíl od jiných velikánů své doby nejsou hybatelem děje bohové,
ale člověk. Námět čerpal Sofokles z legend o bájném
městě Théby. Antigona, dcera krále Oidipa, se vzepře nelidskému zákonu, který vydal autoritářský vládce Théb.
Pro lásku k životu, který je pro ni nepřijatelný bez morálních hodnot, je připravena k oběti nejvyšší… Její postoj
má sílu probouzet lidi ze zaběhnutých stereotypů, zaujímat stanovisko a v důsledku toho měnit řád věcí. V titulní
roli se v inscenaci DJKT představuje Zuzana Ščerbová.

14, 26 a 31/12 / 19:00
Velké divadlo

Brouk
v hlavě
Když v roce 1907 psal francouzský dramatik Georges
Feydeau hru Brouk v hlavě, určitě netušil,
že se právě ona
| www.zurnalmag.
cz
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OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
stane jednou z nejslavnějších komedií všech dob. Komedie či vlastně fraška ve vaudevillovém stylu popisuje
zkoušku manželské nevěry, kterou nachystá manželka
Marcela na svého muže Viktora Emanuela Champboisyho v pařížském podniku „U Galantní kočičky“. Klasické
situace žárlivosti a nevěry ještě umocňuje přítomnost
hotelového sluhy Boutona, jenž je dvojníkem pana
Champboisyho… Brouk v hlavě se po sedmadvaceti
letech vrací na jeviště DJKT, nyní v režii Thomase Zielinského a opět sršící ironií, humorem, vtipem i osobitým
šarmem. V hlavní roli, respektive dvojroli se představí
Martin Stránský. Přijďte oslavit příchod nového roku
na jedno ze Silvestrovských představení s přípitkem!

21/12 / 19:00
Velké divadlo

Iris
Divadlo zve na poslední reprízu výjimečné opery Pietra Mascagniho s japonskou tematikou, která už bude
vonět Vánocemi. Přijďte si užít, v divadle obvykle nevídanou, vůni vánočního cukroví a celkovou příjemnou
atmosféru večera, poklidně stráveného v uměleckém
prostředí. Na cestu domů si pak budete moci posvítit
Betlémským světlem, které se bude rozdávat. Navštívit
můžete také dvě předchozí reprízy 6. a 12. prosince.

26/01 a 16/02 / 20:00
Foyer Nové scény DJKT

Nocturno DJKT
Hledáte luxusní dárek pro své přátele? Máme pro vás
výborný tip v podobě nezapomenutelného večera,
v němž se tóny vážné hudby budou párovat s lahodnými chutěmi exkluzivních alkoholických nápojů. Vybrat si
můžete hned ze dvou termínů – 26. ledna zazní hudba
konce 18. století velikánů Mozarta, Rossiniho a Beethovena a součástí večera bude ochutnávka rumů, 16. února se večer ponese v romantickém tónu českých písní
z přelomu 19. a 20. století, skladatelů Bedřicha Smetany
a Antonína Dvořáka, doprovázen degustací rozmanitého výběru sherry, portských vín a vermutů. Večerem
vás provede šéf opery Tomáš Ondřej Pilař, o dokonalý
umělecký zážitek
se postarajíczvybrané osobnosti operní
| www.zurnalmag.
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29/12 / 19:00
Nová scéna DJKT

Romeo a Julie
Nejslavnější milostný příběh světového dramatu se naposledy odehraje na jevišti DJKT. Romeo
a Julie – slavné drama Williama Shakespeara v choreografickém a režijním pojetí Libora Vaculíka má
plzeňský balet ve svém repertoáru již čtvrtou sezónu. Romantický, vášnivý a přitom bolestný příběh sotva vzešlé lásky dvou mladých lidí byl jako
předurčený k baletnímu ztvárnění. Hudbu pro tento účel začal roku 1935 skládat ruský skladatel Sergej Prokofjev původně pro leningradské Kirovovo
divadlo, které však od projektu nakonec upustilo.
Dalším adeptem pro uvedení titulu bylo moskevské Velké divadlo, ani tam však k premiéře nakonec nedošlo. Světová premiéra se v choreografii
legendy brněnského baletu Ivo Váni Psoty uskutečnila 30. prosince 1938 v brněnském Národním
divadle. Dnes již patří Romeo a Julie mezi baletní
klasiku. Nenechte si se závěrem letošního roku ujít
tuto baletní derniéru na Nové scéně!

scény a o vaše chuťové buňky profesionální sommeliérka. Udělejte radost sobě anebo svým blízkým a přijďte
si při dlouhých zimních večerech dopřát chvíle naprosté
pohody. Vstupenky na oba večery jsou k zakoupení pouze v pokladně předprodeje DJKT. Darujte výjimečnost!
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XVII. reprezentační ples Plzeňského kraje

01/02 / 19:30

Parkhotel

XVII. reprezentační ples
Plzeňského kraje
Blíží se plesová sezóna a s ní pochopitelně i tradiční ples Plzeňského kraje.
Již XVII. reprezentační ples Plzeňského
kraje se bude konat v sobotu 1. února
2020 v Parkhotelu v Plzni. Vstupenky zakoupíte od 2. prosince na webu GoOut
v ceně od 250 do 600 Kč.

Ples s podtitulem „křišťálový“ bude laděn do zimních
barev a přítomné přenese do atmosféry ledového království. K tanci i poslechu bude hrát Big Band Karla
Vlacha, zazpívají Miro Žbirka a Tereza Mašková a večerem bude provázet Petr Vágner. Těšit se můžete
také na vystoupení tanečního páru z televizního pořadu StarDance 2018: během večera zatančí Veronika Arichteva
a Michal Necpál. Milovníci dobré kávy mohou navštívit kavárničku Pappa Coffee, chybět nebude ani památeční foto z této
společenské události, která je vrcholem plesové sezóny. Večer
zpříjemní svým programem také kapela Sebranka v sále Conferenza.

„Křišťálový ples Plzeňského kraje“
U příležitosti krajského plesu zorganizoval Plzeňský kraj finanční podporu, tentokrát netradičně zaměřenou na otevření
tabuizovaného tématu zneužívání dětí na internetu. Vybranými finančními prostředky chce podpořit projekt „V síti“, který
prostřednictvím celovečerního dokumentárního filmu otevírá
tabu nebezpečí na internetu především pro děti. Režisér filmu
Vít Klusák společně s aktérkami filmu, které čelily kontaktu s nebezpečnými individui, bude se žáky škol diskutovat o nebezpečí číhajícím ve virtuálním prostředí, jehož existenci si většina
dětí ani rodičů nepřipouští.
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XVII. reprezentační ples Plzeňského kraje

Orchestr Karla Vlacha
Orchestr Karla Vlacha je jedním z nejvýznamnějších
představitelů swingové, jazzové, taneční a populární hudby. Pod jménem svého kapelníka vystupuje
od roku 1939, a to i přesto, že Karel Vlach v roce 1986
zemřel. Dnes orchestr hraje na plesech, koncertech,
festivalech a společenských akcích po celé České republice, kde doprovází hvězdy naší populární hudby
a představuje instrumentální mistrovství svých sólistů.

Tereza Mašková
Tereza Anna Mašková je vítězka páté řady pěvecké
soutěže Česko Slovenská SuperStar. Porotu i diváky
tu zaujala nejen rozsahem svého hlasu, ale také svými
růžovými vlasy. Krátce po vítězství v SuperStar dostala
nabídku účinkovat v páté řadě show Tvoje tvář má známý hlas, kde ztvárnila Rihannu, Karla Gotta, Pink nebo
rappera 50 Centa. Před rokem jí vyšlo album Tereza
Mašková, které vzápětí doplnil singl New Me.

Miro Žbirka
Miro Žbirka začínal v popmusic jako člen skupiny Modus. V roce 1977 získal s Jankem Lehotským a Marikou
Gombitovou zlatou Bratislavskou lyru za píseň Úsmev.
V období 1976–1980 nahrál s touto skupinou dnes
už klasické hity Dievčatá, Drahá, Zažni a další. V roce
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

1981 založil s Laco Lučeničem skupinu Limit a vydal
se na sólovou dráhu. O rok později se stal prvním Slovákem a historicky druhým zpěvákem vůbec, který
připravil Karla Gotta o Zlatého slavíka. Za zlom ve své
kariéře považuje ale až rok 2015, kdy v legendárním anglickém studiu Abbey Road natočil album Miro.

Veronika Arichteva
a Michal Necpál
Herečka Veronika Arichteva a Michal Necpál se spolu
postavili na taneční parket loni na podzim v deváté
řadě taneční soutěže StarDance. Okouzlili publikum
i porotu a sbírali body kolo za kolem. Nakonec skončili
na čtvrtém místě.

Petr Vágner
Žádný ples se neobejde bez zkušeného moderátora,
kterým bude pro XVII. ročník reprezentačního plesu Plzeňského kraje Petr Vágner. Tento český herec a moderátor se narodil v roce 1977 a vystudoval Vyšší odbornou školu hereckou. Spolupracoval s mnoha známými
televizními i divadelními režiséry.
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07 a 14/12

Nákupní centrum Borská pole

Vánoční truhla
Předvánoční čas v Nákupním centru Borská
pole zpříjemní návštěvníkům zábavná hra –
Vánoční truhla. Kdo si v sobotu 7. nebo 14. prosince přijde nakoupit, může za to být odměněn velice zajímavými cenami, mezi kterými
je ta nejlákavější nákup v nákupním centru až
do výše 4 tisíc korun.

Vánoční truhla

Když se řekne předvánoční čas nakupování, většině se určitě vybaví stres a žádná zábava. Nákupní centrum Borská
pole ale půjde první a druhou prosincovou sobotu naprosto proti proudu. Pro své návštěvníky totiž nechá v prostorách centra ztroskotat pirátskou loď, ze které při nárazu
na pevninu vypadly truhly s pokladem. Každá truhla totiž
bude ukrývat dohromady více než sto zajímavých cen.
Každý, kdo v NC Borská pole nakoupí aspoň za tři tisíce korun, se pak může společně s pirátem pustit do hraní snadné,
hravé, a hlavně časově nenáročné hry – Vánoční truhla.

„Vánoční truhla plná pokladů zpříjemní
sobotní nákupy v NC Borská pole.“
Ve hře Vánoční truhla si soutěžící nejprve zvolí kategorii,
ve které bude soutěžit. Vstupem do hry je nákup v minimální výši 3 000 Kč. Za každých utracených 1 000 korun
dostane účastník šanci vybrat si jeden klíč. Když se soutěžícímu podaří pomocí klíčů, které si sám vybral otevřít truhlu
s pokladem, bude mít jistotu, že domů neodejde s prázdnou. Pokud se mu totiž zvolenou truhlu podaří odemknout,
vybere si libovolný „váček s výhrou“. Mezi nejlákavější výhry bude patřit možnost nákupu v NC Borská pole, a to až
do výše 4 000 Kč. Kromě toho se bude hrát o nákupy za dva
tisíce, jeden tisíc a pět set korun. Hrát se bude také o poukazy do obchodů jako například Sportisimo, knihkupectví
Kosmas, obuvnictví Reno, Tesco a další.
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PETR HAPKA

a jeho potměšilí hosté

Za doprovodu Petra Maláska
vystoupí Lenka Nová, František Segrado a další.

17. 3. 2020

CELEBRITY

Celovečerní stand-up
comedy Ondřeje Sokola

28. 3. 2020

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Prosincový program Kina Beseda nabízí jeden dáreček za druhým! Rozhodně si nenechte ujít epickou výpravu do předaleké galaxie Star Wars: Vzestup Skywalkera (18. 12.), kterou
v Kině Beseda uvidíte v předpremiéře! Z dalších premiér se
můžete těšit na parádní film Výjimeční (11. 12.) od autorů hitů
Nedotknutelní a Dokud nás svatba nerozdělí. Hvězda Hry
o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá ve vánoční romantické komedii Last Christmas (12. 12.). V jejím příběhu se spojil
autorský um herečky a oscarové scenáristky Emmy Thompson s nadčasovými písničkami George Michaela. O čtyři dny později se
bude promítat snímek První zrádce (16. 12.), pravdivý příběh Tommase
Buscetty, prvního člověka, který zradil mafii. Znovu si do Kina Beseda můžete zajít na Jokera (9. 12.) nebo poslední snímek Woodyho Allena Deštivý
den v New Yorku (4. 12.).

Prosinec v Kině Beseda: „Předpremiéra Star Wars,
výjimeční Výjimeční i dvojka Ledového království.“
Z českých novinek prosinec nabídne komedii Vlastníci (2. 12.) s Terezou Ramba, Vojtou Kotkem, Klárou Melíškovou či Kryštofem Hádkem. Poslední aristokratka (19. 12.) vás pobaví osudy českých emigrantů, kteří
v restituci získají zámek po předcích. Znovu můžete vidět Pražské orgie (7. 12.), komedii Ženy v běhu (6. 12.)
či černobílý epos Václava Marhoula Nabarvené ptáče (5. 12.).
Pro nejmenší návštěvníky Kina Beseda je na programu naprostá pecka – pokračování Ledové království II.
(7. a 14. 12.), v němž se společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem královna Elsa vydává na nebezpečnou
a pozoruhodnou cestu.
V půlce prosince vyvrcholí cyklus autorských čtení Dnes čtu já. Tentokrát bude číst Jan Novák ze své knihy
Zatím dobrý. A jako vždy je součástí i projekce filmu, tentokrát Nedodržený slib (13. 12.).

Vánoční
secese
Vánoce
jsou
už
ve vzduchu a ne jinak je tomu i v Měšťanské besedě. Vánoční atmosféru si
tu můžete vychutnat třeba i u šálku
prémiové kávy v nově zrekonstruované kavárně, která kromě nového vzhledu získala i nové jméno – Café Beseda. Zajděte si
na vydatné snídaně, vynikající polední menu či
třeba jen tak posedět u dezertů, a to vše v jedinečném secesním interiéru. Ochutnejte secesní skvost
v srdci Plzně.
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19/01
19:00

Nejdůležitější
v divadle

Tušíte, která místnost v divadle je ta nejdůležitější? Kde
se všechno probírá, posuzuje, ovlivňuje a rodí? Tím tajemným a vzrušujícím místem je Dámská šatna! V neděli 19. ledna můžete v Měšťanské besedě nahlédnout
nejen do divadelního zákulisí, ale hlavně do osudů
čtyř hereček. V hlavních rolích Daniela Kolářová, Dana
Batulková, Evellyn Pacoláková a Petra Tenorová.

16/02
19:00

Únorové šansony

V polovině února si do Měšťanské besedy můžete zajít na komorně laděný koncert věnovaný
převážně francouzskému šansonu. Radka Fišarová
zazpívá slavné písně z repertoáru šansoniérky Edith
Piaf, ale také známé i méně známé skladby Charlese
Aznavoura, Mireille Mathieu či zhudebnělé básně
Jacquese Préverta.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

03/03 / 19:00

Muži v krizi
Těžký je úděl mužů v současném světě. Postupně přicházejí
o svá výsadní práva a pozice
neohrožených vládců vesmíru.
O tom ví své třeba Bohumil Klepl nebo Kryštof Hádek,
kteří se v rolích statečných manželů scházejí v kotelně
pod supermarketem a na pár hodin se stávají opět pravými chlapy – kouří, pijí pivo a koukají na fotbal. Podaří
se jim tento ostrůvek svobody uhájit? To ukáže černá
ironická komedie Kutloch aneb I muži mají své dny.

15/03 / 15:00

Mikuláš je zpět
Na jeviště Měšťanské besedy se vrací Mikuláš, Vendelín,
Augustýn, Kryšpín a další hrdinové a vy tak můžete zažít
jejich povedené příběhy v podání Divadelního spolku
Kašpar. Mikulášovy patálie uvidíte v polovině března.

02/04 / 19:00

Rytmus v srdci
Na česká pódia se vrací úspěšný slovenský taneční soubor
Merlin s novou irskou taneční
show nazvanou Rytmus v srdci. Přináší to nejlepší ze současného moderního irského tance. Dynamická show nadchne milovníky tance
poutavým příběhem, taneční virtuozitou, strhujícím
rytmem a působivou výpravou.

26/04 / 19:30

výběr z programu
13. 1.

26. 1.
23. 2.
24. 2.
10. 3.
11. 3.
16. 3.
26. 3.

29. 3.
30. 3.

3. 4.

27. 4.
7. 5.

Vojtek má problém
Stačí jedny zabouchnuté dveře
a Yan má zase spoustu problémů. Výtvarník Yan v podání
Romana Vojtka je tichý, plachý
a spořádaný muž, kterého má navštívit známá pařížská
krasavice Florence. Kvůli žárlivému sousedovi a řadě náhod se decentní setkání mění ve sled absurdních situací.
Hra Nalevo od výtahu byla předlohou veleúspěšné
francouzské komedie s Pierrem Richardem.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

11. 5.
17. 5.

MISTERIO DEL ÁNGEL

Tangová show s A. Polívkovou
a M. Kurtišem a dalšími

RADŮZA
HOP TROP

S orchestrem Karla Bečváře

VÁCLAV CÍLEK: CO SE DĚJE SE SVĚTEM
VĚRA MARTINOVÁ: JUBILEUM TOUR
ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA

Vyprávění historek z natáčení i ze žvota

DRAHÁ LEGRACE

Pokračování známe hry Blbec k večeři

LORDI

Konverzační komedie s M. Hofmannem
a dalšími

LUCIE BÍLÁ: TO O MNĚ
BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST

Unikátní čtyřruční klavírní provedení
v podání Renaty a Igora Ardaševových

HVĚZDNÉ MANÝRY

L. Vaculík v bláznivé frašce z hotelového
apartmá

BESÍDKA DIVADLA SKLEP
POLIBEK

Náhoda svede B. Klepla a A. Šiškovou
na stejné místo.

HANA A PETR ULRYCHOVI
& TŘIKRÁT JAVORY
SVĚTÁCI

Divadelní verze slavné české komedie

www.mestanskabeseda.cz
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Vánoční strom splněných přání

do 15/12

Nákupní centrum
Borská pole

Vánoční strom
splněných přání

Jak to vše funguje?

Vánoce se blíží a rodiče i děti se opět
těší na příjemně strávené chvíle u vánočního stromečku. Ne každé dítě si
ale může užívat klasické Vánoce se
svými nejbližšími a s dárky, které si
opravdu přeje. Aby byly nejkrásnější svátky v roce i pro děti z dětských
domovů co nejpříjemnější, proběhne už po jednadvacáté v Nákupním
centru Borská pole speciální akce
– Vánoční strom splněných přání.
Originální je v tom, že si sami můžete zvolit, jaký dárek jakému dítěti
vyberete. Udělat dobrý skutek a potěšit dárkem děti z dětských domovů
budete moci až do 15. prosince 2019.

Děti z dětských domovů během měsíce října napsaly společně se
svými vychovatelkami seznam, co by si od Ježíška přály. Za nejmenší děti samozřejmě rozhodují vychovatelky, které nejlépe ví,
s jakými hračkami si malé děti nejraději hrají. Následně se všechna přáníčka zpracují a připraví do tištěných i webových kartoték.

„Staňte se Ježíškem a udělejte radost
dětem v Dětských domovech.“
Až do 15. prosince bude v NC Borská pole vánoční strom s hosteskami, které pomáhají s výběrem. V seznamu v Nákupním
centru Borská pole najdete vánoční přáníčka dětí z dětských
domovů. Dárky jsou opravdu různé, a je jen na vás, který si vyberete. Až najdete svého favorita, vyzvednete si u hostesek kartičku
s dárkem i jménem dítěte. Po zakoupení vánočního balíčku už ho
stačí pouze odnést k vánočnímu stromku hosteskám, které dárek zabalí a označí. Vánoční strom splněných přání plní konkrétní
přání konkrétním dětem! Jedná se o tradiční a velmi populární
sbírku. Seznam nesplněných dárků je k nahlédnutí také na stránkách www.splnteprani.cz.

Nákupní centrum Borská pole
Právě v Nákupním centru Borská pole se všechny dárky scházejí. Hostesky na vás čekají každý všední den od 15 do 20 hodin
a každý víkend od 10 do 20 hodin až do 15. prosince. Speciálně vyškolené hostesky vám moc rády odpoví na všechny otázky
ohledně Vánočního stromu splněných přání. Cíl celého projektu
je jediný: UDĚLAT RADOST DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ!
Rozvoz vašich dárků dětem proběhne po roztřídění v posledním
týdnu před Vánocemi.

14
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Vánoční strom splněných přání

Dětské domovy
Dětské centrum Plzeň Na Chmelnicích, ke kterému
patří dětské centrum Partyzánská, je příspěvková organizace statutárního města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem
od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Přijímá děti, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, o něž se vlastní rodiče
nemohou, nechtějí či nedokáží postarat. Odborná péče
je věnována dětem s vrozenými vadami, tělesně a mentálně postiženým, které vyžadují ústavní péči. Webové
stránky: www.detskecentrumplzen.cz.
Dětský domov Nepomuk s rodinnými buňkami
v Oselcích a Blovicích pečuje o děti ve věku zpravidla
od 3 do 18 let. Dětský domov vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte rozvíjející citovou stránku jeho

prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem je zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby
jeho věku. Webové stránky: www.ddnepomuk.cz.
Dětský domov Staňkov s rodinnými buňkami ve Stodu
a Klenčí pod Čerchovem pečuje o děti po všech stránkách jako v rodině. V zařízení jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou, než se po vyřešení situace mohou vrátit
domů, nebo je pro ně nalezeno jiné řešení. Webové
stránky: www.ddstankov.cz.
Dětský domov Trnová se nachází na severním Plzeňsku v malé obci Trnová. Specializuje se na děti předškolního věku, tj. děti od jednoho roku do šesti let. Převážně jde o děti z větších sourozeneckých skupin, kterým
tímto DD Trnová umožňuje vyrůstat společně se svými
sourozenci, aniž by došlo k přetrhání sourozeneckých
vazeb. Webové stránky: www.ddomovtrnova.eu.
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Vánoce

do 22/12

Plzeň

Adventní
prohlídky

14/12 / 11:00

Zámek Zbiroh

Vánoce a Silvestr
na zámku Zbiroh
Přijďte se nechat okouzlit tou správnou atmosférou Vánoc na zámek Zbiroh! V sobotu 14. prosince v jedenáct hodin se zde koná Vánoční jarmark
na zámeckém nádvoří. Nakoupit můžete vánoční
dekorace, zahřát se svařákem nebo punčem a poslechnout si koledy.
V tento den bude také probíhat speciální prohlídka
hradního nádvoří a barokní kaple s vánočním hudebním vystoupením. Mimo to doporučujeme
navštívit i klasickou prohlídku zámku. Příjemný
odpočinek pak nabídne zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle, kde si můžete odpočinout
u dobrého jídla.
Po skončení jarmarku je na programu dnes již
tradiční Vánoční koncert. Proběhne v krásném
Muchově sále a začne v 18:00 hodin. Zazní Česká
mše vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba Jana Ryby
v podání Roztockého smíšeného sboru ROSA
a Pražského salonního orchestru. Předprodej
vstupenek na Vánoční koncert probíhá od 1. prosince v informačním centru ve Zbirohu a na hotelové recepci na zámku Zbiroh. Prohlídku hradního
nádvoří a barokní kaple doporučujeme rezervovat
na tel.: 602 527 632, kapacita je omezená.
Pokud byste rádi zašli na zámek Zbiroh i o vánočních svátcích, určitě můžete vyrazit. Expozice bude
přístupná od 10:00 do 17:00 hodin. Otevřeno bude
také v zámecké krčmě, kde se budou podávat tradiční vánoční pokrmy.
Poslední den v roce pak můžete oslavit na Silvestrovské party a přivítat nový rok 2020 v krásných
zámeckých prostorech. Více informací najdete
na www.zbiroh.com.
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Během prosincových víkendů budete mít opět možnost zúčastnit se speciálních
adventních prohlídek centra Plzně. Průvodce vás seznámí s historií slavení Vánoc, dozvíte se zajímavosti
o plzeňských betlémech i pověrách spojených se štědrovečerní večeří a dalšími událostmi z období adventu.
O adventních pátcích a sobotách se budete moci vydat
na komentované prohlídky zakončené adventní svačinkou a povídáním o vánočních zvycích ve Schované
kavárně. V ceně vstupenky bude i horký nápoj a vánoční sladká tečka. V neděli vás čekají adventní procházky
historickým centrem, které zahrnují pouze komentovanou prohlídku vánočně vyzdobeného centra. Něco
na zub si už budete muset dát sami doma. Vstupenky
je možné zakoupit v Turistickém infomačním centru
vedle radnice a na Plzeňské vstupence. Více informací
na www.visitplzen.eu.

od 01/12 / 06:45

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Roráty při liturgii

I letošní rok se budou stejně
jako v minulých letech zpívat při nedělní mši svaté roráty. To jsou tradiční české zpěvy, které nemají v Evropě
obdobu. Začínat se bude již ve tři čtvrtě na sedm a zpívat se bude i v průběhu celé mše. Každý z účastníků mše
dostane zpěvníček a bude se moci zpěvu sám aktivně
zúčastnit. Roráty se skládají z písní a chorálů, písně
zpívá celé shromáždění a chorály mužská schola. V letošním roce bude zpěv rorátů doprovázet i poměrně
početná skupina hudebníků, housle, flétny, klarinety,
kontrabas a varhany.

od 01/12

Plzeň

Rozsvícení vánočních stromečků
Nejen na náměstí Republiky se
rozzáří vánoční strom. Svoje stromečky si rozsvítí i jedprosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

Vánoce

notlivé obvody a čtvrti. V neděli 1. prosince se rozsvítí
vánoční strom v prostorách TJ Sokol Valcha, 8. prosince
na návsi v Radobyčicích a 13. prosince v areálu TJ Sokol
Nová Hospoda. Na všech setkáních nebude chybět voňavý svařák, čokoláda pro děti a zpívání koled. Na Severním předměstí bude kromě tradičního stromečku
zářit i stromek na Vinicích, a to od 10. prosince. Na Slovanech bude svítit stromek před radnicí od 1. prosince,
stejně jako v Křimicích.

od 01/12

Olympia Plzeň

Vánoce
v Obchodním centru Olympia Plzeň
Co den, to program – skoro tak bude vypadat prosinec
v obchodním centru Olympia Plzeň. Nejen že tu od 10. listopadu venku probíhají trhy, ale uvnitř najdete od prvního prosince o víkendech Ježíškovu poštu. Děti dostanou
pohledy a ty pak budou doručeny na poštu na Božím
daru. Díky tomu se pak můžou těšit na potvrzení, že Ježíšek je četl. U stromu uvidíte Andělky, které tu pro vás budou mít připravené pohledy a schránku. Navíc se můžete
těšit na bohatý kulturní program. Konat se bude každý
adventní víkend ve venkovním prostoru. Vystoupí Malá
Dudácká muzika, Metropol Quartet, Andílci, Javořičky
nebo Divadlo eMILLIon. A 8. a 22. prosince zde můžete
být také například svědky hry na lahve. Na 3. prosince
je připravena autogramiáda hokejistů HC Plzeň. Kompletní program naleznete v programové části Žurnálu
a na olympiaplzen.cz/akce centra.

01/12 / 16:00

Náměstí Republiky

Slavnostní
rozsvícení
vánočního stromu
První adventní neděli se na náměstí Republiky opět rozzáří vánoční strom, ale tentokrát zcela v novém hávu,
s moderními prvky dekorativního osvětlení. Otevře
tradiční adventní čas v kulisách trhu s předvánoční atmosférou, vůní perníčků, staročeského trdla a možností
hledání inspirace na dárky pro své blízké. Program, který rozsvícení vánočního stromu bude předcházet, zahájí vánočně laděné vystoupení dechového Junior orchestru, po němž se představí pěvecký sbor Pilsen Voice
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

a malý lidový soubor Plzeňský MLS. Od páté do půl šesté bude náměstím znít dixieland v podání The Dixie Hot
Licks. Po svátečním slově biskupa Tomáše Holuba a primátora Martina Baxy i samotném rozsvícení stromu se
otevře Vánoční muzikálové nebe v podání členů muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla. Programem provází
moderátor Stanislav Jurík. Více na www.plzen.eu.

od 01/12 / 15:00

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Adventní
půlhodinky

Protože katedrála svatého Bartoloměje prochází rekonstrukcí, oblíbené Adventní půlhodinky letos hostí kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Každou
adventní neděli si sem můžete zajít na varhanní improvizace v podání vynikajících varhaníků. Jako první zahraje
1. prosince Vladimír Roubal, druhý bude 8. prosince Miroslav Pšenička, třetí 15. prosince Pavel Černý a cyklus
uzavře 22. prosince Jakub Janšta. Při poslední půlhodince zazní i duchovní slovo plzeňského biskupa Tomáše
Holuba. Adventní půlhodinky obsahují varhanní improvizace na adventní témata a čtení z Bible vztahující se
k adventní době. Mají posluchačům poskytnout chvíle
zklidnění k zamyšlení uprostřed předvánočního shonu
a nabízí nejen hudební obohacení, ale mají také pomoci proniknout do pravé atmosféry adventu, který není
předčasně naplněn melodiemi koled, je pln očekávání
a radostné pokory.

02/12 / 19:00

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Koncertní
provedení rorátů

I pro letošní advent je naplánováno koncertní provedení rorátních zpěvů, které proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Hrát bude
soubor Ritornello v čele s uměleckým vedoucím Michalem Pospíšilem. Komorní soubor Ritornello se zabývá
především hudbou 16. a 17. století a hraje na historické
nástroje nebo jejich věrné repliky. Přijďte se na chvíli zastavit, zazpívat si a vyslechnout si krásnou hudbu, která
vzbuzuje pocit pohody nejkrásnějších svátků v roce.
Vstupné dobrovolné.
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Vánoce

od 07/12

ZOO

Adventní a vánoční prosinec v ZOO
Advent na statku Lüftnerka
v zoologické a botanické zahradě začal letos již posledního listopadu, ale to hlavní nabídne v prosinci.
Sobota sedmého je určena především dětem, kdy je
pro ně připraveno čertovské odpoledne a mikulášská
nadílka a nakonec komentované uspávání medvědů.
Třetí adventní sobota bude ve znamení rozsvěcení
vánočního stromu s rodinným souborem Vivat Familia. Poslední adventní sobota pak bude patřit živému
betlému z Dolní Bělé. Štědrý den v ZOO nabídne tradiční dopolední chytání zlaté rybky, vánoční naučnou
stezku o další dárky pod stromeček, jesličky plné pamlsků pro zvířátka od návštěvníků a kolem poledního Štědrý den u šimpanzů. Projít se naučnou stezkou
a chytit si zlatou rybku bude možné i poslední den
roku. Popoledni bude uvítán symbolicky poslední návštěvník roku 2019.

07/12
14:00

Klášter Teplá

 dventní dílna: výroba
A
perníkové krajinky

Hroznatova akademie zve na adventní dílnu věnovanou
výrobě perníkové krajinky pod vedením zkušené perníkářky paní Niemcové. Cena včetně materiálu činí 150 Kč
pro dospělé a 100 Kč pro děti. Počet míst je omezen, rezervace je možná na telefonním čísle 353 394 463 nebo
na info@klastertepla.cz.

07 a 15/12 / 12:00

Plzeň

Vánoční
zabijačka
Úplnou novinku se letos rozhodl centrální obvod uspořádat pro obyvatele Bor
a Skvrňan, kteří byli každoročně o svoje vánoční setkání tak trochu ochuzeni. V sobotu 7. prosince se
tedy obyvatelé Bor mohou těšit na svoji první Vánoční
zabijačku, a to ve vnitrobloku Šimerova, naproti OC
Luna. O týden později, v neděli 15. prosince, se dočkají
Skvrňanští, pro které bude setkání připraveno ve vni-
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trobloku za OC Albert. Program začne vždy prodejem
zabijačkových specialit, jako jsou jitrnice, klobásy
i čerstvé maso, děti si budou moci opéct špekáček
a náladu jistě navnadí svými písničkami i harmonikář. Od 14 hodin se pak můžete těšit na předváděcí
zabijačku, kdy zkušený řezník bude bourat a porcovat
půlku prasete. Zhruba od 16 hodin se pak obyvatelé
místních sídlišť mohou těšit na rozsvícení stromečku
a zpívání koled, s kterými pomůže sbor z 15. ZŠ v Plzni.

11–14/12

U Branky

Víno u Branky
Stejně jako každý rok i letos
připravuje Lions Club prodej
svařeného vína U Branky. Tentokrát se jedná o jubilejní
dvacátý ročník! Výtěžek z prodeje, tak jako v minulých
letech, půjde na pomoc nevidomým a slabozrakým lidem. Přijďte si dát výborný svařák, strávit čas s přáteli
a zároveň přispět na dobrou věc.

13/12
18:30

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Light4You

Třináctého prosince od 18:30 do 21:30 hodin se mladí
lidé opět vydají do ulic, náměstí a restaurací v centru
Plzně a budou zvát kolemjdoucí ke krátkému zastavení se uprostřed předvánočního shonu. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici si lidé jako
vždy budou moci na svůj úmysl zapálit svíčku, pomodlit se nebo se jen na chvíli posadit a zaposlouchat se
do hudby.

14–22/12

Mázhauz radnice

Ježíškova pošta
V adventním čase bude
v mázhauzu plzeňské radnice
po roce opět úřadovat vánoční pošťák. Na místě budou
k zakoupení vánoční pohlednice, přáníčka do obálky
i papírové betlémy. Na poště bude k dispozici speciální vánoční razítko, kterým bude možné opatřit nejen
vánoční pozdravy, ale také dopisy určené přímo Ježíškovi, které děti mohou zanechat v pošťákově vánoční
schránce. Vánoční pošta bude mít otevřeno každý den
od 10 do 16 hodin.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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15/12 / 10:30

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

 še svatá
M
s gregoriánským
chorálem

Třetí adventní neděli se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá, v rámci které vystoupí
soubor Schola Cantorum Pilsensis, který se specializuje
na interpretaci gregoriánského chorálu. Gregoriánský chorál je jednohlasý latinský zpěv bez doprovodu
nástrojů užívaný při obřadech římskokatolické církve.
Podle tradice název „gregoriánský“ pochází od jména
papeže Řehoře Velikého, který dosavadní existující církevní zpěvy uspořádal. Jedná se o nejstarší hudební formu, jež se až dodnes uchovala beze změn. Autoři hudby
jsou anonymní a jejich díla v této hudební formě vznikají i v pozdějších dobách až hluboko do středověku.

17/12
18:00

Náměstí Republiky

Půjdem spolu do Betléma

Týden před Štědrým dnem položí plzeňský biskup
v Betlému na náměstí Republiky v Plzni do jesliček malého Ježíška jako znamení blížících se Vánoc. Průvod
s Ježíškem vyjde v 18 hodin od budovy plzeňského
biskupství, obejde katedrálu kolem známého andělíčka
a skončí u jesliček, kde položí sošku Ježíška do jesliček.
Tam proběhne společné zpívání koled. Děti, které přinesou ručně vyrobený nebo namalovaný Betlém, dostanou malý dárek.

18/12 / 18:00

Náměstí Republiky

Vánoční zpívání
koled

Narodil se Kristus pán a Nesem
vám noviny v podání stovek lidí patří k plzeňskému adventu už dvaadvacet let a nejinak tomu bude i letos. Vánoční
zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň se uskuteční nejen na náměstí, ale opět i před slovanskou radnicí, na náměstí v Chlumčanech, v Přešticích, Kasejovicích, Spáleném
Poříčí, v Lipnici a v Hrádku u Rokycan. Všechna tato místa
propojí vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
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20/12 / 15:00

Náměstí Republiky

Vánoční gulášovka
Jako každým rokem se bude
i letos v prostorách zvonice
na vánočních trzích podávat polévka potřebným. Lidem v sociálně tíživé situaci tak opět obvod rozehřeje
duši výbornou polévkou. Na tradiční vánoční gulášovou
polévku se ve stánku Městského obvodu Plzeň 3 můžete zastavit v pátek 20. prosince od 15 hodin. Zváni jsou
ale úplně všichni.

22–24/12

Plzeňské kostely

Betlémské světlo
Vánoční symbol představovaný
malým chvějícím se plamínkem
se bude v Plzni i letos rozdávat hned na několika místech. Letošní cesta skautů pro Betlémské světlo do Vídně se uskuteční 14. prosince a čtvrtou adventní neděli
22. prosince, bude Betlémské světlo přivítáno při bohoslužbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10:30 hod.
i v Plzni. Na mnoha místech si pak až do Štědrého dne
budou moci lidé od skautů připálit svíčky nebo lucerničky a Betlémské světlo si odnést do svých domovů.
Zajít si pro ně můžete třeba do františkánského kostela,
k redemptoristům, do kostelíku U Ježíška nebo do kostelů na Jiráskově náměstí či v Lobzích. U Jiřího bude
23. prosince rozdávat světlo a svařák společně se skauty
před katedrálou sv. Bartoloměje plzeňský biskup Tomáš
Holub a primátor Martin Baxa.

24/12 / 10:00

Kostel U Ježíška

Na Ježíška
U Ježíška

Z původního rozdávání Betlémského světla s případným drobným programem
vznikla populární akce, která zpestřuje štědrodenní
předpolední čas v nejmenším plzeňském kostele. A nejinak tomu bude i letos. V programu vystoupí Martina
Samková, Petr Vrobel s Alenou Kozákovou, Janek Eret
Trio, Šárka a Jolana Řehořkovy, Petr a Anna Merxbauerovi a před polednem dojde na koledy s varhanním doprovodem Věry Müllerové.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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24/12 / 11:00 a 24:00

Náměstí Republiky
a kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Živý Betlém
a půlnoční
bohoslužba

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

26/12
16:00

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

B
 enefiční koncert
skupiny Quo vadis

Na svátek sv. Štěpána se v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici od 16:00 uskuteční benefiční koncert skupiny Quo vadis. Zazní lidové i moderní vánoční písně ve folk-rockovém podání.
Vstupné na koncert je dobrovolné a celý výtěžek bude
věnován na Tříkrálovou sbírku.

prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

28/12 / 16:00

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Slavnostní
vánoční koncert

V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici
se uskuteční slavnostní vánoční koncert s názvem Zpívejte anjelové. V programu vystoupí cembalista a varhaník
Marek Čermák, sopranistka Marie Rosolová a Capella
Ornamentata a Ensemble Versus. Soubor Capella Ornamentata založil v roce 2007 hráč na cink Richard Šeda.
Hlavním posláním ansámblu je snaha o autentickou interpretaci převážně duchovní hudby 16. a 17. století. Jeho
členové působí v renomovaných českých i zahraničních
souborech staré hudby. Má na svém kontě řadu vystoupení na prestižních festivalech v České republice i v zahraničí a do svých projektů zve zahraniční hudebníky.

01/01 / 16:30

Náměstí Republiky

Novoroční
ohňostroj

Prvního ledna se Plzeňané
dočkají Novoročního ohňostroje, který bude opět primárně určený rodinám s dětmi. Program začne dětskou
diskotékou, samotný ohňostroj pak ozáří oblohu o hodinu později.
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
05/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Honza Nedvěd:
50 let na scéně

Patrně nejznámější český folkový písničkář se po třech letech opět vrací do Měšťanské
besedy, aby tu rozezpíval plný sál. Jan Nedvěd letos slaví již 50 let působení na hudební scéně a během večera
představí své největší hity, které si po pár tónech kytary
notují hosté všech generací. Řadu z nich napsal společně
s bratrem Františkem, s nímž tvořili ústřední duo skupiny
Brontosauři. V Plzni vystoupí s Jindrou Konířem, vynikajícím hráčem na klávesové nástroje, který se v roce 2001
stal nositelem prestižní Světové ceny Antonína Dvořáka
za přínos umění v oblasti hudby a doprovodí ho také
Pavel Helan, písničkář, hráč na kytaru a ukulele, který byl
v roce 2013 finalistou soutěže Československo má talent.

08/12 / 17:00

Korandův sbor

Adventní koncert
V rámci Adventního koncertu zazní druhou prosincovou
neděli v Korandově sboru (Anglické nábřeží 13) hudba
J. S. Bacha, G. F. Händla, T. Albinoniho, R. Schumanna,
M. Regera a B. A. Wiedermanna v podání špičkových
tuzemských hudebníků. Místní varhany rozezní Adam
Viktora, který vystupuje na hudebních festivalech
po celé Evropě a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Zpěvem jej doplní sopranistka Gabriela Eibenová, která zpívala téměř v celé Evropě, Izraeli
i Japonsku a vytvořila několik titulních rolí v barokních
operách. Vše završí trubka Jaroslava Halíře, sólo trumpetisty České filharmonie, kde působí od roku 1995,
který se mimo jiné podílel na mnoha nahrávkách a vystupuje s mnohými komorními soubory. Více informací na www.koranduvsbor.cz, vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

12/12 / 19:00

KD Šeříková

Bratři Ebenové
V době, kdy všude kolem sebe
obvykle slyšíme stále stejné
vánoční melodie, přijďte načerpat trochu hudební-
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Přehled koncertů

ho osvěžení netradičním způsobem. Do KD Šeříková
v Plzni totiž přijedou Bratři Ebenové. Kapela načichlá
folkem, jazzem, rockem i klasikou vám připraví jedinečný adventní zážitek. Synové významného hudebního
skladatele Petra Ebena (1929–2007) dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní
folkové, jazzové a rockové muziky. Se svou schopností
čerpat ze všech těchto zdrojů a uměním používat různé
hudební nástroje vznikl netradiční „ebenovský“ zvuk.
Ve spojení s výjimečnými texty Marka jsou Bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční.

13/12 / 20:00

KD Šeříková

Extraband Revival
Půlka prosince bude jednoznačně patřit bigbítu. Plzeňská
rocková kapela Extraband Revival s Radkem Zíkou v čele
je výjimečná tím, že dvacet let sama sobě dělá „revival“.
13. prosince přijedou zahrát přímo do rockového srdce Plzně – KD Šeříková. Svůj předvánoční večírek zde
absolvuje kapela Kečup. Koncerty Kečupu bývají velká
rocková párty, a pokud se 14. prosince zastavíte, určitě
nebudete litovat. A neuvěřitelných 54 let nás baví kapela Brutus, pravá legenda české bigbítové tancovačkové
zábavy. Další úctyhodný fakt představuje délka progra-

TIP NA PROSINEC
12/12 / 19:00

Měšťanská
beseda

Vánoce jsou
za dveřmi
Prosincový koncert Plzeňské filharmonie nabídne
výjimečný program. Sólistou večera bude pianista Daniel Gerzenberg. V programu zazní skladby
Dmitrije Šostakoviče Hamlet, suita ze scénické hudby, op. 32 a Koncert pro klavír a orchestr
č. 2 F dur, op. 102 a Petra Iljiče Čajkovského Louskáček, suita z baletu, op. 71a. Ve světové premiéře
pak zazní skladba Tomáše Ille Plzeňské Capriccio,
která byla dedikována Plzeňské filharmonii. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.
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mu – Brutus hraje čtyřhodinové koncerty s coververzemi známých písní, ale také s vlastní tvorbou. Těšit se
na něj můžeme 21. prosince.

18/12 / 19:30

Kostel sv. Jana
Nepomuckého

Adventní koncert
k 25. výročí Plzeňské teplárenské
Plzeňská teplárenská oslaví své pětadvacetiny koncertem s neopakovatelnou atmosférou. V prostředí
kostela sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí
v Plzni vystoupí sopranistka Alžběta Poláčková, sólistka
Národního divadla, v doprovodu prvního trumpetisty
České filharmonie Jaroslava Halíře, flétnistky Žofie Vokálkové a kytaristy Lubomíra Brabce. Plzeňský rodák
Lubomír Brabec patří mezi nejvýznamnější koncertní
kytaristy současnosti a řadí se ke špičce českého interpretačního umění. Vstupenky jsou již v prodeji za 340 Kč
na www.plzenskavstupenka.cz.

25/12
20:00

Saloon Roudná

27. prosince bude pódium patřit dámám. Spojením Gaia
Mesiah, Matahari a Anacreonu Plzeň zažije opravdovou
„dívčí sílu“. Krucipüsk se opět po roce, 28. prosince, také
zastaví v Plzni. A skupina O5 a Radeček v doprovodu
Jakuba Děkana si zadali večer 29. prosince. A Queenie
vyslyšeli přání svých fanoušků a přidali další letošní koncert 30. prosince.

27/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Fešáci

Ani v letošním roce nechybí
v programu Měšťanské besedy
tradiční koncert Fešáků, který
se zde uskuteční v pátek 27. 12. Legendární kapela české
country scény během večera představí největší hity ze
své více než padesátileté historie, vánoční písně i starší
skladby Michala Tučného a dojde také na oblíbenou veselou vánoční divadelní scénku. Hosté koncertu budou
hlavní dramaturg Country rádia Pavel BEZI Bezouška
a známý moderátor a imitátor Petr Martinák, který se
proslavil v pořadu Zuzany Bubílkové „S politiky netančím“ a kromě imitování slavných osobností bude tentokrát i zpívat.

Starý Psi

Na talíři na vás čeká poslední řízek a mísa po bramborovém salátu zeje prázdnotou, ale kromě dobrého pocitu
z dárků svým nejbližším ve vás zůstalo ještě něco navíc?
Pak je tahle bigbítová tancovačka s partou zasloužilých
rockerů skupiny Starý Psi to pravé pro vás, neboť ta dvě
kila, co vás tíží, rozhodně nejsou dvě stovky navíc ve vaší
peněžence! Přijďte se pobavit na Boží hod do Saloonu
Roudná a nudit se rozhodně nebudete. Během večera
na vás čeká celá řada zásadních hitů rockové historie,
u kterých nezůstane jediná noha v klidu. Jako předkapela se objeví skupina Garde. Lístky v předprodeji v restauraci Saloon Roudná.

25/12
20:00

KD Šeříková

The Beatles Revival

I mezi svátky se v KD Šeříková pojede skutečně nonstop.
25. prosince zavítá do Plzně The Beatles Revival spolu
s legendárním Karlem Kahovcem. 26. prosince se do KD
Šeříková vrací Storm s „českým Davidem Coverdalem
za mikrofonem“, spolu s heavymetalovou formací
Excalibur, která má taktéž plzeňské kořeny, a z Moravy
s nimi přijede Ingott v čele s Jurou Šperlem (Limetall).
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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ADVENTNÍ KONCERT

k 25. výročí Plzeňské teplárenské

18

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Chodské náměstí Plzeň

. prosince 2019
od 19:30

Jaroslav
Halíř
sólo trumpetista České filharmonie
Vokálková
Žofie
flétna
Lubomír
Brabec
kytara
Alžběta
Poláčková
sólistka Národního divadla - soprán
Partner:

Předprodej:

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

30/12
20:00

Saloon Roudná

Turbo, Gallileo

Již čtyřiatřicet let svými hity dostává kapela Turbo
do varu fanoušky prakticky všech věkových kategorií
a není pochyb o tom, že muzikanti jsou stále ve skvělé
formě. V předvečer Silvestrovské noci zazní v Saloonu
na Roudné všechny zásadní hity z bohatého repertoáru
Turba, včetně skladeb z prozatím posledního studiového alba „Žár“ z roku 2012. A jako host navíc vystoupí
kapela Gallileo. Lístky v předprodeji v restauraci Saloon
Roudná.

01/01 / 17:00

Měšťanská beseda

Novoroční gala

Tradiční
Novoroční
gala
Plzeňské filharmonie proběhne pod taktovkou jejího šéfdirigenta Ronalda
Zollmana. V programu nebudou chybět známé skladatelské osobnosti, jako jsou Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Petr Iljič Čajkovskij,
Antonín Dvořák, Johannes Brahms, Richard Heuberger, Johann Strauss a další. Jako sólistka vystoupí
sopranistka Michaela Katráková. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

11/01 / 20:00

KD Šeříková

Eva Urbanová
& Barock
Eva Urbanová bude 11. ledna
hlavní hvězdou exkluzivního pořadu Druhá tvář s vynikajícími hudebníky z formace Barock. Její klasický
smyčcový zvuk se snoubí se skvělou rytmickou sekcí.
Eva Urbanová předvádí v tomto projektu svůj široký
pěvecký a výrazový rejstřík v muzice, kterou má ráda:
rockové a popové hity kapel Queen, Nightwish, Scorpions, Nazareth, ale i pěveckých legend jako Andrea
Bocelli. První dáma české opery touto muzikou žije a cítí
ji. Vystupovala na světových operních scénách, zároveň
je ale nespoutanou rockerkou, která se na pódiu umí
odvázat a být uvěřitelná v písních, které psaly historii
populární hudby. Jedná se o premiéru tohoto projektu
pro plzeňský region, k čemuž byly vybrány prostory KD
Šeříková pro jejich vynikající akustiku.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že hned první den nového
roku si můžete v Měšťanské
besedě vychutnat slavnostní atmosféru tradičního
koncertu Novoroční gala Plzeňské filharmonie (1. 1.).
… že v lednu se můžete v Měšťanské besedě těšit
na koncert Hany Zagorové, Petra Rezka a Boom!Bandu Jiřího Dvořáka (6. 1.) a na osobitě zahrané irské
a skotské balady v podání skupiny Asonance (7. 1.).
… že poslední lednový večer zavítá do KD Šeříková soubor RockOpera se zbrusu novým představením Frankenstein (31. 1.).
… že 23. ledna v Měšťanské besedě představí
Plzeňská filharmonie v rámci koncertu z nové abonentní řady „Platina“ díla Wolfganga Amadea Mozarta a Franze Schuberta.
… že 13. ledna se v Měšťanské besedě uskuteční
hudebně-taneční tango show Misterio del ángel
– Tango argentino a 26. ledna zde vystoupí oblíbená písničkářka Radůza s kapelou.
… že 20. 12. se uskuteční v klášterním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech Vánoční
koncert.
… že po Novém roce se v Zach´s Pubu představí
akustický etnošraml Rajtaraj (9. 1.), sólově Luboš Pospíšil (16. 1.), populární písničkář Vojtaano
(23. 1.) a legendární Roman Dragoun (30. 1.).

30/01 / 20:00

KD Šeříková

Uriah Heep
A než měsíc leden skončí, vrátí
se do České republiky, potažmo
do KD Šeříková, legendární formace Uriah Heep. Britští rockoví velikáni působí na poli
hardrockové scény neskutečných padesát let, a jak sami
dokazují, energie jim rozhodně neschází. V září loňského roku vydali svou již 25. desku s příhodným názvem
Living The Dream. Toto úctyhodné album obsahuje
vše, co z Uriah Heep udělalo legendu – rock, vášeň, sílu
a harmonie. S touto plackou již Uriah Heep obletěli svět,
a nyní jsou připraveni vydat se na další část turné a se
svými fanoušky oslavit půlstoletí strávené na jevišti.
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DIVADLO

Divadelní tipy

od 01/12

Divadlo Pluto

Vánoce s PLUTEM
Divadlo Pluto si pro své příznivce připravilo neobvyklé balíčky v podobě dárkových poukazů. K poukazu v hodnotě 1200 Kč lze navíc získat nástěnný kalendář Divadla
Pluto, celokovovou propisovací tužku s logem divadla
a čtyři kapesní kalendáříky. K dvacátému výročí Divadla
Pluto také vzniklo DVD „Tajemství Divadla Pluto“, které
kromě ukázek ze všech 30 titulů nabízí rozhovory s herci a spolupracovníky i pohled do zákulisí celého divadla. Ani v příštím roce Divadlo Pluto nezůstane pozadu
a na začátek února připravuje pro své diváky premiéru
amerického muzikálu „Každý má svého Leona“ s Kamilou Kikinčukovou a Radkem Zimou v hlavních rolích.

03/12 / 19:00

Moving Station

Sláva
Daubnerová:
Solo lamentoso
Inscenace na pomezí dokumentárního, pohybového
a výtvarně stylizovaného divadla. Solo lamentoso
vychází z reálného příběhu, který se nedávno objevil
v médiích. Zpověď ženy, která si pouští operní árii,
slouží k otevření nadčasových témat, jimiž jsou například nejednoznačnost pravdy nebo boj jednotlivce se
společností. Autenticitu a dokumentárnost autorka
propojuje s fikcí. Klade nám tak otázky o hranicích
lidskosti a fungování člověka – outsidera v naší společnosti. Režisérka, autorka, performerka a herečka
Sláva Daubnerová je známá především pro porušování
zaběhlých konvencí v současném divadle a kombinováním rozličných žánrů v tematické i formální rovině.
Představení Solo lamentoso získalo mnohá ocenění
na divadelních festivalech.

09/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Mrzák
Inishmaanský

Černá komedie o tom, jak
do zapadákova v Irsku přijedou filmaři z Ameriky,
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se odehrává v malém krámku se smíšeným zbožím.
V něm žijí sestry Eileen a Kate, které se společnými
silami starají o mrzáka Billyho, jehož jedinou zábavou
je čtení knih a pozorování krav. Život se začne komplikovat, když se místní lidé dozví, že se jim nabízí šance
dostat se do Hollywoodu. Obyvatelé se neštítí vulgarismů ani fyzického napadání, jsou nevzdělaní, ale
o to upřímnější. Každý z nich touží po jediném – urvat si kousek štěstí. I mrzák Billy by si chtěl splnit svůj
velký sen, což ho vede k nečekaným činům. A protože
umí využít svoji chytrost, udělá tu největší sviňárnu ze
všech. Hra britského dramatika Martina McDonagha,
který režíroval oscarové filmy Tři billboardy kousek
za Ebbingem a V Bruggách, je opepřená drsným humorem a svérázným vyjadřováním postav. Představení není vhodné pro děti do 12 let. Hrají Matouš Ruml,
Martin Hofmann, Adrian Jastraban a další.

16/12 / 19:00

Moving Station

Petra Fronayová:
Koniec koniec
Divadelní představení na motivy románu Petra Macsovszkého Tantalópolis. Tanec,
videoprojekce, prostor pro existenci dvou postav. „Ja
tuším. Ja viem. Ja cítim. Len neviem, čo väčšmi. Či väčšmi tuším alebo viem.“ Peter Macsovszky_Tantalópolis
(hlavná cena Anansoft Litera 2017). Představení tematizuje konec ve více liniích: konec umělecké kariéry, konec fyzického života, konec sociálního života jako forma
nesouladu člověka a společnosti. Nabízí nám paralelní
světy možného fungování, nutnost se rozhodovat je
konfrontovaná s nahodilostí dění.

20/12 / 17:30 a 19:00

Divadlo Alfa

POZOR, ZORRO!
Divadlo Alfa pokračuje ve spanilé hrdinské loutkářské jízdě!
Po Třech mušketýrech, Jamesi Blondovi a hvězdách
americké grotesky přichází další titul plný loutkových
kouzel. Tentokrát zaměstná kolem osmi desítek loutek
a bude znít v rytmu živé hudby mexických mariachi.
A kdo to bude tentokrát? Prapředek maskovaných superhrdinů, Zorro mstitel, vyráží znovu do akce! Ochrání
muž s černou maskou vesničany před útiskem padoušského mocipána? Získá si přitom srdce spanilé Lolity?
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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A kdo se vlastně skrývá pod maskou Zorra? Inscenace je
určena divákům od 6 let.

20/12 / 19:00

Divadlo Dialog

Patrik

Co byste dělali, kdyby se vám
doma zhmotnila wi-fi a roztáhla se vám po pokoji? Už jste si někdy říkali, jak to vypadá
v nitru sociální sítě? Nahlédněte do její hlubiny a seznamte se s postavami, které byste si ani ve snu nedokázali představit. Hrají Adam Plzák, Irena Henzl Velichová, Anna Chmelíková, Jan Doležal a další. Upozornění:
v představení se používají vulgární výrazy.

29/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Vzpoura
nevěst

Pět žen a jeden muž se sejdou
ve svatební agentuře, aby připravili svůj velký den. Jejich
touhy, očekávání a životní osudy vytvářejí vynikající platformu pro bláznivou komedii na téma ženy a muži, manželství nebo svoboda. Vítejte v agentuře Beremese.cz
– tradice, profesionalita, pozitivní reference! Svatební
agentura, či spíše výcvikové středisko pro nevěsty, kde
vládne přísnou rukou Dr. Zapletalová v sofistikované
interpretaci Zuzany Slavíkové, na jeden den mění ženy
v princezny, pro které přijíždí princ. Někdy na bílém koni,
jindy v mercedesu, občas i jinak. Komediální příběh vypráví o předsvatebním hledání sebeúcty s humorem,
laskavou ironií i typicky českým nadhledem. Hrají Daniela
Šinkorová, Zuzana Slavíková, Ludmila Rašilovová a další.

Dozvěděli
jsme se…
… že 18. ledna má na Malé scéně DJKT premiéru balet pro děti
Sněhurka v choreografii Aleny
Peškové.
… že v Moving Station se bude 9. až 12. ledna konat další ročník Přehlídky současných severských
filmů SCANDI.
… že v lednu můžete vyrazit do Besedy na bláznivou komedii Velké lásky v malém hotelu s Lukášem
Vaculíkem v hlavní roli (12. 1.).
… že 25. ledna uvede Nová scéna DJKT nové nastudování Carmen.
… že v lednu vystoupí v KD Šeříková Lukáš Pavlásek se svou one-man show Kdo nepláče, není
Čech (23. 1.).
… že do Měšťanské besedy míří komedie Antonína Procházky S tvojí dcerou ne, a to v podání pražských herců (30. 1.).
… že k Vánocům můžete darovat poukaz na další
Divadelní léto pod plzeňským nebem. Festivalová scéna vyroste opět na prostranství U Ježíška
v Plzni a hrát se bude v červnu, ale především
v červenci 2020.

09/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Plnou parou

Sauna osamělého luxusního
wellness hotelu, tajná pracovní
a milostná schůzka, touha po dítěti a potřeba sponzorského daru, to jsou atraktivní ingredience pro brilantní
komedii plnou záměn a zmatků, která ale končí laskavým smířením. Hrají Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler,
Jan Dolanský, Petra Horváthová nebo Alena Doláková
a Richard Trsťan. Režie Petr Svojtka.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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GALERIE

Přehled výstav

do 15/12

Západočeská galerie

Listopad 1989
v Plzni objektivem
Radovana Kodery

Výstava v Západočeské galerii připomíná revoluční dění
podzimu roku 1989 v Plzni. Od 19. listopadu tu tehdy
začalo docházet k integraci a koordinovanému postupu
studentů, divadelníků a nezávislých skupin a aktivistů.
Zatímco v pondělí 20. listopadu se sešlo před Velkým
divadlem cca 30 takto aktivních osob, v úterý již bylo
založeno v Pivovarském muzeu Občanské fórum Plzeň
a téhož dne vznikl stávkový výbor Škody Plzeň. Od středy 22. listopadu se pak náměstí Republiky pravidelně
intenzivně plnilo nespokojenými Plzeňany a občany
z blízkého okolí. Generální stávka 27. listopadu byla
plně v režii stávkujících studentů. Třicetitisícová účast
na náměstí Republiky a následný příchod přibližně
15 000 škodováků znamenal fenomenální úspěch, který
(stejně jako jinde v republice) odstartoval skutečný dialog o podobě vlády v Československu.

do 18/12

DEPO2015

Já, hrdina
Poslední možnost vzít děti
na interaktivní výstavu, kde
se stanou záchranáři, policisty, hasiči i dispečery 112!
V DEPO2015 vznikla umělá městská křižovatka, kde si
společně zkusíte nejrůznější modelové scénáře nehod
či problémů z každodenního života. Dozvíte se, jak se
zachovat při sražení chodce na přechodu, co dělat se samovzníceným olejem na pánvi nebo při zásahu člověka
elektrickým proudem. Prohlédnete si vystavené uniformy všech záchranářských sborů nebo ohořelé předměty z míst požárů, které zapůjčili plzeňští hasiči.

do 05/01

Galerie Jiřího Trnky

Alice Kopečková
– Tao

Převládajícím tématem tvorby
Alice Kopečkové je ženské tělo v jeho mnohoznačných
metamorfózách. Avšak její kompozice v sobě zahrnují
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obsáhlejší pohled na svět. Její malířská mluva počítá
s náznakem. Výtvarnice věří, že si vnímatel naznačenou
výpověď dotvoří v souladu s vlastními životními a estetickými zkušenostmi a cestu k vzájemnému dialogu si
tak nalezne sám. Vernisáž výstavy a uvedení monografie AK se koná 3. prosince od 17 hodin.

do 12/01

Západočeské
muzeum

Listopad 1989
v Plzni aneb
Na podzim padá
listí a komunisti
Výstava nás zavede do poslední fáze normalizačního
období Československa, které vyvrcholilo pádem komunistického režimu 17. listopadu roku 1989 a bude
zaměřena především na plzeňský region. Pomocí dobových artefaktů, dokumentů, plakátů a fotografií připomene nejen život v období reálného socialismu, ale
i jeho revoluční závěr. Zajímavostí koncepce výstavy je
i fakt, že se na jejím ztvárnění podílejí i přímí účastníci
listopadové revoluce v Plzni.

do 09/02

Západočeská galerie

Neoklasicismus
mezi technikou
a krásou
Pietro Nobile

(1776–1854) v Čechách
Výstava je jako vůbec první věnována dvornímu architektovi kancléře Metternicha, pro nějž vybudoval mj.
reprezentativní sídlo na zámku Kynžvart. Pietro Nobile
je významná postava evropského neoklasicismu, který
působil na území hned několika dnešních států. Počátek spolupráce s knížetem K. W. L. Metternichem sahá
do roku 1820, ale ke skutečnému rozvinutí přispěly teprve projekty pro plaské Metternichovy železárny, budované od roku 1827. Paradoxně se Nobile zároveň stal
v našich zemích kontroverzní osobností poté, co prosadil
zboření pozdněgotického východního křídla Staroměstské radnice v Praze. Součástí expozice je mimo jiné sedm
děl zapůjčených z vídeňské Albertiny a téměř padesát exponátů z Polo museale del Friuli Venezia Giulia v Terstu.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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03–
20/12

Galerie Evropského
domu SVK PK

Č
 eské grafické
novoročenky

Výstava navazuje na výstavu novoročenek, která se
v galerii konala v roce 2016 a představí grafické umělecké novoročenky autorů z druhé poloviny abecedy.
Autorů je celkem padesát a nechybí mezi nimi například Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Kamil Lhoták,
Alois Moravec, Zdenek Seydl, Jiří Slíva, Vladimír Suchánek, Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Josef Váchal a Karel
Votlučka. Zasílání novoročenek má více než dvousetletou tradici. V současné době si zasílají umělecké novoročenky zejména členové Spolku sběratelů a přátel exlibris. Novoročenky každoročně přinášejí pozdravy přátel
a radost z krásného grafického lístku. Vernisáž výstavy
proběhne 3. prosince v 17 hodin.

04/12 / 17:00

Západočeská galerie

Oskar Kokoschka:
Portrét neznámého muže?

Přednáška z cyklu Jedno dílo / jeden svět tentokrát
rozkryje identitu muže zobrazeného na grafice Oskara
Kokoschky, která se nachází ve sbírkách Západočeské
galerie v Plzni. Grafikou se umělec zabýval celý život paralelně ke své malbě a patří k jedinečným příspěvkům
světového umění 20. století. Grafický list byl nově určen
a náleží k rané umělcově tvůrčí fázi. Zaujme expresivitou rysů portrétovaného, stylem, který Kokoschka dále
intenzivně rozvíjí. S jeho okolnostmi, tvůrčím vývojem
i dalším dílem Oskara Kokoschky návštěvníky seznámí
kurátorka Eva Bendová.

05/12–26/01

Galerie města Plzně

Tajemství kruhu
Šárky Trčkové

Život malířky a grafičky Šárky
Trčkové se naplnil příliš brzy. Plzeňská expozice je nejobsáhlejší a nejúplnější výstavou této vizuální umělkyně vůbec. Chce Šárku Trčkovou představit jako komplexní autorku a alespoň výběrově naznačit některé
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie
přichystala na 11. ledna tvůrčí dílnu pro děti k výstavám Sobě ke cti, umění
ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960 a Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile
(1776–1854) v Čechách.
… že Galerie Evropského domu SVK PK zve
od 7. ledna na Sámské mýty a pověsti očima Luboše Drtiny.
… že v lednu zve Západočeská galerie na přednášku Lubomíra Slavíčka Cesta do hlubin sběratelovy duše – dva příklady (15. 1.).
její zásadní tvůrčí etapy. Patří mezi ně právě kruh. Ten
používala jako otevřený symbol, který může mít mnoho
konkrétních podob. Vždy je u ní tušeným znamením prchavosti, nedosažitelnosti, tajemství, nestability nebo
rizika ztráty, což u Šárky Trčkové představuje především
koloběh lidství, tedy neustálého opakování člověka
člověkem. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. prosince
od 17 hodin.

06/12–04/01

Galerie Ladislava
Sutnara

Integrovaná
fotografie

Sedmé mezinárodní sympozium a výstava fotografií
zkoumá pragmatické a koncepční periferie fotografie
a její propojení s jinými obory. První snahy o umělecké
postupy, v nichž je fotografie integrovaným prvkem
vytvářejícím synergický vztah s uměleckými díly, začaly
vznikat již v období evropského avantgardního hnutí
a existují dodnes. Průkopnickým příkladem je dílo Mana
Raye z roku 1922 Object to Destroyed: metronom s fotografií oka umístěnou na kyvadle. Sympozium sdružuje
skupinu mezinárodních umělců, aktivně přispívajících
k debatě o integrované hodnotě fotografie v rámci jejich praxe. Doprovodná výstava v plzeňské Galerii Ladislava Sutnara má za cíl nabídnout uměleckým profesionálům a studentům kritickou reflexi dnešní integrované
fotografie.
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TIP NA LEDEN
24/01 / 20:00

Měšťanská
beseda
Reprezentační
ples města Plzně
Plzeň je talentovaná, a proto bude její 16. reprezentační ples věnován talentům. Ve slavnostní atmosféře nechá program vyniknout jen některým,
což ale neznamená, že by si město nevážilo i těch
ostatních. O slavnostní zahájení se ve Velkém sále
postarají tanečníci v choreografii Petry Procházka
Parvoničové, k tanci bude hrát BOOM!BAND Jiřího Dvořáka. Plzeňské rodáky Karla Gotta a Jiřího
Suchého připomene ve svém repertoáru Martin Chodúr. Sport zastoupí Pilsen Cheerleaders
a hosty v Malém sále bude bavit úspěšná plzeňská revivalová kapela Pilsen QUEEN Tribute band.
Vstupenky je možné zakoupit od 16. prosince
v Předprodeji vstupenek na náměstí Republiky 41
a na www.plzenskavstupenka.cz.

25/01 / 20:00

Valentýnský
ples

25. 1. 2020 Parkhotel Plzeň

Parkhotel

Valentýnský
ples

Plzeň opět vítá Valentýna a tentokrát pojede na vlně muzikálu! Znovu
se můžete těšit na bohatý program, okouzlující
výzdobu, andělskou show, sambu v rytmu hvězd
ze StarDance, špetku humoru, půlnoční překvapení a hodně tance s oblíbenou kapelou Dance
band. Chybět nebude ani tombola, jejíž výtěžek
půjde na dobrou věc! Večerem stejně jako vloni
provede známý moderátor Honza Kovařík. Účinkují Plzeňští Andílci, imitátor Jiří Bláha, Jan Onder
a jeho host ze StarDance, Stanislava Fořtová Topinková a další. Nezapomeňte navštívit webové
stránky www.valentynskyplesplzen.webnode.cz
nebo FB stránky akce. Vstupenky jsou již v prodeji
na www.plzenskavstupenka.cz.
Andílci
Honza Onder
Imitátor Jirka Bláha
Samba v rytmu hvězd ze Stardance
Půlnoční překvapení
Stáňa Topinková Fořtová
Valentýnská výzdoba
Fotokoutek
Tombola pro dobrou věc
celý večer hraje Dance Band Plzeň
moderuje Honza Kovařík

Lístky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz

Novinky naleznete na našich webových a facebookových stránkách
valentynskyplesplzen.webnode.cz a www.facebook.com/valentynskyplesplzen
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od 01/12

Antické
a egyptské lázně

Dárkové poukazy
Dárkový poukaz do Antických
a egyptských lázní potěší nejen o Vánocích. Obdarovaný si může vybrat proceduru v pyramidě s vířivkou
a odpočívárnou s křeslem faraóna Tutanchamóna nebo
Skalní chrám s ojedinělým projektem – infrasauna se solí
a kyslíkem a odpočívárnou pod hvězdným nebem Orionu. Jako Kleopatra a Cézar se můžete cítit v Egyptském
chrámu s himálajskou solnou saunou a hydromasážní
vanou. Antika zahrnuje parní lázeň a saunu. Ke všemu je
navíc zdarma k dispozici slaný relaxační a plavecký bazén.
Poukaz zakoupíte v Čajovně Relax, Bolevecká náves 6/7,
Plzeň, nebo v e-shopu na www.antickelazneplzen.cz. Podrobnější informace na www.antickelazneplzen.cz nebo
na tel.: 603 104 140 po 14. hodině.

01/12 / 14:00 a 16:30

D klub

Mikulášská
nadílka
Doubravecký klub zve na zábavný pořad plný písniček, tance, soutěží a bohaté nadílky.
A samozřejmě přijde i Mikuláš a Anděl. Letos nově ve dvou
časech – od dvou hodin a od půl páté. Prodej vstupenek
1. prosince od 13:30 a od 16:00 hodin. Vstupné 70 Kč dospělí i dítě, děti do 3 let zdarma bez nároku na židli.

04 a 17/12 / 17:00

Stará synagoga

Zimní promítání
ve Staré synagoze
Ve Staré synagoze bude od prosince mini-kino! Promítat se tu budou dokumentární
filmy z projektu PROMÍTEJ I TY!, které byly představeny
v rámci festivalu JEDEN SVĚT. Uvidíte dokumenty dotýkající se převážně sociálních, ekologických, politických,
multikulturních či genderových témat. K zahřátí vám
tu nabídnou čaj či kávu, vše zdarma či za dobrovolný
příspěvek. Jako první se promítá film k zamyšlení 10 miliard – co máte na talíři? a 17. prosince úsměvný film
o (ne)stáří Hiphop-erace.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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05/12 / 19:00

DEPO2015

Saulův syn
Maďarský snímek bezprecedentním způsobem zobrazuje
utrpení ve vyhlazovacích táborech a divácký dojem
z filmu posouvá na zcela novou úroveň, která dalece
překračuje komfortní zónu běžného uměleckého zážitku. Film se promítá v rámci Filmového klubu DEPO2015.

06/12 / 18:00

Katedrála
sv. Bartoloměje

Večerní
komentovaná
prohlídka věže
Vstupte v mrazivém podvečeru do útrob nejvyšší kostelní
věže u nás a nechte se pohltit její tajuplnou atmosférou.
Dozvíte se ledacos zajímavého z její historie, architektury
či stavby a docela určitě dojde i na téma zdejších zvonů.
V případě zájmu bude prohlídka možná také v 19:30 hodin. Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti. Vstupenky jsou již
v prodeji na www.plzenskavstupenka.cz.

08/12
16:00

DEPO2015

Čerti z Rakouska

Český čert už na zlobivé děti nestačí, tak si na pomoc zavolal posilu z Rakouska! Dorazí hned několik čertů, které
znáte z Rakouských průvodů, a potrestají hříšníky za jejich činy. Nejedná se ovšem o žádný průvod, ale o dětský
program. Kdo se rád bojí, ten u toho nesmí chybět. Čeká
vás tancování, focení s čerty, strašidelné efekty a další.
Vstupné pro děti do 15 let je 100 Kč, pro dospělé 150 Kč.
Vstupenky jsou již v prodeji na www.ticketon.cz.

18/12
19:00

Buena Vista Club

 ánoční swingová
V
tančírna

K Vánocům v Plzni patří nejen stromeček a dárky,
ale i swingová tančírna Jazzu bez hranic! Tu letošní
obstará Letenský dixieland. Tahle pražská parta začínala v nástrojovém obsazení v duchu tradičního
neworleanského jazzu: kornet, klarinet, pozoun, banjo,
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

kontrabas. Časem přibyly housle a bicí a kapela nabrala kurs k chicagskému hot-jazzu. Dnes hraje tradiční
jazz 20. a 30. let. Bez not, dle zavedených principů kolektivní improvizace. Afterparty bude opět v režii oblíbených Zhirawski Memory Band.

19/12 / 19:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Vánoční večerní
exkurze
pro veřejnost

Chcete se projít ztichlou knihovnou a v klidu zažít tajuplnou atmosféru světa knih v prostoru dominikánského kláštera? Objevte místa a výhledy, kterých jste
si dosud nevšimli. Rozhlédněte se kolem sebe a možná
zahlédnete či zaslechnete šlépěje dávných časů, které
zdmi bývalého kláštera kráčely. Vstup zdarma.

TIP NA DUBEN
18/04

Škodaland

Krajský
půlmaraton
Plzeňského
kraje 2020
Plzeňský kraj pořádá již 6. ročník rodinného
závodu Krajský půlmaraton Plzeňského kraje,
který odstartuje v sobotu 18. dubna 2020 již
tradičně od areálu Škodaland v Plzni. Pro milovníky běhu jsou připraveny tratě: Půlmaraton,
OMEXOM Krajská desítka, Krajská šestka a Týmový běh. Nejmenší si mohou zazávodit přímo
v areálu na kratších tratích. Registrace na všechny
běhy včetně dětských se spustí 1. prosince 2019
a startovné bude do konce roku za zvýhodněnou cenu. K registraci bude opět možné si zakoupit dámské nebo pánské funkční triko Sweep
s motivem půlmaratonu. Více informací najdete
na Facebooku a na webu Krajského půlmaratonu:
pulmaraton.plzensky-kraj.cz.
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19/12	CineStar, Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

Star Wars: Vzestup Skywalkera / Sci-Fi
Hvězdné války jsou dost možná největší filmovou ságou všech dob.
A devátá epizoda by měla jednou provždy uzavřít příběh rodu Skywalkerů, do kterého patří i Darth Vader, Luke, Leia a Kylo Renn, který bohužel kope za ty zlé. Anebo ne? To se dozvíte ve Vzestupu Skywalkera.
Armády Prvního řádu nekompromisně dobývají planetu za planetou
a jdou po krku zbytku rebelů, kteří nejsou ochotni se jim podmanit a žít
v diktatuře. Mezi nimi je i Rey, dívka s tajemnou minulostí, která ovládá vesmírnou Sílu a mohla by obnovit zaniklý řád rytířů
Jedi. Pokud ovšem přežije. Všem je jasné, že se blíží bitva, která
rozhodne o všem. A bojovat se bude jak na dalekých planetách,
tak i v obřích lodích ve vesmíru. Tu nejdůležitější bitvu ale nejspíš svedou právě Kylo Renn a Rey a nepůjde v ní jen o vítězství
nebo o život, ale i o duši a možná i o budoucnost celé galaxie.
V každém případě teď už není kam utíkat. Teď už se musí bojovat.
Devátou epizodu Hvězdných válek režíruje J. J. Abrams, který je
podepsaný i pod sedmým dílem a slibuje, že se v kinech dočkáme skutečně velkolepého finále. Kino Beseda uvede 18. prosince,
Kino Káčko 20., 21. a 22. prosince.

Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

28/11

Last Christmas / komedie / romantický
Seriálový fantasy fenomén Hra o trůny letos skončil a jeho hvězdy si musí
hledat novou práci. A týká se to i Emilie Clarke. Představitelka matky draků
Daenerys se sice objevila v Terminator: Genisys nebo Solo: Star Wars Story,
ale teď to zkusí v úplně jiném žánru. Last Christmas bude romantika, která se
točí okolo sympatické Kate. Ta je magnetem na průšvihy a sama ví, že její život
se jí rozpadá pod rukama. A moc netuší, co s tím. Nedovede si najít přítele, s rodinou si nerozumí a je permanentně
na mizině. I proto kývne na dost neobvyklou práci, bude se převlékat za vánočního skřítka v obchoďáku a to je před
Vánoci docela fuška. Přesto se jí zrovna tady povede narazit na okouzlujícího Toma. Ten je sice trošku záhadný, ale
možná proto si ti dva docela rozumí a Kate začíná mít pocit, že se její život obrací k dobrému. Ale vyhráno ještě
nemá. Její minulost totiž skrývá tajemství, které může všechno pořádně zkomplikovat. Režie se ujal Paul Feig, autor
hitu Ženy sobě. Kino Beseda uvede 12. prosince, Kino Káčko 15. prosince.

28/11

Cinema City

Valhalla: Říše bohů / fantasy
Filmy z žánru fantasy jsou obvykle velké, drahé a plné triků. Ono vyprávět
na plátně příběh, ve kterém jsou draci, všemožná monstra a bitvy armád, to
prostě něco stojí. V Dánsku si ale řekli, že to zkusí taky, a i když nemají hollywoodský rozpočet, nějak se s tím poperou. Oproti Hollywoodu má však tahle
skandinávská země jednu obrovskou výhodu a tou je bohatá mytologie, ze

32

prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

Filmové premiéry

které mohou filmaři čerpat. Valhalla: Říše bohů se odehrává v daleké minulosti, kdy lidé žijí ve světě, jemuž vládnou
bohové v čele s Odinem. Jenže i ti jsou krátcí na Ragnarok – konec světa. S lidstvem i s bohy to najednou vypadá
zatraceně špatně. Ze zajetí totiž utekl obří vlk Fenrir a do války se podle všeho chystají i staří nepřátelé bohů, divocí
obři. A na ty je krátký i mocný Thor. Katastrofě by ale mohly zabránit dvě lidské děti, které si právě Thor přivedl ze
světa lidí jako služebníky. Povede se jim to? A za jakou cenu? V jedné z hlavních rolí se objeví i Roland Møller, kterého
můžete znát z českého dramatu Skleněný pokoj.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

05/12

Špindl 2 / komedie
Komedie Špindl z roku 2017 se stala hitem, ačkoliv názory na její kvality se
dost různí. Nenáročná řachanda o třech sestrách, které odjedou do Krkonoš
hledat lásku, se ale divákům líbila a to znamená, že se dočkáme dvojky. V ní
už sice bude chybět Anna Polívková, ale sněhu, lyžování, trapasů a legrace
by mělo být pořád dost. I tentokrát se děj bude točit kolem trojice žen, které
se sešly kde jinde než ve Špindlu. Eliška je talentovaná tanečnice a herečka na začátku hvězdné kariéry, ale má pocit, že jí to trošku komplikuje osobní život a vztah s přítelem. Úspěšná lékařka Silvie je zase přesvědčená, že našla
dokonalý recept na dokonalý vztah, i když to možná není pravda. A manželka slavného spisovatele Renata se zase
snaží pomáhat ženám ze svého okolí a malinko zanedbává sama sebe. Každá z dam má spoustu problémů, ale
ani jedna z nich nečeká, že právě ve Špindlu možná přijdou na to, jak je vyřešit. I když to řešení může být docela
divoké. V hlavních rolích se objeví Hana Vagnerová, Kateřina Hrachovcová, Alice Bendová nebo Filip Blažek. Kino
Káčko uvede 6., 7. a 14. prosince.

05/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Pat a Mat: Kutilské trampoty / animovaný
Dva nejslavnější popletové z večerníčků Pat a Mat to už párkrát zkusili i v kinech a zatím se jim vždycky dařilo. Nebo spíš nedařilo. Ono se jim totiž daří
v tom nedaření, protože cokoliv, na co sáhnou, skončí dřív nebo později
velkým průšvihem. Ale elán jim nechybí a optimismus neztrácejí, takže tu
máme další film, ve kterém budou moci předvést, jak moc nešikovní jsou.
A jak moc zábavní. A co je čeká tentokrát? Budou chystat past na zloděje, který se odvážil vstoupit na jejich zahrádku a krást jim jablka ze stromu, pokusí se postavit si vlastní myčku
na auta, protože mýt auťák hadicí není nic pro ně, zkusí vymyslet nejlepší způsob na přípravu palačinek a dokonce
zamíří až do oblak. Kino Káčko uvede 13. a 21. prosince.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

05/12

Jumanji: Další level / akční/ dobrodružný
Filmové Jumanji: Vítejte v džungli byl mnohem větší hit, než jeho tvůrci
čekali. Poctivá dobrodružná komedie velmi volně navazovala na klasiku
s Robinem Williamsem, jen vyměnila deskovou hru za herní konzoli. Díky
ní se čtyři spolužáci octli ve světě plném dravé zvěře, tajemných pokladů
a nebezpečných zloduchů. Ale přežili to. Nikdo z nich nemá na repete chuť,
ale Jumanji se jich neptá. Jeden z nich se ve hře už ocitnul a ostatní ho musí zachránit, jenže nic nejde podle
plánu. Nejen že je hra tentokrát jiná a krom nebezpečné džungle se hrdinové podívají i do divokých pouští nebo
na vrcholky zasněžených kopců a hor, ale nejsou tu sami. Spolu se čtyřmi puberťáky se do Jumanji dostali i dva
důchodci, kteří si zatraceně užívají nová těla i dobrodružství. V hlavních rolích se opět objeví hvězdy jako Dwayne
Johnson, Kevin Hart, Jack Black nebo Karen Gillan a nově je doplní Danny DeVito s Dannym Gloverem. Kino Káčko
uvede 8. prosince.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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12/12

Černé vánoce / horor / thriller / mysteriózní
Černé Vánoce nejsou v Česku extra známý horor, ale fandové žánru moc
dobře vědí, že původní verze ze sedmdesátých let se řadí mezi klasiku. Její
třináct let stará předělávka se sice nepovedla, ale o to víc můžeme být rádi,
že to s tímhle filmem zkouší Hollywood ještě jednou. I když trošku jinak. Děj
je na první pohled stejný. Blíží se vánoční svátky a univerzita zeje prázdnotou. Téměř. Pár kamarádek ze sesterského spolku se rozhodlo nejet na svátky domů, ale zůstat ve škole, respektive
ve svém domě a užít si Vánoce po svém. Jenže netuší, že po okolí se toulá nebezpečný sériový vrah, který rozhodně nepohrdne barákem plným krásných mladých dívek. Jenže oproti originálu je tu jeden malý rozdíl, tyhle holky
rozhodně nejsou žádné oběti a zabiják zjistí, že si ukousl možná až příliš velké sousto. Když se navíc ukáže, že celá
situace s vraždami je trošku komplikovanější, není divu, že se mladé dívky rozhodnou přejít do útoku. Hlavní role
se ujala Imogen Poots.

12/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Sněžná mela / animovaný
I ledová pustina potřebuje hrdiny. A nemusí to být vůbec lidé, stačí jeden lišák.
Blesk je sympaťák, který má jedno jediné přání – chce být nejrychlejším kurýrem v celé Arktidě. Jeho první zakázka se ale nevyvíjí úplně běžně, musí se
totiž zastavit v pevnosti, které šéfuje zloduch Otto Von Walrus. A Blesk zjistí,
že tenhle ne úplně sympatický pán má v plánu zničit celou Arktidu. Blesk ho
teď musí zastavit, ale jak, když je jen obyčejný kurýr? Jednoduše, stačí dát dohromady partu kamarádů a ono to nějak
půjde. Bleskovi pomůže albatros Lemmy, neurotický lední medvěd PB nebo dvě vydry, které vidí spiknutí za každým
rohem. Jo, bude to mela. Kino Káčko uvede 24. prosince.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

19/12

Trollové a kouzelný les
animovaný / dobrodružný / rodinný / fantasy
Trollové žijí uprostřed lesa daleko od lidí. A jsou v pohodě. Je jim celkem jedno, kolik má kdo hlav, jakou má barvu, jestli umí kouzlit nebo magii neovládá.
Všichni jsou v klidu, protože jim vládne moudrý král Gromm. Jenže toho teď
zradili a on zkameněl a zachránit ho může jen jeho syn Trym. Ten se tak vydává na velké dobrodružství, aby našel ztracený zkamenělý králův ocas. Spolu s kamarády se vydává až na okraj lesa,
skoro až do světa lidí. Čeká je boj o život se strašlivými nepřáteli, ale i nová kamarádství. Povede se jim krále a s ním
i celou říši zachránit před katastrofou? Kino Káčko uvede 20. prosince.

26/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Špióni v převleku
animovaný / rodinný / akční / komedie
Will Smith se letos objevil v hitu Aladin a akčním propadáku Blíženec. Jenže to mu nestačí, protože v prosinci ho čeká ještě jedna zásadní role, i když
ji bude pouze dabovat. Ve Špiónech v převleku se promění v superagenta
Lance Sterlinga, který dělá věci, na které by si netroufl ani James Bond. Je
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elegantní, stylový, smrtelně nebezpečný a cool. A to všechno Walter Beckett není. Je to sice génius, který dodělal
univerzitu v patnácti letech a teď pracuje pro vládu jako specialista na šílené vynálezy, v akci ovšem moc použitelný není. Ti dva nemají nic společného, až na jednu věc. Oběma do života zasáhne Keller Killian, šílený zloduch,
kterého je potřeba zastavit a Lance potřebuje, aby mu s tím Walter pomohl. Walter totiž vynalezl způsob, jak špióny dokonale maskovat a promění Lance v holuba. Zvládne splnit svou špiónskou misi v téhle neobvyklé podobě?
Kino Káčko uvede 27. a 28. prosince.

Cinema City, Kino Káčko

26/12

Dokonalá lež / drama
Ian McKellen a Helen Mirren jsou britské herecké legendy. Ten první se do filmových dějin zapsal jako Gandalf z Pána prstenů nebo Magneto z X-Menů,
jeho kolegyně se zase může chlubit Oscarem za drama Královna. A teď spojili síly v dramatu Dokonalá lež. Jeho hrdinou je Roy Courtnay, stárnoucí, ale
pořád velmi charismatický a okouzlující pán, který si vydělává na živobytí
jako podvodník a teď našel dokonalý cíl v podobě vdovy Betty McLeish. Ta je stará, osamělá a především bohatá
a Royovi netrvá dlouho, než se mu povede dostat se do její přízně. Vypadá to, že past brzy sklapne, stejně jako
mnohokrát před tím, brzy se ale ukáže, že s Betty bude mít Roy víc práce. A že vlastně není vůbec jisté, kdo tu kým
manipuluje a kdo má být ve skutečnosti obětí. A navíc to vypadá, že Roy se do Betty skutečně zamiloval. Režie se
ujal zkušený Bill Condon, který natočil novou verzi Krásky a zvířete nebo hudební drama Dreamgirls. Kino Káčko
uvede 28. prosince.

26/12

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Šťastný nový rok / romantický / komedie
Letošní filmová zima se nese ve znamení romantických výletů na hory. Nedávno měla premiéru Ženská na vrcholu a v prosinci se do kin chystá vedle
druhého Špindlu i Šťastný nový rok. V něm se ale nepodíváme do Krkonoš,
nýbrž do Tater. Tady se sejde hned několik kamarádek, ale také známých
i neznámých lidí, kteří se pokoušejí dát si před koncem roku trošku dohromady život a vykročit do toho nového optimističtěji. Jedna z hrdinek řeší nevěrného manžela, další po dlouhých
letech potkává starou lásku a bývalý majitel hotelu dělá všechno pro to, aby se zalíbil novému šéfovi a ani si
nevšimne, že se pokouší nadbíhat někomu jinému. Zkrátka i v těchto horách bude spousta legrace i lásky. Těšit se
můžete na Táňu Pauhofovou, Jiřího Bartošku, Emílii Vašáryovou, Jána Koleníka nebo Gabrielu Marcinkovou. Kino
Káčko uvede 27. a 29. prosince.

CineStar

26/12

Amundsen / drama / dobrodružný / životopisný
Norský režisér Espen Sandberg si stihl vybojovat solidní renomé v Evropě
i za mořem. Spolu s parťákem Joachimem Rønningem natočil válečnou
pecku Max Manus a dobrodružnou podívanou podle skutečné události
Kon-Tiki, která se točila okolo party hrdinů, kteří se pokusili přeplout z Jižní
Ameriky do Polynésie na voru, aby prokázali teorii, že právě takhle byla celá
oblast kdysi osídlena. A byla z toho oscarová nominace a šance natočit páté Piráty z Karibiku. Sandberg se po nich
vrátil do Evropy a zajel si i k nám, protože jeho novinka Amundsen se natáčela v České republice. A asi tušíte,
kdo je jejím hlavním hrdinou. Polárník Roald Amundsen vedl vůbec první expedici do Arktidy severozápadním
průchodem a jako první dosáhl jižního pólu. A taky byl hodně komplikovaná osobnost, která vzbuzovala velké
vášně. Hlavní role se ujal Pål Sverre Hagen a ve filmu se objeví i Katherine Waterston, která hraje třeba ve filmech
ze světa Harryho Pottera Fantastická zvířata a kde je najít.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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Názor Ivany Bartošové | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Ivany Bartošové
Z dětství mám s jídlem spojené nepříjemné vzpomínky na to, kdy mě ve školce
nutili pít teplé mléko se škraloupem. Ale přebíjejí je ty příjemnější, třeba
na babiččiny škubánky s mákem. Nejsem gurmán a nijak zvlášť si nevybírám.
Z časových důvodů vařím spíše jen o víkendu a často se bohužel nestravuji
podle zásad zdravé výživy. Jako matka tří dětí jsem dříve vařila denně a velmi
pestře. Dnes pokud zvu rodiny mých dětí, většinou vyžadují kachnu se zelím
a knedlíky. Na přání manžela připravuji různé polévky, a protože bydlím u lesa, často využívám recepty
s houbami. Velmi ráda mám sladká jídla, například ovocné knedlíky, lívance nebo právě škubánky. Celkově mám
ráda českou kuchyni, která u mne jednoznačně vede. Když hostím cizince, divím se, že nemohou dojíst naše
vydatné porce a pobaví mě, jak se děsí, že po večeři ještě objednávám dezert. Já jsem naopak měla možnost
dvakrát navštívit Čínu a tamější kuchyně poskytuje opravdu nezapomenutelné zážitky. Převažují ty pozitivní.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Na pracovní obědy tu a tam chodím do různých restaurací v blízkosti krajského úřadu, ale nepreferuji žádnou.
Nedávno mě zaujal SALAD POINT na Klatovské, kde je možno si kreativně míchat saláty. S rodinou jsme si
oblíbili restauraci mimoplzeňskou – Na schůdkách v Tlučné, kde si většinou dávám vepřový steak z plemene
Duroc podávaný s bylinkovým máslem a vídeňskou cibulkou. Na kávu ráda chodím do Kačaby a podporuji tak
charitativní projekt začleňování osob s mentálním postižením do pracovního procesu.
Jako pedagog nenechám dopustit na školní stravování. V zahraničí nám tento systém závidí a mě bývá smutno
z toho, že tato deviza kvalitního, vyváženého a levného jídla pro děti všeho věku je mnohdy neodůvodněně
podceňována.
Ivana Bartošová,
náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu

od 01/12

Pulcinella

Vánoce
v Pulcinelle
Nevíte, co dát svým přátelům
nebo obchodním partnerům k Vánocům? Udělejte jim
radost příjemným gastronomickým zážitkem v pravé
italské restauraci Pulcinella. Darujte dárkové vouchery
do restaurace Pulcinella v hodnotě 300, 500 a 1000 Kč.
Anebo si právě tady můžete uspořádat svůj firemní vánoční večírek. Pro rezervace nebo více informací volejte
377 538 118 nebo na www.pulcinella.cz. Celý tým restaurace Pulcinella přeje svým klientům šťastné a veselé
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
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od 01/12

el Cid

Vánoční a silvestrovská nabídka
V prosinci restaurace el Cid
nabízí speciality inspirované sváteční kuchyní středomořskou. Pokud hledáte dobrou restauraci na vánoční
posezení s rodinou, kamarády nebo spolupracovníky, je
el Cid rozhodně dobrá varianta. Také zde můžete koupit
dárkové poukazy v různých hodnotách anebo poukazy
na různé degustační večeře, které můžete skloubit i s vínem. Nebo si udělejte rezervaci na silvestrovské menu
a můžete se těšit na výběr vyhlášených specialit. Rezervace míst na tel.: 377 224 595 nebo na www.elcid.cz.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9,
Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba:
út–čt 16:00–23:00,
pá–so 16:00–24:00 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 16:00 hodin. 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.

15/12 / 10:00

DEPO2015

Vánoční beztrh
Vychutnejte si adventní atmosféru a vybírejte vánoční dárky,
obaly a ozdoby zodpovědněji, ohleduplněji a šetrněji.
Zkrátka bez zbytečných obalů. Na bezobalovém trhu
najdete také bezobalové jídlo, eko pytlíčky a nádoby
nebo speciální workshopy. Zajít můžete také na filmová
promítání.

 rand Restaurant
15/01– G
29/02 Festival
Jedenáctý ročník Grand Restaurant Festivalu proběhne
v termínu 15. ledna až 29. února 2020. Opět tak můžete „ochutnat” některé nejlepší a nejzajímavější restauranty v naší zemi za redukovanou festivalovou cenu.
Na 80 špičkových restaurací z celé České republiky bude
připravovat menu ovlivněné rokem 2020. Kromě oblíbených tříchodových degustací má festival „extra nabídku” například: školu sushi, omlazovací pobytové balíčky
v celé republice, komentované gastronomické procházky a tematické brunche. Předprodej začíná od 2. prosince 2019, takže degustaci můžete koupit jako dárek
k Vánocům. Více informací na www.maureruv-vyber.cz.
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

Olympia Plzeň

Bageterie Boulevard
Bageterie Boulevard v obchodním centru Olympia Plzeň je rychlé občerstvení pro náročné.
V dnešním uspěchaném světě nabízí výjimečný
chuťový zážitek, na který nečekáte dlouho a vychutnáte si ho doslova všemi smysly. Jedná se
o koncept moderních restaurací exprès gourmet
se stylovou atmosférou, které zákazníka rozmazlují gurmánskými specialitami vytvořenými podle
receptur šéfkuchařů. Připravují je z čerstvých regionálních surovin, v křupavých bagetách a dalších variantách nadýchaného pečiva. Vedle vyhlášených, čerstvě plněných baget jsou se značkou
Bageterie Boulevard spojené i dozlatova pečené
brambory Patatas, husté krémové polévky, Ice
tea vlastní výroby, jogurty, freshe nebo bohaté
snídaňové menu. Pravidelně si můžete dát sezónní Chef menu, které je vždy inspirováno kuchyní
vybraného evropského či světového regionu, takže tu v každém ročním období ochutnáte nové
speciality, včetně těch z řady Fit Calories, pokud si
hlídáte štíhlou linii. Letošní zimní Chef menu pro
vás připravil Jan Punčochář, šéfkuchař Grand Cru
Restaurantu. V bagetě Šunkové koleno krásně doplňuje chuť masa křenová pomazánka, hořčičný
dresink a lístky hořčice. Druhou bagetou v menu
je Hovězí krk s perníkem. V zimním období nemůže chybět lahodná, krémová polévka. Jan Punčochář připravil jemně pikantní dýňovou s křenem
a zakysanou smetanou, kterou ozdobil praženými
dýňovými semínky. Více informací na www.bb.cz.

37

PROGRAM

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

4. 12. 19:00
5. 12. 19:00
6. 12. 19:00
7. 12. 19:00
8. 12. 10:30
		19:00
10. 12. 19:00
11. 12. 19:00
12. 12. 19:00
13. 12. 19:00
14. 12. 18:30
		19:00
15. 12. 14:00
16. 12.		
17. 12. 19:00
18. 12. 19:00
19. 12. 19:00
20. 12. 19:00
21. 12. 19:00
26. 12. 19:00
27. 12. 19:00
28. 12. 19:00
29. 12. 13:00
31. 12. 15:00
		19:00

Šelma sedlák – opera/-DE TITIdomeneo – opera/-CZ, DE TITIris – opera/-CZ, DE TITKorzár – balet
Matiné III. – opera
Antigona – činohra
Nabucco – opera/-CZ, DE TITZkrocení zlé ženy – balet
Iris – opera/-CZ, DE TITŠumař na střeše – muzikál
Lektorský úvod: Brouk v hlavě
Brouk v hlavě – činohra, premiéra
Broučci – opera
Prohlídky divadla
Modrovous – činohra
Antigona – činohra
Šelma sedlák – opera/-DE TITIdomeneo – opera/-CZ, DE TITIris – opera/-CZ, DE TIT-, derniéra, speciální Vánoční
představení
Brouk v hlavě – činohra
Jenom konec světa – činohra, derniéra
Labutí jezero – balet
Broučci – opera
Brouk v hlavě – činohra, s přípitkem
Brouk v hlavě – činohra, s přípitkem

V2
S5
V4

V17
V9
V14
V3
S2
foyer
P

V5
V6
V11
V8
OB
V12
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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

7. 12. 17:00
8. 12. 13:00
10. 12. 19:00
12. 12. 19:00
14. 12. 14:00
		17:00
17. 12. 19:00
20. 12. 19:00
21. 12. 17:00
28. 12. 19:00
29. 12. 13:00

1 × 6 pohádek – činohra, premiéra
Prodáváme nevěstu – opera, derniéra
Sweeney Todd – muzikál
Kytice – balet
Žvanivý slimejš – opera
Žvanivý slimejš – opera
Proměna – balet
Sweeney Todd – muzikál
Kytice – balet
Middletown – činohra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra

J4
J2

J3

Divadlo Alfa

Nová scéna DJKT

Zácpa – činohra
Zácpa – činohra
Alenka v říši divů – činohra
Billy Elliot – muzikál
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
Alenka v říši divů – činohra
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Elisabeth – muzikál
Elisabeth – muzikál
Billy Elliot – muzikál
Billy Elliot – muzikál
Červený a černý – balet
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál, derniéra
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
Veselá vdova – opereta/-DE TITChaplin – balet, derniéra
DONAHA! – muzikál
DONAHA! – muzikál
Prohlídky divadla
Duch (Ghost The Musical) – muzikál, derniéra
Veselá vdova – opereta/-DE TIT-

Billy Elliot – muzikál
Alenka v říši divů – činohra
N4
R.U.R. – činohra
pro seniory
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
Elisabeth – muzikál
Elisabeth – muzikál
Romeo a Julie – balet, derniéra
Veselá vdova – opereta/-DE TIT-, s přípitkem
Veselá vdova – opereta/-DE TIT-, s přípitkem

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

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

1. 12. 14:00
		19:00
3. 12. 19:00
4. 12. 19:00
5. 12. 11:00
		19:00
6. 12. 19:00
7. 12. 14:00
		19:00
8. 12. 14:00
		19:00
10. 12. 19:00
11. 12. 19:00
12. 12. 19:00
13. 12. 19:00
14. 12. 19:00
15. 12. 14:00
		19:00
16. 12.		
17. 12. 19:00
18. 12. 19:00

19. 12. 19:00
20. 12. 19:00
21. 12. 19:00
26. 12. 14:00
27. 12. 19:00
28. 12. 17:00
29. 12. 19:00
31. 12. 14:00
		19:00

O1
N5
N2
S10
N3
S6

2. 12. 09:00
7. 12. 15:00
14. 12. 14:00
16. 12. 09:00
		10:30
17. 12. 09:00
18. 12. 09:00
19. 12. 09:00
20. 12. 09:00
		17:30
		19:00
21. 12. 15:00

Cirkus zlodějů (také 3. 12.)
Cirkus zlodějů
Damúza: Perníková chaloupka – klub (také od 15:30 hod.)
Pozor, Zorro! – ranní premiéra
Pozor, Zorro!
Pozor, Zorro! (také od 10:30 hod.)
Pozor, Zorro! (také od 10:30 hod.)
Pozor, Zorro! (také od 10:30 hod.)
Pozor, Zorro!
Pozor, Zorro!
Pozor, Zorro! – večerní premiéra
Pozor, Zorro!

Divadlo Dialog

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

N17
N1
S4
N11
N12

N9
N6

3. 12. 19:30 Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
4. 12. 19:00 V ečer tříkrálový – komedie, hraje Herecký juniorský
spolek D&D School
5. 12. 19:00 Podzimní večer Jefferyho Wilsona – komedie, hraje Orákulum
6. 12. 19:00 Žena pro Dona Juana – komedie, hraje Théta
7. 12. 15:00 Jak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo
+ Mikulášská nadílka (také 8. 12.)
11. 12. 19:00 3 v pokoji – komedie, hraje Théta
12. 12. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého
13. 12. 19:00 Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh
15. 12. 19:00 Tchýně na zabití – komedie, premiéra, hraje Spodina
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz
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16. 12. 20:00
19. 12. 19:30
20. 12. 19:00
27. 12. 19:00
31. 12. 15:00
		19:00

Adresát neznámý – scénické čtení, hraje Divadlo JakoHost
Debilové aneb Vánoce na krku – komedie, hrají exLudvíci
Patrik – komedie, hraje Amceth
Fajnmen (QED) – hraje Spodina
Tchýně na zabití – komedie, hraje Spodina
Tchýně na zabití – 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

3. 12. 18:00 Jan Paul: Něco se děje – vernisáž výstavy maleb
		19:00 Sláva Daubnerová: Solo lamentoso – divadlo na pomezí
dokumentárního, pohybového a výtvarně stylizovaného
5. 12. 19:00 Zuzana Burianová & Johan: A kde ty bydlíš? – inscenace
na motivy knihy Terezy Semotamové Ve skříni
7. 12. 19:00 Il Congelatore: Zmrazovač – opera mafia o třech dějstvích,
uvádí Ragueneau
9. 12. 19:00 39D: O dvou stranách jedné zdi – lyrická komedie o pití
moštu, stavění věží a tanci v rytmu úhozů psacího stroje
10. 12. 18:00 Den lidských práv – vernisáž výstavy Masakr na Náměstí
Nebeského klidu 1989 a scénické čtení textů čínské
básnířky a fotografky Liou Sia
11. 12. 19:00 Antidepresivní večírek s Janem Burianem – koncert
15. 12. 15:00 Nedělní pohádkový expres: Jak Kašpárek s Kalupinkou
slavili Vánoce – představení a tvůrčí dílna
16. 12. 19:00 Petra Fornayová: Koniec koniec – divadelní představení
na motivy románu Petra Macsovszkého
18. 12. 19:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace, hrají
KŘIK vs. Improstor

Divadlo Pluto

Masarykova 1201/75, Plzeň, tel.: 606 280 010, www.divadlo-pluto.cz

1. 12. 14:00
2. 12. 19:00
4. 12. 19:00
8. 12. 14:00
9. 12. 19:00
11. 12. 19:00
15. 12. 14:00
16. 12. 19:00
18. 12. 19:00
29. 12. 14:00
30. 12. 19:00
31. 12. 14:00
		19:00

Mikulášský candrbál
Letem světem s kabaretem – kabaret
My Fair Lady – muzikál
My Fair Lady – muzikál
Šílený prachy – komedie
Hašlerkyjády – kabaret
Splašené nůžky – detektivní komedie
Vraždy a něžnosti – komedie
Kalba manželů šílených – komedie
Letem světem s kabaretem – kabaret
Splašené nůžky – detektivní komedie
Slaměný klobouk – komedie M. Horníčka
Mejdan manželek šílených – komedie

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 23. 2.
Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960
Kulturní program během výstavy:
3. 12. 16:30 Setkání s hudbou – účinkují studenti Katedry hudební
výchovy a kultury FPE ZČU
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
2. 12.

19:00

2. 12.

19:00

4. 12.
5. 12.
8. 12.
11. 12.
12. 12.

19:30
19:00
16:00
19:00
19:00

15. 12.

19:00

16. 12.

19:00

19. 12.

19:00

27. 12.

19:00

ZPívám, TEDY jSEm
váNOčNí kONcERT čESkéhO ROZhlaSu
a ROZhlaSu a TElEvíZIE SlOvENSka
cOP
hONZa NEDvĚD
chaRITaTIvNí kONcERT POD kříDlY aNDĚlů
vOjTa „kIďák“ TOmáškO
ROháčI Z lOkTE: váNOčNí kONcERT
kamIl STřIhavka & lEaDERS:
váNOčNí akuSTIcký kONcERT
NaTE BROwN & ONE vOIcE
GOSPElOvé váNOcE 2019
DaGmaR PEckOvá
a muSIca BOhEmIca – ZROZENí
FEšácI

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

OTEvřENé maNžElSTví
DuBNIčka lahODa REvIval kaBaRET
mRZák INIShmaaNSký
cavEwOmaN
cavEmaN
vZPOuRa NEvĚST

DIVADLO
8. 12.
9. 12.
9. 12.
12. 12.
21. 12.
29. 12.

OSTATNÍ
10. 12.

18:00

13. 12.

18:00

17. 12.

18:00

PERlY INDIckéhO OcEáNu: ZaNZIBaR,
RéuNION a SEYchElY
DNES čTu já: jaN NOvák – ZaTím DOBRý,
PROjEkcE FIlmu NEDODRžENý SlIB
NOvý ZélaND křížEm kRážEm

DĚTI
1. 12.
7. 12.
8. 12.
14. 12.
15. 12.
22. 12.

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

Dva SNĚhulácI
čIPERkOvé
O PEjSkOvI a kOčIčcE
hRavá SOBOTa: mIkulášSký maškaRNí Bál
váNOčNí hvĚZDIčka
BETlém

KINO BESEDA
19:15
2. 12.
19:15
4. 12.
19:15
5. 12.
18:00
6. 12.
14:30
7. 12.
16:30
7. 12.
19:15
9. 12.
19:15
11. 12.
19:15
12. 12.
14. 12. 14:30 / 16:30
19:15
16. 12.
19:15
18. 12.
19:15
19. 12.

vlaSTNícI
DEšTIvý DEN v NEw YORku
NaBaRvENé PTáčE
žENY v BĚhu
PRO DĚTI
lEDOvé kRálOvSTví II
PRO SENIORY
PRažSké ORGIE
jOkER
výjImEčNí
laST chRISTmaS
PRO DĚTI
lEDOvé kRálOvSTví II
PRvNí ZRáDcE
STaR waRS: vZESTuP SkYwalkERa
POSlEDNí aRISTOkRaTka

www.mestanskabeseda.cz
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PROGRAM
4. 12. 17:00 J edno dílo / jeden svět – Oskar Kokoschka: Portrét neznámého muže? – přednáška Evy Bendové
9. 12. 17:00 Alena Koenigsmarková – pořad k 100. výročí narození
plzeňské malířky, účinkují H. Koenigsmarková a P. Jindra
12. 12. 18:00 Benefiční koncert pro Ledovec z. s. – vystoupí Zbraslavský
dětský sbor
21. 12. 14:00 Vánoční poezie a koledy – účinkuje soubor Gutta
Výstavní síň „13“
do 15. 12.
Listopad 1989 v Plzni objektivem Radovana Kodery
do 9. 2.		
Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile
(1776–1854) v Čechách
Kulturní program během výstavy:
2. 12. 17:00 Listopadový uragán – účinkují Tereza Pelcrová a Jiří Hlobil
5. 12. 17:00 Mikuláš v galerii – tvůrčí dílna s mikulášskou nadílkou
10. 12. 17:00 Uvedení knih prozaika Václava Grubera: Domino
a Hlavně ať ti udělá dítě
12. 12. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s herci DJKT, účinkují
Apolena Veldová, Radovan Lipus a Marek Mikulášek
17. 12. 18:00 Kouzlo Vánoc – vánoční pořad Poetického divadla
31. 12. 16:00 Silvestr v galerii – silvestrovský kabaret

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 11–17 hod., tel. 732 187 016, uvu.plzen@gmail.com,
www.uvu-plzen.cz

do 5. 1.		
Alice Kopečková: TAO – výstava obrazů
do 31. 1.	ČACHROV ART – kresby a malby pedagogů, pořádají
UVUP, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň
(výstavní síň radnice, II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)

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
2. 12. 17:00 Literární čaj o páté: Ostrovy Stevensonových pokladů
– přednáška Ivo Fencla
4. 12. 17:00 Seriál přednášek Na cesty: Izrael – přednáška Zbyňka
Taranta (VZC)
		17:30 Lange Nacht der kurzen Texte (Hifi Club Plzeň)
12. 12. 17:00 Rok na Šumavě – přednáška
18. 12. 17:00 Seriál přednášek Na cesty: Írán – přednáška Veroniky
Sobotkové (VZC)
19. 12. 19:00 Vánoční večerní exkurze pro veřejnost
Galerie Evropského domu SVK PK
1. 12. 14:00 Consortium musicum – adventní koncert
česko–německého ansáblu
2. 12. 17:00 Finsko – přednáška (RK)
3. 12. 17:00 České grafické novoročenky – vernisáž výstavy
3.–20. 12.
České grafické novoročenky – výstava
6. 12. 15:00 French Open – otevřená hodina francouzštiny s rodilým
mluvčím pro širokou veřejnost, také 20. 12. (ROK)
9. 12. 16:30 Spricht der liebe Gott bairisch? – Dr. phil. Christine Pretzl (RK)
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Galerie | Muzea

Galerie města Plzně

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

5. 12. 17:00 Tajemství kruhu Šárky Trčkové – vernisáž výstavy
5. 12.–26. 1. Tajemství kruhu Šárky Trčkové – výstava

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

6. 12.–4. 1.	Integrovaná fotografie / Integrated Photography
– výstava (GLS)
10.–12. 12. Mezinárodní fotografické sympozium (FDULS)

Klub Alšovka

Kollárova 16, tel.: 725 615 150, út–pá 15–18 hod., 301 00, Plzeň

3. 12. 18:00 S DRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR: Zpíváme si u betlémů
– vernisáž výstavy
3. 12.–4. 1.	SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR: Zpíváme si u betlémů
– výstava, společně s „MONI BERRY“, betlémářem Slavomírem Pokorným, MUDr. Michalem Svitákem
a J. L. Jíchou: „85“ ZRCADLENÍ
16. 12. 18:00 SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ ČR: Vánoční koledy u betlémů

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo /
Užité umění
do 12. 1. 	Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí
a komunisti – výstava
do 2. 2.		
Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků
– výstava
od 3. 12.	36 500 dní Josefa Spejbla na divadelní scéně – výstava
(Smetanovy sady)
Doprovodné pořady:
3. 12. 10:00 Oživená archeologie aneb I věda může bavit – workshop
4. 12. 17:00 Autorské čtení z knihy povídek „Samotní lidé“
autorky Jitky Prokšové
8. 12. 18:00 Vánoční koncert v muzeu
9. 12. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň (také 16. 12.)
18. 12. 16:00 Antika v Plzni – komentovaná prohlídka,
provází Jindřich Mleziva

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
Výstavy:
do 19. 1.
Křehká krása motýlů – výstava
do 23. 2.
Sametová revoluce v paličkované krajce – výstava
Doprovodné pořady:
do 17. 12.	Podzimní kurz paličkování pro dospělé (vždy v úterý
od 10:00 hod.)
5. 12. 10:00 Rok na vsi – domácká lidová výroba v čase adventu
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

Muzea | Instituce | Akce

10.–12. 12.	Adventní dílny v Národopisném muzeu Plzeňska
(vždy od 9:00 hod.)

Muzeum loutek

31. 12. 10:00 S ilvestrovský program, symbolické uvítání posledního
návštěvníka roku

D klub

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

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století
Doprovodné pořady:
do 18. 12.	Loutkářská dílna profesora Skupy (vždy ve středu od 13:00 hod.)
od 1. 12.	Zimní návštěva profesora Skupy: O sněhulácích a loutkách
– výtvarný program pro MŠ a ZŠ

1. 12.
14. 12.
19. 12.
27. 12.
28. 12.

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 17. 12.	Měsíční kurz základů práce se dřevem – workshop
(vždy v úterý od 17:00 hod.)
do 18. 12.
Já, hrdina – výstava
do 31. 12.	Ženy v disentu a Banáni – výstavy k 30. výročí sametové
revoluce
1. 12. 10:00 SWAP Plzeň IV.: Přines, vyměň, odnes, recykluj – měnírna
oblečení
		15:00 Advent a jeho rizika – přednáška a ukázka
1.–31. 12.
Zrcadlení: J. L. JÍCHA 85 – výstava
4. 12. 10:00 Kariéra ve zdravotnictví – veletrh
		17:00 3D Tisk pro začátečníky – workshop
5. 12. 19:00 Saulův syn – film
5.–19. 12.	Umělecké kovářství – workshop (vždy ve čtvrtek od 17:00 hod.)
7. 12. 09:00 Patinování – workshop
8. 12. 16:00 Čerti z Rakouska – zábavné odpoledne
9. 12. 19:00 Anna K. – koncert
10. 12. 19:00 Honza Silný: Island sám, pěšky a stopem – cestovatelská
přednáška
11. 12. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop
		19:00 Trautenberk – koncert
12. 12. 19:00 Vypsaná fixa – koncert
14.–15. 12. Svařování – workshop (vždy od 10:00 hod.)
15. 12. 10:00 Vánoční beztrh (Vol. 2) – bezobalový trh
		10:00 Vánoční rodinný jarmark Uzlíku – jarmark
19. 12. 08:30 Vladimír Dzuro – Smrtící propaganda: Brain&Breakfast
– přednáška
		19:00 Tramvaj do stanice touha – film
22. 12. 10:00 Africké trhy – ovocné trhy

ZOO

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

7. 12. 15:00 Č ertovské odpoledne a mikulášská nadílka, ukládání
medvědů k zimnímu spánku (statek Lüftnerka)
14. 12. 14:00 Rozsvěcení vánočního stromu s rodinným souborem VIVAT
FAMILIA (statek Lüftnerka)
21. 12. 15:00 Tradiční živý betlém – žáci ZŠ z Dolní Bělé (statek Lüftnerka)
24. 12. 10:00 Dopolední štědrodenní program s jesličkami na pamlsky
pro zvířátka (do 13:00 hod.)
		12:00 Štědrý den u šimpanzů
prosinec 2019 | www.zurnalmag.cz

14:00
14:00
15:00
15:00
16:00

Mikulášská nadílka – pořad pro děti (také od 16:30 hod.)
Vánoční zdobení – pro děti a veřejnost (také od 17:00 hod.)
Vánoční koncert sólistů z DJKT – pořad pro seniory
Silvestr nanečisto – pořad pro seniory
Minisilvestr – pro děti

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, Ústřední knihovna
pro dospělé (ÚKD) – B. Smetany 13, Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, L-klub (LK)
– Studentská 22, M-klub (MK) – Macháčkova 28, OK Bory (OKB) – Klatovská 109,
OK Doubravka – Masarykova 75 (OKD), OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28,
Knihovna Bolevec (KB) – Západní 18, www.knihovna.plzen.eu

2. 12. 18:00
3. 12. 19:00
4. 12. 17:00
		18:00
9. 12.
10. 12.
13. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.

19:00
17:00
10:00
10:00
18:00
18:00

Eliška Krásnohorská a česká opera (LK)
R. Nágrová & S. Červenka – koncert mezi knihami (KS)
Theatrum mundi: Karla Erbová, Roman Ráž a Jana Štroblová (PS)
Večer s Vítaným hostem: A. Hostičková, A. Kozáková
a H. Voděrová (LK)
Lidi, knihy, nemoci: Lékař a spisovatel V. Gruber a J. Č. Ulrich (MK)
Publicisté.cs – Aktuálně (60): Petr Jančařík (PS)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
Kniháček – klub pro rodiče s malými dětmi (KS)
Rájem rozhlednovým: Jiří Štekl a Zdeněk Benedikt (LK)
Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů (PS)

T. J. SOKOL Plzeň – Skvrňany

Emingerova 1, Plzeň, vstupenky na tel.: 724 212 363, na www.plzenskavstupenka.cz,
sokol.skvrnany@seznam.cz, nebo 12. 12. od 18:00 do 20:00 hod. v kanceláři T. J.

31. 12. 20:00 Silvestrovská zábava – hraje T. O. Jaroslava Matějky

Obchodní centrum Olympia Plzeň

Písecká 972/1, Plzeň, www.olympiaplzen.cz

od 10. 11.
Trhy před centrem
1. 12. 10:00 Ježíškova pošta (také 7., 8., 14. a 15. 12.)
			
Malá Dudácká muzika (také 22. 12.)
3. 12.		
Autogramiáda hokejistů HC Plzeň
5. 12.		
Mikulášská nadílka
6.–23. 12.
Balicí služba pro zákazníky ZDARMA
7. 12.		
Metropol Quartet (také 14. a 15. 12.)
8. 12.		
Hra na lahve (také 22. 12.)
15. 12.		
Andílci
			
Martin Hucl
17. 12.		
Divadlo eMILLIon (také 21. 12.)
18. 12.		
Javořičky
19. 12. 16:00 Plzeňský dětský sbor (také od 17:00 a 18:00 hod.)
			
Zimní postavy (také 20. 12.)
30. 12. 14:00 Josef Pospíšil – Plzeňský Pepíci
Přesné časy budou upřesněny týden před akcí.
Sledujte www.olympiaplzen.cz.
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Stará synagoga

Smetanovy sady 5, www.facebook.com/OldSynagogue, vstupné zdarma či
za dobrovolný příspěvek

do 4. 1.		
Václav Lamr „Poselství hvězdy Davidovy“ – výstava obrazů
3. 12. 17:00 Venkovští židé a jejich akademičtí potomci – přednáška
Václava Freda Chvátala
4. 12. 17:00 10 miliard: Co máte na talíři? – promítání (Promítej i ty!,
Jeden Svět)
5. 12. 16:30 Václav Lamr „Poselství hvězdy Davidovy“ – komentovaná
prohlídka s autorem
9. 12. 17:00 Kořeny chasidutu – přednáška Chaima Kočího
10. 12. 17:30 Československo a Izrael – přednáška Věry Tydlitátové
13. 12. 17:00 Kabalat Šabat se Sylvií Wittmannovou
		19:00 Kabalat Šabat s Tomášem Kreisingerem
17. 12. 17:00 Hiphop-erace – promítání (Promítej i ty!, Jeden Svět)

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

3. 12. 17:00 P ardon, nezastihli jsme vás – VB / Belgie / Francie
(také od 19:30 hod.)
10. 12. 17:00 Mladý Ahmed – Belgie / Francie
		19:00 Sbohem, synu – Čína
17. 12. 17:00 Svátky klidu a míru − Dánsko (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

5. 12. 20:00
6. 12. 17:00
		20:00
7. 12. 15:00
		20:00
8. 12. 18:00
12. 12. 20:00
13. 12. 17:00
		20:00
14. 12. 15:00
		20:00
15. 12. 18:00
19. 12. 20:00
20. 12. 17:00
		20:00
21. 12. 15:00
		20:00
22. 12. 18:00
24. 12. 14:00
27. 12. 17:00
		20:00
28. 12. 15:00
		20:00
29. 12. 18:00
31. 12. 18:00
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Sbohem, synu
Ledové království II
Špindl 2
Sněhová královna: V zemi zrcadel
Špindl 2
Jumanji: Další level
První zrádce
Pat a Mat: Kutilské trampoty
Výjimeční
Jak Kašpárek zachránil Vánoce – divadlo
Špindl 2
Last Christmas
Yao
Trollové a kouzelný les
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Pat a Mat: Kutilské trampoty
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Sněžná mela
Špióni v převleku
Šťastný nový rok
Špióni v převleku
Dokonalá lež
Šťastný nový rok
Poslední aristokratka

Akce | Kino | Koncerty

Adventní a vánoční akce Biskupství plzeňského

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ulice, Plzeň

od 1. 12.	Adventní půlhodinky – každou adventní neděli: 1. 12.
Vladimír Roubal, 8. 12. Miroslav Pšenička, 15. 12. Pavel
Černý, 22. 12. Jakub Janšta, vždy od 15:00 hod.)
1. 12. 06:45 Roráty při liturgii – roráty v podání Plzeňského literátského
bratrstva (také 8., 15. a 22. 12.)
2. 12. 19:00 Koncertní provedení rorátů – soubor Ritornello pod
vedením Michaela Pospíšila
6. 12. 18:00 Večerní komentovaná prohlídka věže – katedrála sv.
Bartoloměje
7. 12. 14:00 Adventní dílna: výroba perníkové krajinky – Klášter Teplá
13. 12. 18:30 Light4You (do 21:30 hod.)
15. 12. 10:30 Mše svatá s gregoriánským chorálem – Schola Cantorum
Pilsensis
17. 12. 18:00 Půjdem spolu do Betléma – náměstí Republiky
22.–24. 12. Betlémské světlo – plzeňské kostely
24. 12. 11:00 Živý Betlém a půlnoční bohoslužba – náměstí Republiky
a kostel Nanebevzetí Panny Marie (také od 24:00 hod.)
25. 12. 16:00 Slavnostní hudební nešpory – předsedá biskup mons.
Tomáš Holub, účinkuje Katedrální schola pod vedením
Petra Kryla, varhany: Aleš Nosek
26. 12. 16:00 Benefiční koncert skupiny Quo vadis – kostel Nanebevzetí
Panny Marie
28. 12. 16:00 Slavnostní vánoční koncert: Zpívejte anjelové – účinkuje
Capella Ornamentata pod vedením Richarda Šedy

KD Šeříková

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

12. 12.
13. 12.
14. 12.
21. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
11. 1.
23. 1.
24. 1.

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

25. 1. 19:30
30. 1.
31. 1.
14. 2.
22. 2.
27. 2.

20:00
20:00
20:00
20:00
18:00

Bratři Ebenové
Extraband Revival + Radek Zíka
Kečup
Brutus
The Beatles Revival + legendární Karel Kahovec
Storm, Excalibur, Ingott
Gaia Mesiah, Matahari, Anacreon
Krucipüsk + Syndrom
O5 a Radeček + Jakub Děkan
Queenie – Queen tribute band
Eva Urbanová & Barock
Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech
Regenerace (Běhavý – Odyssea, Lang – Turbo,
Šťastný – Turbo)
Metal Session Vol. 2: Debustrol, Fata Morgana, Maelström,
Avidity For
Uriah Heep (UK)
RockOpera Praha – Frankenstein
XIII. století, Bratrstvo Luny
Lenka Dusilová sólo
Destruction, Legion of the Damned, Suicidal Angels,
Final Breath
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Darujte k Vánocům
výhodný Voucher na krásu
Dárkový voucher na estetické zákroky
v laserovém centru VS LASERA se zajímavou slevou.

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

sebevědomí a cítit se skvěle.

Na

detailec

totiž zál
e

h

ží

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

VAŠE SPLNĚNÁ
VÁNÓÓÓČNÍ PŘÁNÍ
Od 10. 11. Trhy před centrem
Od 1. 12. Ježíškova pošta
5. 12. Mikulášská nadílka

Program po celý advent

Sledujte detaily na olympiaplzen.cz/akce-centra

