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tak jsme zas o rok starší. Stojíme na prahu
roku, jehož letopočet mnozí považují za magický, neboť obsahuje jen dvě číslice, dvojky
a nuly. Dokonce se prý objevila Nostradamova věštba pro tento rok!
Předvídá údajně spojení severní a jižní Koreje, exodus lidí z planety Země, ekonomickou krizi v Číně nebo
usmíření Ruska a Ukrajiny. Ba dokonce prý vyplave na povrch vztah mezi
ruským prezidentem a mimozemšťany. Jiná věštkyně prý ovšem tvrdí, že
v roce 2020 se Čína stane nejsilnější mocností světa, o tři roky později Země
změní svou oběžnou dráhu a v roce 2066 Amerika napadne Řím. Další věštec
zase předpovídá, že v roce 2020 se protrhne nejvýše postavená hráz jakési
přehradní kaskády, čímž dojde k záplavám biblických rozměrů, voda zaplaví
východoevropská města a bude zničena i jistá velká elektrárna.
Zkrátka popátráte-li na internetu po věštbách pro rok, na jehož prahu stojíme, zjistíte, že na žádnou dobrou nenarazíte. Člověk má chuť vyrazit do povánočních výprodejů a koupit si hodně velký kufr. Aby mohl prchnout, až
nadejde čas. Nakonec se mi ale přece jen podařilo něco pozitivního pro rok
2020 najít.
Čekají nás zkoušky v materiální oblasti, situace nebude jednoduchá, ale budeme-li se opírat o přátele, rodinu a blízké, budeme-li na druhé myslet víc
než na sebe, budeme-li si navzájem pomáhat, budete i za rok číst novoroční
editorial Žurnálu. S tím vším je nejlépe začít hned s Novým rokem.
Nalistujte si zatím nepopsané stránky v diáři, který jste našli pod stromečkem
a pište si: 1. ledna Novoroční gala Plzeňské filharmonie, 5. ledna Tříkrálový
průvod k Ježíšku, 10. ledna v Dialogu představení Nebezpečně sexy, 13. ledna první lekce swingových kurzů pro začátečníky, 17. a 18. ledna Veletrh
vzdělávání, her a hraček na SPŠ dopravní, od 22. ledna výstava o fotbalu
a fotbalistech v DEPO2015, 26. ledna Nocturno v divadle a 31. ledna opera
Broučci. Máte to? Nebo se vám snad nehodí temíny? Anebo byste dali přednost jiné nabídce? Žádný problém! Stačí prolistovat Žurnál důkladněji a určitě najdete něco přesně pro vaše kulturní chuťové buňky. A také přesně podle
vašich novoročních předsevzetí, která určitě obsahují nějaké to konečně
začnu, konečně skoncuju nebo chci něco nového, chci dělat něco pro sebe.
Protože v žádném věku a v žádné životní situaci není pozdě nebo nevhodné
začít třeba chodit na operu, začít tančit, začít dobře jíst nebo se začít zajímat
o výtvarné umění.
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Další Žurnál vyjde
31. ledna
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18 a 21/01
17:00
Malá scéna DJKT

Sněhurka

26/01 / 20:00

Dramaturgickou ideu DJKT přivést dětské diváky přitažlivou formou do divadla posiluje také baletní soubor
svými představeními pro nejmenší: Malá mořská víla,
U nás to baLETÍ či letošní novinka – velmi zdařilá baletní
podoba Erbenovy Kytice. S novým rokem k nim přibude
Sněhurka, kterou s jejími sedmi trpaslíky oživí choreografka a režisérka Alena Pešková společně se skladatelkou Gabrielou Vermelho. Alena Pešková již pro plzeňský
baletní soubor vytvořila několik úspěšných a vždy velmi
nápaditých, jak po pohybové, tak i po režijní a hudební
stránce, inscenací. Diváci mohli vidět např. Zahradu inspirovanou oblíbenou knihou Jiřího Trnky, Maryšu, Krvavou svatbu (také ve spolupráci s Gabrielou Vermelho)
či Svěcení jara. Od loňské sezóny pak soubor baletu nabízí její Zkrocení zlé ženy na původní hudbu skladatele
Jana Kučery (k vidění na scéně Velkého divadla). I nyní
Sněhurka se bude odehrávat za doprovodu hudby nově
vytvořené přímo pro tuto inscenaci. Příběh Sněhurky
je snad i dnešním dětem notoricky známý z geniální
kreslené verze Walta Disneyho, a pokud ne? – nevadí!
Na jevišti Malé scény se s ním seznámí v podobě zcela
jedinečné!

Foyer Nové scény DJKT

Nocturno DJKT
Výjimečný zážitek v podobě vokálního koncertu,
kdy se melodie klasické hudby budou snoubit
s lahodnými chutěmi exkluzivních rumů, vás zahřeje v období pochmurných zimních dní. V tento jedinečný nedělní večer nesoucí podtitul Písně
koloniálních dob se foyer Nové scény rozezní
hudbou velkých skladatelů – Wolfganga Amadea
Mozarta, Gioacchina Rossiniho a Ludwiga van
Beethovena. Krásný hudební zážitek ještě podtrhne dokonalý vjem chuťový, kdy budete v režii
profesionální sommeliérky seznámeni s rozličnými chutěmi vybraných druhů rumů. Večerem vás
provede šéf operního souboru Tomáš Ondřej Pilař. Více informací ohledně ceny a průběhu večera
se dozvíte na webových stránkách www.djkt.eu
anebo v pokladně předprodeje DJKT, kde si můžete vstupenky rovnou zakoupit.
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18 a 30/01
19:00
Velké divadlo

Past na myši
Geniální hra Agathy Christie je po menší odmlce opět
k vidění na jevišti Velkého divadla. Dějištěm záhadné
vraždy je penzión U Klášterní studny nedaleko Londýna. Ozývá se dětská písnička Tři slepé myšky a vzápětí
ženský výkřik a hlášení, že došlo k vraždě. Penzión se
zaplňuje hosty a postupně se vyjevuje, že vrah si přichází vyřídit účty za křivdu v dětství právě sem. Dům
zapadává sněhem a napětí houstne. Každý může být
vrahem nebo obětí. I pro Past na myši platí duchaplné rčení královny detektivek Agathy Christie, že „Hra
je něco mezi křížovkou a štvanicí“. Přijďte se přesvědčit na vlastní kůži, zda bude vrah nakonec dopaden…
A bude to včas?
| www.zurnalmag. cz
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
25/01 / 19:00
Velké divadlo

Šumař
na střeše
Již jen posledních pár repríz legendárního klasického
muzikálu o síle tradic, lásky, rodinných vztahů a potřebě tolerance uvede Velké divadlo. Mnoha cenami
ověnčený muzikál se proslavil nejen silným a moudrým
příběhem s tématy dodnes aktuálními, ale také nádhernými melodiemi inspirovanými židovským folklorem.
Inscenaci doprovázejí energické choreografie a malebná výprava. Za vidění ale stojí především skvělé výkony
hlavních představitelů – hostujícího Miloslava Mejzlíka,
Stanislavy Topinkové Fořtové, Soni Hanzlíčkové Borkové, Karolíny Jägerové, Charlotte Režné, Jozefa Hruškociho, Lukáše Ondruše, Pavla Klimendy, Anny Romanovské a dalších. Nenechte si ujít tento neobyčejný muzikál
před jeho únorovou derniérou!

25, 28 a 30/01
19:00
Nová scéna DJKT

Carmen
Carmen skladatele George Bizeta patří k největším repertoárovým stálicím operních divadel. Libreto napsali
H. Meilhac a L. Halévy podle novely Prospera Mériméa,
zpracovávající skutečný příběh. Sám skladatel Bizet zemřel tři měsíce po neúspěšné (!) premiéře Carmen a nedožil se tedy jejích pozdějších úspěchů. Opera totiž zpočátku nebyla přijata vůbec kladně, na své současníky
působila příliš realisticky a porušovala dobové konvence. Příběh odehrávající se v Seville vypráví o nešťastné
lásce dona Josého k cikánce Carmen, která jej vyprovokuje k žárlivosti, když se zamiluje do toreadora Escamilla. José nepustí Carmen na corridu, při níž Escamillo
vítězí, a zabije ji. Bizetova strhující hudba je inspirována
španělskými lidovými rytmy, zejména seguidillou a habanerou. Snad právě i díky tomu je plná brilantních melodií, harmonií, atmosférou, instrumentací. Skladatel byl
také velmi oceňován za dovednost, s jakou zde dokázal
hudebně reprezentovat emoce a utrpení svých postav.
Vedle známých árií a duet zaujmou též strhující sborové
scény. Režie se v DJKT ujme ředitel divadla Martin Otava,
hudebního nastudování dirigent Jiří Štrunc. Opera bude
uvedena ve| francouzském
originále
s českými titulky.
www.zurnalmag.
cz
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

16, 29 a 31/01 / 19:00
Velké divadlo

Broučci
Nově uváděná opera na motivy slavné knihy Jana
Karafiáta z roku 1876 nabízí jedinečný zážitek
po stránce hudební i vizuální. Hudbu pro plzeňskou inscenaci v režii Tomáše Ondřeje Pilaře složil
Jan Jirásek a společně s libretistou Tomášem Jarkovským vdechli Broučkům a jejich příběhu o koloběhu života opravdovou duši. V této výjimečné
inscenaci ztvárňují hlavní role po delší část představení dětští představitelé, jejichž precizní výkony
jsou naprosto adekvátní k výkonům jejich jevištních partnerů – sólistů opery. Atmosféru představení fantasticky doplňuje velký sbor, dětský sbor,
balet i dětský balet. Opera Broučci byla pro své
originální zpracování vybrána, aby se zúčastnila
14. ročníku prestižního Festivalu hudebního divadla OPERA. 12. ledna se tak představí v pražském
Stavovském divadle.
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Plzeňská filharmonie

Vídeňský klasik Ludwig van Beethoven, který by v roce
2020 oslavil své 250. narozeniny, zkomponoval kromě
devíti symfonií, četných klavírních sonát a jiných komorních skladeb osmnáct smyčcových kvartetů. A právě
Souborné provedení smyčcových kvartetů Ludwiga van
Beethovena se stává jedním ze stěžejních témat tohoto
festivalového ročníku. Kvartety provedeme v rámci šesti
koncertů, na které lze zakoupit předplatné. Na jejich interpretaci se budou podílet významná smyčcová kvarteta tuzemské i zahraniční hudební scény. Uměleckým
garantem „beethovenského“ projektu je jubilující violoncellista Michal Kaňka.
Beethovenovu hudbu, a nejen ji, uslyšíme také v podání
Smetanova tria. Téma Bedřicha Smetany a historie festivalu se však promítne především ve vzpomínkovém
komponovaném pořadu, na němž vystoupí významní
hosté a interpreti. Důstojný prostor zaujme také večer
koncertního melodramu, uspořádaný ve spolupráci se
Západočeským hudebním centrem, Společností Zdeňka
Fibicha a Melodramfestem. Umělecký přednes Terezy
Kostkové a Zbyňka Meduny je rozhodně zárukou kvality.
Nenechte si ujít další hodnotné umělecké zážitky: Festival opět přivítá Svatopluka Schullera, vystoupí pianisté Anne Queffélec a Miroslav Sekera, barytonisté Ivan
Kusnjer a Roman Janál, Balkansambel, Pacora trio či
Plzeňský dětský sbor. Zařazena jsou i dvě představení Divadla J. K. Tyla a dětský pořad Plzeňské filharmonie
Filharmoníček a ztracená písnička.

Vážení a milí čtenáři
a návštěvníci festivalu
Smetanovské dny,
Plzeňská filharmonie, pořadatel festivalu Smetanovské dny, si v koncertní sezóně 2019/2020
připomíná 100 let od založení Symfonického
orchestru Osvětového svazu, svého přímého
předchůdce, a také festival oslaví malé jubileum – 40. výročí svého vzniku. Proto dramaturgie letošních Smetanovských dnů zohlednila
kromě jubileí významných interpretů a hudebních skladatelů i tato dvě výročí. Vypsala následující témata: Od práce k zábavě: Volný čas
v české kultuře 19. století, Ludwig van Beethoven – 250, Bedřich Smetana a související odkazy, Slavná výročí & Výročí slavných.
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Na večeru nazvaném Romantické Rusko zazní v podání houslisty Al-Ashhaba, laureáta Čajkovského soutěže v Moskvě, houslový koncert Petra Iljiče Čajkovského
a Plzeňská filharmonie provede pod taktovkou Tomáše
Braunera Borodinovu druhou symfonii, zvanou „Bohatýrská“. Smetanovské dny však zahájí Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Ronalda Zollmana a houslista Nikita Boriso-Glebsky.
V rámci festivalu můžete dále navštívit Plzeňské mezioborové sympozium, přednášku České astronomické
společnosti, výstavy v Západočeské galerii, Západočeském muzeu a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského
kraje, a další doprovodný program.

Oslavte s námi
40. festivalové narozeniny.
Těším se na shledávání s vámi.
Mgr. Lenka Kavalová
ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
a festivalu Smetanovské dny
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

Smetanovské dny
40. ročník festivalu
27. 2. - 26. 3. 2020
Plzeň

Osudové okamžiky
Nikita Boriso-Glebsky,
Ronald Zollman a FHK
Zahajovací koncert festivalu
27. 2. 2020, 19:00
Měšťanská beseda

Výběr z programu
27. 2. 2020, 19:00, MB
Osudové okamžiky & Boriso-Glebsky,
Zollman, FHK
3. 3. 2020, 19:30, DH
Koncertní melodram a píseň gala
& Kostková, Meduna, Janál
4. 3. 2020, 19:30, DH
Wihanovo kvarteto & Beethoven 250
5. 3. 2020, 19:00, MB
Romantické Rusko & Al-Ashhab,
Brauner, PF
6. 3. 2020, 19:00, Nová scéna DJKT
Carmen & Georges Bizet
9. 3. 2020, 19:30, DH
Lotus String Quartet & Beethoven 250
10. 3. 2020, 19:30, DH
Zemlinského kvarteto & Beethoven 250
11. 3. 2020, 19:30, DH
Kvarteto Martinů & Beethoven 250

16. 3. 2020, 19:30, DH
Pražákovo kvarteto & Beethoven 250
17. 3. 2020, 19:30, DH
Talichovo kvarteto & Beethoven 250
18. 3. 2020, 19:00, Nová scéna DJKT
R.U.R. & Karel Čapek
19. 3. 2020, 19:30, DH
Vzpomínkový komponovaný pořad
& 40. Smetanovské dny
22. 3. 2020, 16:30, S1 ČRo
Filharmoníček a ztracená písnička
22. 3. 2020, 18:00, MB
Plzeňský dětský sbor – 40
23. 3. 2020, 19:30, DH
K poctě Bedřichu Smetanovi
& Krajný, Kusnjer, Pařík
24. 3. 2020, 19:30, DH
Anne Queffélec – klavírní recitál

12. 3. 2020, 19:00, MB
Pacora Trio & Plzeňská filharmonie

25. 3. 2020, 19:30, DH
Smetanovo trio & Martinů 130,
Beethoven 250

14. 3. 2020, 19:30, NCPP
Balkansambel & Šlamastika

26. 3. 2020, 19:00, MB
Anne Queffélec, návrat francouzské lady

www.plzenskafilharmonie.cz
www.smetanovskedny.cz

Vstupenky na 40. ročník
festivalu Smetanovské dny
jsou již v prodeji
Nejjednodušší a nejrychlejší nákup vstupenek uskutečníte on-line na www.plzenskavstupenka.cz

Prodejní místa

“Beethoven - 250”

Vstupenky můžete zakoupit v Turistickém informačním centru na náměstí

Cena: 990 Kč

Republiky v Plzni nebo na jakémkoliv
prodejním místě portálu Plzeňská

Předplatné se vztahuje na Souborné

vstupenka. Seznam prodejních míst

provedení smyčcových kvartetů

naleznete na www.plzenskavstupenka.cz

Ludwiga van Beethovena tj. 6 komorních
koncertů v Domě hudby (4. 3. Wihanovo

Festivalové slevy

kvarteto, 9. 3. Lotus String Quartet,

50 % - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

10. 3. Zemlinského kvarteto,

50 % - děti do 15 let

11. 3. Kvarteto Martinů, 16. 3. Pražákovo

30 % - senioři 65+

kvarteto, 17. 3. Talichovo kvarteto).

30 % - studenti ve věku 16 – 26 let
30 % - abonenti Plzeňské filharmonie
Slevy nelze uplatnit při nákupu vstupenek on-line. Doklad opravňující diváka
k užití slevy může být požadován i před
vstupem do sálu. Slevy se nesčítají
a nevztahují se na představení v Divadle
J. K. Tyla a na výstavy.

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Filmový program v novém roce odstartuje 6. ledna
nová komedie Vlastníci. V podstatě „záznam“ jedné
schůze majitelů bytů v postarším činžovním domě má
našlápnuto stát se jednou z nejoblíbenějších komedií.
O dva dny později vám bránici polechtá černá korejská
komedie Parazit (8. 1.), která byla oceněna Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se tak stala nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction!

„Leden v Kině Beseda:
Dokonalá Helen Mirren, novinka Clinta
Eastwooda a smrt autora detektivek.“
Lednový program nabízí i několik novinek. Dokonalá lež (13. 1.)
přivádí na plátna herecké legendy Helen Mirren a Iana McKellena.
Další legenda Clint Eastwood obohatil svou režijní filmografii o další
film podle skutečné události a jeho Richarda Jewella uvidíte v Kině
Beseda 16. ledna. Poslední lednová novinka Na nože (20. 1.) hodně
zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů. Z českých
filmů v lednu dorazí do kin pokračování Špindl 2 (15. 1.).
Jinak leden bude měsícem filmových ohlédnutí. Těšit se můžete na komedie Ženská na vrcholu (10. 1.), Ženy
v běhu (23. 1.), Poslední aristokratka (18. 1.) či třeba famózní Favoritka (29. 1.). Kino Beseda znovu promítne
i trháky Bohemian Rhapsody (9. 1.), Le Mans ’66 (25. 1.) a S láskou Vincent (22. 1.). Pro děti je v plánu dvojitá
porce pohádky Zdeňka Trošky Zakleté pírko (11. a 18. 1.).
Až do 26. ledna si můžete pořídit výhodné abonmá na záznamy 5 baletních představení z nové sezóny Bolšoj
baletu. První balet vás čeká právě 26. ledna, a to pohádkový Louskáček s hudbou Petra Iljiče Čajkovského.

Vzpomínka
na Petra Hapku
Hudební tvorba Petra Hapky u nás patří
k absolutní špičce.
Speciální koncert,
který se koná 17. 3.
od 19:00 hodin
v Měšťanské besedě, připomene
jeho písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, zazní také řada skladeb pocházejících ze spolupráce
s Michalem Horáčkem, i filmové melodie. Během
večera s písněmi Petra Hapky vystoupí Hana Holišová, Jan Maxián, Lenka Nová, František Segrado a Jan Sklenář, které doprovodí 5členný orchestr
sólistů v nastudování Petra Maláska.
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23/02
18:00

Hop Trop přijede
s orchestrem

Skupina Hop Trop je stálicí na scéně trampské hudby
už plných 41 let. Což už samo o sobě je fascinující, ale
kapela navíc od svého vzniku hraje stále v původním
složení. Jejich písničky přijali za své trampové, vodáci
a romantici se vztahem k přírodě a cestování. Na koncertě v Měšťanské besedě zahrají průřez svou tvorbou,
ale i novinky, tentokrát však netradičně – doprovodí je
orchestr pod vedením Karla Bečváře.

24/02
18:00

Co se děje se světem?

Odpověď na tuto otázku bude na konci února hledat český geolog, klimatolog, spisovatel,
filosof, překladatel a proslulý popularizátor vědy Václav Cílek. V Měšťanské besedě se na tento problém
podívá hned z několika propojených hledisek – Země
samé, klimatu, surovin, energií i sociálních změn.
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

10/03 / 19:00

Věra Martinová
slaví
Zpěvačka Věra Martinová se
na svém jarním turné zastaví
i v Měšťanské besedě, aby tu oslavila výročí svého narození. A představí i nové album, které si k narozeninám
nadělí. V Plzni ji doprovodí její skupina.

28/03 / 19:00

Celebrity
podle Sokola
Celovečerní stand-up comedy
Ondřeje Sokola nabízí nečekaný pohled nejen do jeho soukromí, ale i do soukromí
dalších umělců v České republice. Historky ze života
vypráví s upřímností i s dávkou improvizace. Sám Sokol
říká: „Stand–up je disciplína, kde je člověk sám za sebe,
a tím pádem je to něco mezi románem na jevišti a zvláštním, odlehčeným hraním.“
Bedřich Smetana

MÁ VLAST
unikátní čtyřruční klavírní provedení v podání
Renaty a Igora Ardaševových

POUTNÍCI: 50 LET V COUNTRY
3. 3. KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY

12. 2.

Černá komedie o těžkém údělu muže
v současném světě

9. 3.

9. 3.

11. 3.
15. 3.

30/03 / 19:00

16. 3.

Má vlast,
jak ji neznáte

26. 3.

Má vlast, jak ji neznáte – pro
dvacet prstů! Igor a Renata
Ardaševovi a jejich
čtyřruční klavírní provedení
30. 3.unikátní
2020
nejznámější symfonické básně Bedřicha Smetany. Nejpopulárnější dílo české romantické hudební literatury se
dočkalo bezprostředně po dokončení také úpravy pro
čtyřruční klavír. Pochází přímo z pera samého skladatele.

www.mestanskabeseda.cz

výběr z programu

ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA

Historky z natáčení i ze života

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Známé příběhy v divadelním zpracování

DRAHÁ LEGRACE

Pokračování známé hry Blbec k večeři

LORDI

Konverzační komedie s M. Hofmannem
a dalšími

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW: RYTMUS V SRDCI
3. 4. HVĚZDNÉ MANÝRY
Manýry dvou hvězd se snaží
ukočírovat L. Vaculík.

26. 4.

27/04 / 17:00 a 20:00

4. 5.

Sklepácká Besídka
je tu zas!

7. 5.

leden 2020 | www.zurnalmag.cz

CESTOVATELSKÁ SHOW ZIKMUND100

Vyprávění o putování po stopách
legend J. Hanzelky a M. Zikmunda

2. 4.

VSTUPENKY V OBVYKLÝCH PŘEDPRODEJÍCH

Pásmo scének, skečů, písní
a tanců, svérázný smysl pro
humor a nadživotní nasazení Sklepáků – to vše slibuje
již tradiční Besídka divadla Sklep v Měšťanské besedě.
A kdyby to bylo pořád málo, tentokrát pro vás mají dokonce dvojitou porci – Besídka divadla Sklep je tu pro
vás od 17:00 a od 20:00 hod.

MILÁČEK ANNA

Světově proslulá komedie
s D. Prachařem či P. Špalkovou

11. 5.

NALEVO OD VÝTAHU

R. Vojtek v bláznivé situační komedii

POSTEL HOSPODA KOSTEL

Talkshow Z. Czendlika

POLIBEK

Něžná komedie s A. Šiškovou
a B. Kleplem

HANA A PETR ULRYCHOVI
& TŘIKRÁT JAVORY

www.mestanskabeseda.cz
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AKCE MĚSÍCE

XVII. reprezentační ples Plzeňského kraje

01/02 / 19:30

Parkhotel

XVII. reprezentační ples
Plzeňského kraje
Plesová sezóna je v plném proudu a ani letos
nebude chybět tradiční reprezentační ples
Plzeňského kraje, který se uskuteční v sobotu
1. února 2020 v plzeňském Parkhotelu. Vstupenky jsou právě v prodeji na webu GoOut
v cenové relaci od 250 do 600 korun.
K zimním měsícům patří bílý sníh, modrá obloha, rampouchy, zasněžené stromy a zamrzlé
vodní plochy. Barvy letošního krajského plesu budou tentokrát také zimní – modrá, bílá,
a stříbrná budou odkazovat k podtitulu „křišťálový ples“. Co ovšem rozhodně nezamrzne,
bude zábava. K tanci i poslechu bude hrát Big
Band Karla Vlacha, na pódiu se vystřídají Miro
Žbirka a Tereza Mašková, moderátorem večera bude Petr Vágner a zatančí hvězdy, kterými
jsou účastníci pořadu StarDance 2018, Veronika Arichteva a Michal Necpál. V sále Conferenza bude návštěvníky bavit kapela Sebranka,
a pokud budou hosté toužit po klidu a šálku
kávy, pohostí je kavárnička Pappa Coffee v patře velkého sálu Parkhotelu.
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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
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

XVII. reprezentační ples Plzeňského kraje

Veronika
Arichteva
a Michal Necpál

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.

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.

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
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.

Foto: Milan Jar
oš,

Hypermarket Film

leden 2020 | www.zurnalmag.cz

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.

Jako každý rok připravil i letos Plzeňský kraj charitativní
sbírku, jejíž výtěžek půjde na dobrou věc. Tentokrát se
kraj rozhodl podpořit projekt s názvem „V síti“ a otevřít
tak tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Jak
představují projekt sami autoři v čele s režisérem Vítem
Klusákem? „Tři herečky, tři pokojíčky, 10 dní a 2 458 sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy dostávají za úkol
prostřednictvím falešných profilů na sociálních sítích
předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských pokojíků, postavených ve filmovém ateliéru, chatují a skypují
s muži všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali
a oslovili. Dokumentární film vypráví strhující drama těchto tří hrdinek alias ´dvanáctiletých dívek´ od castingu až
po osobní schůzky, kde se s predátory setkávají tváří v tvář
pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer. Predátorské taktiky se tak obracejí proti svým strůjcům a z lovců se
stávají lovení.“ Film vstoupí do kin 27. února 2020 a díky financím vybraným na plese bude možné po Plzeňském kraji
realizovat besedy, při kterých budou autoři filmu upozorňovat na nebezpečí, která číhají na děti na internetu.
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AKCE MĚSÍCE
18/01 / 20:00

Měšťanská beseda

X. reprezentační
ples TOP 09
Plzeňského kraje

Desátý ročník plesu se ponese ve stylu ROCK STAR. Připraven je bohatý program: o předtančení se postará plzeňská stepařská taneční skupina KMtapdance studio,
k tanci a poslechu bude hrát kapela Dance Band Plzeň,
chybět nebude welcome drink, oblíbený fotokoutek,
půlnoční překvapení či soutěž o skvělé ceny. A výtěžek
opět poputuje na charitativní účely. Prodej vstupenek
v ceně 359 Kč a 159 Kč (pro seniory) běží na pokladně
Měšťanské besedy, v předprodeji vstupenek na náměstí
Republiky nebo online na www.plzenskavstupenka.cz
či webu Měšťanské besedy. A již tradičně je přichystáno
40 vstupenek pro studenty zdarma.

25/01 / 20:00

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 stránky www.valentynskyplesplzen.webnode.cz
nebo FB stránky akce. Vstupenky jsou již v prodeji
na www.plzenskavstupenka.cz.

14/02 / 20:00

Měšťanská beseda

Ples Nadace
700 let města Plzně
Pokud patříte k příznivcům tance a dobré zábavy, nenechte si ujít tradiční ples Nadace 700 let města Plzně, který je vždy ozdobou plesové
sezóny. Tentokrát vám k tanci zahraje Big band Klatovy.
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Plesy

Těšit se můžete na zpěvačku Ilonu Csákovou či předání
hudebních cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior, chybět nebude předtančení nebo ocenění nejvýznamnějších partnerů nadace. Předprodej vstupenek
probíhá od 16. prosince v předprodeji vedle Informačního centra města Plzně a v Měšťanské besedě.

15/02 / 20:00

Měšťanská beseda

14. Galavečer
právníků

Už po čtrnácté v Měšťanské
besedě v Plzni budou plesat právníci. Slavnostní galavečer se uskuteční v sobotu 15. února 2020 a o hudební
doprovod se tentokrát postará orchestr Big Band Bonit.
Galavečerem budou hosty provázet známý moderátor
rádia Impuls Vlasta Korec spolu s plzeňskou moderátorkou Táňou Krchovovou. Hostem večera bude pro tento
ročník Kamila Nývltová. Těšit se můžete i na taneční vystoupení v podání Taneční školy Gregoriades. Vstupenky od 350 Kč zakoupíte na www.mestanskabeseda.cz.

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.

leden 2020 | www.zurnalmag.cz

Plesy

06/03 / 20:00

Alfa Americká

21. Letecký ples
Ze vzduchu na taneční parket a z parketu
až do oblak – to je Letecký ples, který se
bude konat už pojedenadvacáté v Alfě na Americké. Taneční veselí pochopitelně doplní bohatý program. K tanci i poslechu vám zahrají New Style Band Pavla Vlacha a Taneční orchestr Václava Žákovce. A samozřejmě nemůže chybět ani tradiční kytička pro ženy
a památeční sklenka dobrého vína pro každého. Vstupenky v ceně
300 Kč budou od ledna k dispozici na telefonním čísle 601 579 680
nebo 604 231 406.

13/03 / 20:00

Měšťanská beseda

10. reprezentační ples
Lékařské fakulty
UK v Plzni
Výroční ples plzeňské lékařské fakulty se koná ve stejném roce,
kdy fakulta oslaví 75 let své existence, a to již tradičně v prostorách Měšťanské besedy v Plzni. Budete si moci užívat tanec, poslech a čas strávený společně s přáteli. Celým večerem vás provede moderátor Karel Šístek. Ve velkém sále zahraje k poslechu
a tanci Epigon Band, hostem večera bude Roman Vojtek. V malém sále se program ponese v odlišném stylu – zahraje lékařská
rocková revivalová kapela Replay. Na ples jste srdečně zváni
děkanem fakulty prof. Jindřichem Fínkem. Informace o předprodeji vstupenek na www.lfp.cuni.cz.

13 a 14/03 / 19:00

Sokolovna Bolevec

3. Plzeňský ples
přátel vína

I letos se můžete těšit na Plzeňský ples
přátel vína, který pořádá VINIL Plzeň, a to stejně jako v loňském
roce ve dvou termínech 13. a 14. března. Plesy se opět uskuteční
v Bolevecké Sokolovně za osobní účasti vybraných vinařů a doprovodného programu. K tanci a poslechu kapela zahraje Piggy
band a cimbálová muzika. Těšit se samozřejmě můžete i na bohatou tombolu, zábavné soutěže, taneční vystoupení a nebudou chybět ani ochutnávky vín, a to nejen od pozvaných vinařů
z Moravy. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji na stránce
www.vinil.cz za cenu 350 Kč.
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

vydavatelství časopisu

vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

PRODUKČNÍ
Náplň práce produkční:
• Organizace prací na výtisku
časopisu Žurnál
• Komunikace s dodavateli podkladů
a s pořadateli kulturních akcí
• Příprava podkladů
• Korektury (ne jazykové)
• Kontrola distribučních míst
• Administrativní práce
• Správa webu a FB
Požadujeme:
• Flexibilitu
• Schopnost samostatné práce
• Pozitivní přístup k práci
• Výborné komunikační a organizační
schopnosti
• Příjemné vystupování
• Reprezentativní mluvený i písemný
projev
• Schopnost zvládání stresu
a práce pod tlakem (uzávěrky)
• Práce na počítači – pokročilé znalosti
• Předchozí práce v médiích,
či na podobné pozici výhodou
• Výborná znalost českého jazyka,
znalost AJ výhodou

Nástup možný ihned.
Své životopisy, spolu s motivačním dopisem, zasílejte
na e-mail krulichova@zurnalmag.cz.
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
01/01 / 17:00

Měšťanská beseda

Novoroční gala
Plzeňské
filharmonie

Hned první den nového roku si můžete vychutnat slavnostní atmosféru tradičního koncertu Plzeňské filharmonie. V programu nebudou chybět známé skladatelské osobnosti jako Ludwig van Beethoven, Wolfgang
Amadeus Mozart, Petr Iljič Čajkovskij, Antonín Dvořák,
Johannes Brahms, Richard Heuberger, Johann Strauss
a další. Plzeňská filharmonie bude hrát pod taktovkou
svého šéfdirigenta Ronalda Zollmana a jako sólistka
vystoupí sopranistka Michaela Katráková. Vstupenky
zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

11/01 / 18:45

Přehled koncertů

Zach´s Pub v rámci svého výročí oslovil kapely, které
sem dříve jezdily a teď již z nejrůznějších důvodů jezdí
méně nebo vůbec. Již v tuto chvíli se tak můžete těšit
na vystoupení Prago Union, minus123minut, Zrní, Laca
Decziho, Vladimíra Mišíka, Kamila Střihavku, Michala
Prokopa, Vypsané fiXi a mnoho dalších.

23/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Mozart – Schubert
– Zollman
Další z koncertů nové abonentní řady Plzeňské filharmonie Platina slibuje neobyčejný
hudební zážitek. Na programu budou skladby Wolfganga Amadea Mozarta Symfonie č. 40 g moll a Franze
Schuberta Symfonie C dur „Velká”. Plzeňskou filharmonii diriguje Ronald Zollman. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

CineStar

23/01 / 19:00

Přenosy z MET:
Vojcek
Peter Mattei debutuje v titulní
roli Bergova Vojcka, v nové inscenaci Metropolitní opery, pod níž je podepsán výtvarný umělec a úspěšný režisér William Kentridge. Vojcek je vrcholné dílo operního
expresionismu a patří k pilířům operní literatury 20. století. Berg na něm začal pracovat během první světové
války a dokončil jej v roce 1922. Dílo je temnou sondou
do nitra vojáka umořeného každodenním společenským zlem. V podání Williama Kentridge se odehrává
v bludišti rozpadlých schodišť a ramp, rozbitého nábytku a nejrůznějších trosek. Kentridge oživuje své vlastní
kresby uhlem, které spolu s jinými skicami, mapami
a útržky z filmů promítá na jeviště, čímž vytváří děsivý
svět plný leteckých havárií, světlometů, plynových masek a bitevních polí. Více informací na www.cinestar.cz.

18/01
20:00

Zach´s Pub

25. narozeniny klubu

Plzeňský Zach´s Pub oslaví v sobotu 18. ledna již čtvrt
století své existence! V interiéru kavárny budou vystaveny fotografie ze zdejších koncertů od místního dvorního
fotografa Zdeňka Čočkina Fialy a v Pubu pak zahraje plzeňský Balkan party Band, po kterém bude následovat
se svojí afterparty DJ Guru Jugo. Hlavním dárkem by ale
měla být především nastávající letní sezóna, na kterou
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KD Šeříková

Lukáš Pavlásek:
Kdo nepláče,
není Čech
One man show známého a oblíbeného komika Lukáše
Pavláska s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“
dorazí do plzeňského KD Šeříková 23. ledna. Pavláskova
show je klasickou stand–up comedy. Dozvíte se mimo
jiné třeba také to, proč pití prospívá naší civilizaci, povíme si, jak strávit pořádnou dovolenou, sestavíme punkovou kapelu, rozebereme některé lidové písně a nakonec si zazpíváme o tom, co nás štve, protože přece
jak známo, „správnej Čech není nikdy spokojenej“. A my
myslíme, že se v tom aspoň občas najde každý z nás.

24/01
20:00

KD Šeříková

 egenerace (Běhavý –
R
Odyssea, Lang – Turbo,
Šťastný – Turbo)

Skupina Regenerace je spojením toho nejlepšího z kapel Turbo, Bumerang, Pumpa či Odyssea a zároveň zárukou poctivé rockové muziky. Vznikla v roce 1970 a ihned
zaujala profesionalitou svých členů, přestože jim bylo
tehdy teprve kolem dvaceti let, a autorským repertoáleden 2020 | www.zurnalmag.cz

Výzva k podávání návrhů na udělení
UMĚLECKÉ CENY MĚSTA PLZNĚ
za rok 2019
Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu
města Plzně informuje, že od 1. ledna do 31. března 2020 je
možné podávat nominace na udělení

Umělecké ceny města Plzně za rok 2019
Umělecká cena města Plzně bude již osmým rokem udělována za významnou uměleckou
činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně
a přispěly k posílení dobrého jména statutárního města Plzně. Cena může být udělena
jednotlivci (i in memoriam) či kolektivu, fyzické i právnické osobě.

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

1. 
Návrhy na udělení Umělecké ceny města Plzně mohou předkládat fyzické
i právnické osoby.
2. Každá osoba může podat pouze jeden návrh na ocenění v dané kategorii.
3. 
Nominace na cenu musí být podána písemnou či elektronickou formou.
Nominace se podávají osobně nebo poštou do 31. března 2020 na adresu:
Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, nebo
na webových stránkách www.plzen.eu.
Rozhodující je datum odeslání.
Kompletní informace, včetně Statutu Umělecké ceny města Plzně, naleznete
na: www.plzen.eu.

TIPY NA KONCERTY A KLUBY
rem. Postupně získávali čím dál větší popularitu. Kapela zažila krátké „vrcholné“ období, pak každý z nich šel
svou cestou. Hudbě se však nikdy věnovat nepřestali,
a nyní, po letech, slaví svůj návrat. Ten zajisté těší spoustu jejich tehdejších fanoušků, ale získávají i příznivce
nové. Věříme, že po koncertě v KD Šeříková 24. ledna se
mezi ně budete počítat i vy.

25/01 / 19:30

KD Šeříková

Metal Session
Vol. 2 – Debustrol,
Fata Morgana,
Maelström,
Avidity For
Záhy nato, 25. ledna, zažije KD Šeříková nápor muziky
ostré jak motorová pila. Hlavním tahákem Metal Session Vol. 2 budou Debustrol, kteří do posluchačů pustí
zvuk svých ostře nabroušených kytar i nekompromisní
texty. Debustrol je kapela s názorem, ze kterého neslevila po celých třiatřicet let existence. Pro Fata Morganu,
která přijede s nimi, je KD Šeříková domovskou scénou.
Kapela hraje již třicet let black metal a předvádí show

TIP NA LEDEN
16/01 / 19:00

Měšťanská
beseda

Zvuk
Hollywoodu

Plzeňská filharmonie přináší svým posluchačům
kromě klasických koncertů v abonentních řadách
Diamant a Platina i hudbu jiných žánrů v řadě
Crossover. V ní nyní nabízí mimořádně atraktivní
koncert s názvem Zvuk Hollywoodu, ve kterém
zazní ty nejslavnější filmové melodie z posledních
let. Posluchači se tedy mohou těšit na filmovou
hudbu Johna Williamse, Ondřeje Soukupa, Maurice Jarreho, Howarda Shora nebo Miklóse Rózsy.
Zazpívá Vendula Příhodová, diriguje Chuhei Iwasaki. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.
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Přehled koncertů

ve stylu shock rocku Alice Coopera. Několikrát vstala
z mrtvých a dodnes dokazuje svou odolnost a sílu. Plzeň je domovinou také pro kapely Maelström a Avidity
For, které ji podpoří.

30/01 / 20:00

KD Šeříková

Uriah Heep
Legendární formace Uriah
Heep se do České republiky
vrátí 30. ledna. Britští velikáni působí na poli hardrockové scény neskutečných padesát let, a jak sami dokazují,
energie jim rozhodně neschází. Nedávno vydali pětadvacátou desku s příhodným názvem Living The Dream.
S touto plackou již obletěli svět a nyní jsou připraveni se
svými fanoušky oslavit půl století na jevišti. Uriah Heep
mají naši zemi rádi, čehož je důkazem i to, že zpěvák
Bernie Shaw má českou manželku. Čeští fanoušci zase
milují Uriah Heep, a proto přijďte i vy nasát fantastickou
atmosféru, která na jejich českých koncertech bývá.

30/01 / 20:30

Zach´s Pub

Roman Dragoun
Česká rocková legenda Roman
Dragoun se vrací poslední
lednový čtvrtek do Plzně, kde
se tradičně představí v Zach´s Pubu. Známý zpěvák,
skladatel a klávesista od poloviny sedmdesátých let
působil nebo působí ve skupinách Regenerace, Futurum, Stromboli, T4, Supergroup.cz nebo Progres 2, kde
se autorsky podílel např. na slavném albu „Třetí kniha
džunglí“ či aktuálním novém albu „Tulák po hvězdách“.
Podílel se také na mnoha hudebních projektech s Bárou
Basikovou, Michalem Pavlíčkem, Ravenem, Marakanou,
Pavlou Kapitánovou, Leonou Machálkovou, ztvárnil
také hlavní roli v muzikálu Jesus Chris Superstar a natočil řadu sólových alb, poslední „Samota“ v roce 2016.

31/01 / 20:00

KD Šeříková

RockOpera Praha
– Frankenstein
31. ledna se do KD Šeříková vrátí soubor RockOpera Praha, tentokrát se zbrusu novým
leden 2020 | www.zurnalmag.cz
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kusem Frankenstein. Děj metalové opery vypráví o pokusu doktora Viktora Frankensteina, který sestaví a oživí monstrum složené z částí lidských těl. To však není
jen příšerou, ale má lidské city. Kdo se tedy chcete opět
krásně bát, přijďte poslední lednový den do KD Šeříková užít si rockovou, téměř metalovou operu a vynikající
pěvecké výkony. V hlavních rolích lehce hororového
příběhu se objeví Viktor Dyk (Monstrum), Jan Toužimský (Viktor Frankenstein), Jan Tláskal (Frankensteinův
pomocník) a Žántí (Elisabeth).

01/02 / 18:45

CineStar

Přenosy z MET:
The Gershwins‘
Porgy a Bess
Na jeviště Metropolitní opery přichází nová inscenace
Gershwinovy klasické americké opery Porgy a Bess. V režii Jamese Robinsona a pod taktovkou Davida Robertsona. Americká „lidová“ opera, jak ji tvůrci nazvali v roce
1935, vypráví o mrzákovi Porgym, v podání Erica Owense,
zamilovaném do Bess, kterou ztvární Angel Blue. Opera
je plná nezapomenutelných melodií, včetně slavné klasiky Summertime a dalších hitů. Inscenace vznikla v koprodukci s Anglickou národní operou a Nizozemskou národní operou a její letošní londýnská premiéra byla přijata
s nadšenými ohlasy. Více na www.cinestar.cz.

27/02 / 18:00

KD Šeříková

Destruction, Legion of the Damned,
Suicidal Angels,
Final Breath
A po nedávném vřelém přijetí se k nám 27. února znovu
chystají němečtí hrdinové thrash metalu Destruction
v rámci světového turné, při kterém spojí síly s holandskou death/thrashovou úderkou Legion of the Damned,
řeckými divochy Suicidal Angels a svými krajany Final
Breath. Thrashová aliance se řítí s velkým rámusem.
Na své si tentokrát přijdou příznivci rychlých rytmů,
řvoucích, avšak technicky dokonalých kytar a kulometných, strojově přesných bicích. Tahle kombinace je souhrnem toho nejlepšího, co můžete na současné evropské thrashmetalové scéně slyšet. Je nám ctí, že se zastaví
i u nás v KD Šeříková.
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 3. 2. oslaví v Měšťanské
besedě desetileté výročí spolupráce zpěvák Vojtěch Dyk a brněnský
B–Side Band Josefa Buchty speciálním koncertem
s názvem 10 let Beat ve swingu.
… že po loňských klubových koncertech se kapela Mandrage vrací zpátky do velkých sálů a 22. 2.
představí v DEPO2015 své nové album i největší
hity z předcházejících desek.
… že 14. února zve Velké divadlo DJKT na Valentýnský koncert.
… že v následujícím měsíci se v Zach´s Pubu představí plzeňská „irish music“ kapela Poitín (6. 2.),
brněnská Mucha v čele s nezaměnitelnou Nikolou
(13. 2.), klasik české reggae scény Mr. Cocoman
(20. 2.) nebo novoromantický zpěvák, skladatel
a textař Raven (27. 2.).
… že v hale TJ Lokomotiva Plzeň vystoupí 21. 2.
Kapela Rybičky 48.

TIP NA KVĚTEN
02/05 / 20:00

LOGSPEED CZ
Aréna

Scooter

Legendární Scooter zamíří
na začátku května 2020 do plzeňské LOGSPEED CZ
Arény, tedy na zimní stadion, a to v rámci turné God
Save The Rave! Kapela, která za poslední roky prošla
několika personálními obměnami opět diváky oslní
dechberoucí show. S heslem „faster, harder, Scooter“ jsou umělci stále připraveni posouvat hranice
vpřed. Nejde jen o kapelu samotnou, ale také o zcela inovativní řešení pódia, ohňostroje, světelnou
show a nadupaný zvuk. Fanoušci budou mít možnost slyšet všechny zásadní hity, které H. P. Baxxter
a jeho dva spoluhráči předvedou v nekompromisní
podobě. Předprodej vstupenek v síti Ticketlive.
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Divadelní tipy

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.

10/01
19:00

Divadlo Dialog

Nebezpečně sexy

Margot a Saša (teď už ctihodná Alexandra) se setkávají
po deseti letech. Už dávno nejsou tak nebezpečně sexy,
jak bývaly, a nesešly by se ani náhodou, kdyby si jejich
setkání nevynutil jejich bývalý pasák. Ten se po letech
vrací z vězení a jeho jedinou starostí je vypátrat člověka,
který ho za mříže dostal. Alexandra zatím udělala štěstí
s bohatým stavitelem a nejstaršímu řemeslu se na rozdíl od Margot dávno nevěnuje. Přesto se návrat problémového pasáka ani jedné z dam nehodí do krámu.
Když se pak všechno zkomplikuje vraždou a policejním
vyšetřováním, dojde na lámání chleba a obě ženy stojí
před otázkou, jestli je pro ně cennější vlastní pohodlí,
nebo přátelství, které sice utrpělo mnoho šrámů, přesto
i po letech nepopiratelně vyvěralo na povrch. Hrají Oldřiška Ciprová a Eva Vyskočilová.

11/01 / 15:00

Divadlo Alfa

Fraktura v Alfě
Zkoušení nové inscenace Pozor,
Zorro! bylo natolik dobrodružné, že při něm utrpěl herec Martin Bartůšek zlomeninu
pravé nohy. Tato nečekaná událost nutí Divadlo Alfa výrazně upravit plán jejich lednových představení. Namísto plánované inscenace Tři siláci na silnici proto uvede
11. ledna představení Honza. Honza? Honza! V lednu
budeme muset oželet také představení Umanutá princezna. Věříme, že vás zaujmou i náhradní tituly za plánovaná představení. Prosíme, sledujte program Divadla Alfa
na webových stránkách www.divadloalfa.cz. Už nyní se
můžete těšit také na další novinku Ťuk, ťuk, tučňák, kterou pro vás začíná Divadlo Alfa v lednu připravovat.
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13/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Misterio del ángel
– Tango argentino
Ojedinělá tangová show v příběhu anděla odkrývá tajemství naší duše. Hudebně –
taneční obrazy umocněné zvukovým a světelným designem nás prostřednictvím fenoménu tanga zavedou
do vlastního nitra. V jednom okamžiku budete obklopeni láskou, něhou a smyslností a v dalším svíráni nejkrutější bolestí a steskem. Hudbu k projektu vytváří pětice
vynikajících instrumentalistů Escualo Quintetu a skvělý perkusista Camilo Caller. Tango jako tanec i život
představí tangová akademie Tangonexion a její úžasní
tanečníci Patricie Poráková, Javier Antar, Anna Polívková a Michal Kurtiš. Vstupenky zakoupíte od 350 Kč
na www.mestanskabeseda.cz.

19/01 / 19:00

Měšťanská beseda

Dámská šatna

Jestlipak víte, která místnost
v divadle je opravdu ta nejdůležitější? Kde se všechno probírá, posuzuje, ovlivňuje
a rodí? Tím tajemným a vzrušujícím místem je dámská
šatna. Přijďte do Měšťanské besedy a skrze setkání
a rozhovory v divadelní šatně budete moci nahlédnout
do osudů čtyř hereček. Do života Marie právě vstupuje nový muž, prožívá počáteční okouzlení i následné
rozčarování. Trudu s malou dcerou zase již po několikáté opouští manžel. Mladičká Klára přirozeně touží
po roli, divadelním růstu i úspěchu. Nejstarší Líza řeší
v obecnější rovině smysluplnost hereckého poslání. Komedie poodhaluje jindy tak skryté prostředí divadelního zákulisí a ve čtyřech generačních rovinách odkrývá
profesní i osobní život hereček. Hrají Daniela Kolářová,
Dana Batulková, Evellyn Pacoláková a Petra Tenorová.

28/01 / 20:00

DEPO2015

Na stojáka
Oblíbená stand–up comedy
nejlepších komiků z pořadu
Na stojáka se opět vrací do DEPO2015. Během večera
leden 2020 | www.zurnalmag.cz
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plného zábavy a smíchu vystoupí takové hvězdy pořadu jako Josef Polášek, Dominik Heřman Lev a Nela
Berg. Mimochodem, víte, že stand–up comedy svou
historií sahá až do Anglie přelomu 18. a 19. století?
Tehdejší varietní komici však měli svá komediální čísla
založená na vyprávění vtipů, především o černoších.
Za praotce moderního stand–up humoru je považován
americký kontroverzní komik Lenny Bruce, který vystupoval v 50. a 60. letech po amerických komediálních
klubech a ve svých výstupech otevřeně komentoval
rasismus, politické poměry a sexualitu a navíc na jevišti hojně používal vulgarismy. Do Česka se stand–up
komedy dostaly v roce 2006 díky kabelové stanici
HBO. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji za 250 Kč
na www.plzenskavstupenka.cz.

17–18/02

Divadlo Dialog

Tchýně na zabití
SPOlečnost DIvadelních NAdšenců neboli SPODINA v prosinci uvedla úspěšnou premiéru komedie o vtazích mezi
tchýní a zetěm, snachou a tchýní, matkou a dcerou, synem
a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně)
mezi tchýněmi samotnými. V hlavních rolích uvidíte Lucii
Zedníčkovou, Olgu Ženíškovou, Dagmar Kotorovou a Jana
Doležala. Začátek představení je 19 hodin po oba dny.
Autorem a režisérem komedie je Jakub Zindulka. Vstupenky v ceně 230 Kč pro dospělé a 200 Kč pro studenty,
seniory a ZTP zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.
Rezervace probíhá také na info@divadlodialog.cz,
nebo telefonicky na čísle: 775 666 554.

leden 2020 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 8. 2. zve Velké divadlo
DJKT na premiéru komedie
Každý má svou pravdu.
… že Měšťanská beseda uvede v únoru komedii Jo, není to jednoduché s Jiřím Langmajerem
v hlavní roli (17. 2.).
… že Divadlo Pluto uvede revui Královna operety aneb Zlaté stíny Mařenky Zieglerové
(9.–26. února).
… že Divadelní ples bude letos 28. února.
… že 11. února se v Měšťanské besedě zastaví
Miloš Knor se svou Valentine show.
… že do prostoru Malé scény DJKT se chystá
výjimečná novinka – česká premiéra muzikálu
American Idiot, vytvořeného podle stejnojmenného alba americké punkrockové kapely Green
Day (15. 2.).
… že 27. února hraje Roman Pomajbo v Měšťanské besedě one–man show Táta.
… že hotel Primavera zve 14. února na dramatizaci knihy Michaela Viewegha, Haliny Pawlowské
a Ivy Hercíkové Tři v háji.
… že v lednu můžete vyrazit do Besedy na bláznivou komedii Velké lásky v malém hotelu s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli (12. 1.).
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Přehled výstav

do 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 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.

od 01/01

Moving Station

Lednové výstavy
Moving Station během ledna hostí hned tři výstavy.
Do 12. ledna je k vidění výstava maleb Jana Paula
s názvem Něco se děje. Zachycuje existenciální napětí
mezi bytím a nebytím, střet fyzického a duchovního
s možností transcendence. Komentovaná prohlídka
této výstavy se uskuteční v pátek 10. ledna od 17 hodin. Od 15. ledna výstavní prostory v kavárně a přilehlém sále zaplní fotografie mladých umělkyň Markéty
Tiché a Kateřiny Dvořákové. Jejich výstava nese název
After graduation syndrom a vernisáž se koná 14. ledna
v 18 hodin. A v neposlední řadě můžete do konce ledna
před vstupem do Moving Station vidět venkovní velkoplošnou výstavu dokumentující Masakr na náměstí
nebeského klidu v Pekingu v roce 1989.

07/01 / 17:00

Galerie Evropského
domu SVK PK

Sámské mýty
a pověsti očima
Luboše Drtiny

Unikátní výstava, která procestovala Česko, Slovensko,
Polsko, Norsko, Špicberky a Faerské ostrovy, představuje svět sámských mýtů, pověstí a pohádek očima
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významného českého umělce Luboše Drtiny. Mýty, pověsti a pohádky byly odjakživa nedílnou součástí života
Sámů usazených v drsném arktickém prostoru. Severští
lovci a pastevci sobů si je navzájem vyprávěli během
dlouhé polární noci, nebo když je na cestě zastihla nepohoda a byli nuceni zůstat delší dobu na jednom místě. Mnohé příběhy vysvětlují, jak vzniklo Slunce, Měsíc
a hvězdy, proč je příroda taková, jaká je, a proč různá
zvířata vypadají tak, jak vypadají.

od 08/01

Galerie Jiřího Trnky

Plzeň podle
Hausnera

Jaroslav Hausner se ve své
tvorbě soustavně věnuje Plzni. Jeho nová výstava připomíná jeho výstavy staré Plzně z osmdesátých let. Poprvé například prezentuje tehdejší sítotisky vytvořené
spoluprací s Karlem Frauknechtem. Současné velkoformátové digitálně zpracované fotografie a montáže pocházejí z opuštěných partií jeho milovaného města. Pesimistický dojem expozice se snaží vylepšit doplněním
obrazů s montážemi chodců. Na této výstavě předvádí
nejnovější práce využívající možnosti digitálního záznamu prodloužené nebo opakované expozice. Vernisáž
výstavy proběhne 8. ledna v 17 hodin, komentovaná
prohlídka 15. ledna v 16 hodin.

od 14/01

Galerie Ladislava
Sutnara,
Stará synagoga

Motýli v ghettu
nežijí

27. 1. uplyne 75 let od osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Během
druhé světové války v něm zahynulo půl druhého milionu
lidí. Výstava představující 27 statečných obětí prostřednictvím původních uměleckých děl studentů Ateliéru užité
fotografie na Sutnarce v Plzni, má být místem setkání pro
pokojnou připomínku památky všech obětí druhé světové
války a vyzývá k toleranci, míru a bratrství v dnešním politicky napjatém světě. Vernisáž obou souběžných výstav
proběhne 16. ledna od 18 hodin. Na den výročí osvobození se ve Staré synagoze uskuteční mimořádná akce,
na které vystoupí houslista Marek Pavelec a básně Pavla
Friedmanna (1921–1944) přednese Achab Haidler.
leden 2020 | www.zurnalmag.cz
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Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie
zve v únoru na přednášky
Zámek Kynžvart a jeho sbírky
(4. 2.) a Sběratelství umění na Manětínsku (19. 2.) a na komentovanou prohlídku výstavy Sobě ke cti, umění ke slávě (6. 2.).

mu z nejvýznamnějších poválečných sběratelů v Československu. Bohužel, každý z těchto vlastníků o obraz
nakonec za dramatických okolností přišel. Právě na jeho
pohnutých osudech můžeme mimo jiné ukázat, jak se
formovala sběratelská komunita, která po svém vzepětí za první republiky byla s nástupem komunistického
režimu po převratu v roce 1948 tvrdě perzekuována.
Přednáší ředitel ZČG Roman Musil v rámci doprovodného programu k právě probíhající výstavě Sobě ke cti,
umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960.

od 22/01

DEPO2015
21/01 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Komentovaná
prohlídka výstavy
České astronomické společnosti
Vzdělávací centrum v 1. patře Studijní a vědecké knihovny zve na fascinující přednášku Libora Šmída o astronomické fotografii v rámci výstavy probíhající v jejím
přízemí. Přednáška je určena odborné veřejnosti i amatérským fotografům. Libor Šmíd se kromě fotografování věnuje i měření zákrytů hvězd planetkami. Na jeho
přednášce se můžete těšit na podrobné informace
o oboru fotografie, který se v posledních letech díky digitální technice velmi dynamicky rozvíjí. Vstup je volný.

21/01 / 17:00

Západočeská
galerie

Paridův soud
Bohumila Kubišty
Paridův soud patří mezi Kubištova významná díla z období raného kubismu a také mezi nejrozměrnější obrazy, jaké kdy namaloval. Když jej Oldřich Kuba, ředitel
Krajské galerie v Plzni (dnes Západočeská galerie v Plzni) koupil v roce 1960 do sbírek instituce, bylo to první
kubistické dílo, které získal do galerie. Paridův soud má
pozoruhodný příběh, neboť patřil postupně zakladateli
významného nakladatelství Aventinum, poté otci později oceňovaného malíře Pavla Brázdy a nakonec jednoleden 2020 | www.zurnalmag.cz

GÓÓÓL: Hrdinové
české kopané
Zážitková výstava mapuje největší příběhy české kopané. Projděte příběhem od plácku za městem až po novodobý stadion. Patří vršovický
dloubák do galerie? Víte, že Pepi Bican dal víc gólů než
Pelé? A víte, že odmítl reprezentovat Německo a riskoval tak svůj život? Nebo víte, že za naši reprezentaci hrál
nejlepší hráč Barcelony 20. století? Výstava GÓÓÓL vychází z publikace Ondřeje Fuczika Hrdinové, jejímž hlavním poselstvím je skutečnost, že k hrdinství nestačí jen
sportovní výkon, ale jsou k němu potřeba především
výjimečné lidské vlastnosti.

22/01 / 17:00

Západočeská
galerie

Metternichovy
stopy v Plasích
Rakouský státní kancléř, diplomat a politik Klement
Metternich ovlivňoval v 1. polovině 19. století dění
v celé Evropě. Ale jak se jeho vliv projevil na jednom
malém městě, na jeho příležitostném sídle a hospodářském zázemí v bývalém klášteře v Plasích? Jak se
odrazil jeho vkus a pojetí reprezentace na jednotlivých
stavbách klášterního areálu a v krajině na severu Plzeňska? A jak se vůbec tyto stopy v současnosti identifikují
a poznávají? Jak můžeme kancléřův příběh číst v historických stavbách a interiérech? Odpovědi na tyto otázky se pokusí rozkrýt během své přednášky kurátorka
kláštera v Plasích Stanislava Beránková. Pořad je součástí doprovodného programu k výstavě Architekt Pietro Nobile v Čechách / Neoklasicismus mezi technikou
a krásou, která probíhá ve výstavní síni „13“ do 9. února.
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od 01/01

Kulturní tipy

dovednosti, které z něj učiní společenskou a taneční
hvězdu. Více na www.sedlecky.info.

Měšťanská beseda

TŠ GREGORIADES
Taneční pro mládež
a pro dospělé
JARO 2020
Taneční škola Gregoriades vás zve do tanečních kurzů
pro mládež a pro dospělé. Z nabídky můžete vybrat základní i pokračovací kurzy. Přijďte si užít exkluzivní taneční v Měšťanské besedě pod taktovkou nejmladšího
tanečního mistra Nikoly Gregoriadese. Můžete se těšit
na skvělé vyučovací lekce, prodloužené lekce, fashion
& selfie & cocktail party, lekci stolování a raut, disko
lekci, soutěž o jízdu v luxusní limuzíně, soutěž o MISS
a GENTLEMANA kurzu a na závěrečném plesu budete
tančit o společenský oblek a další hodnotné ceny. Výuka
od února 2020, přihlášky a informace na tel.: 720 121 060
nebo na www.gregoriades.cz.

01/01 / 16:30

Náměstí Republiky

od
01/01

V
 ýzva k podávání
nominací na Uměleckou
cenu města Plzně
za rok 2019 – 8. ročník

Do 31. března 2020 mohou lidé i organizace podávat
prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně nominace na Uměleckou cenu města Plzně v oblasti
hudby, tance, výtvarného, dramatického a audiovizuálního umění, literární činnosti a designu, a to v 5 kategoriích – pro umělce do 30 let, nad 30 let a za celoživotní
dílo, za významnou kulturní událost roku a ocenění
společnosti či mecenáše podporujícího plzeňskou kulturu. Více informací o Umělecké ceně města Plzně naleznete na www.plzen.eu (odbor kultury). O výběru
jednotlivých nominací v uvedených kategoriích bude
rozhodovat nezávislá odborná porota, složená z odborníků regionálního i celorepublikového formátu, ze zástupců významných institucí a osobností uměleckého
a kulturního sektoru. Jednotlivá ocenění budou udílena
na slavnostním ceremoniálu.

Novoroční
ohňostroj

10–12/01

Moving Station

SCANDI – přehlídka současných
severských filmů

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.

KD Šeříková
a Alfa Americká

Přihlášky na jarní
taneční kurzy
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10. ------ 12
2020

Taneční škola Sedlecký pořádá jarní taneční kurzy pro
mládež ve Velkém sále KD Šeříková a v Alfě na Americké
kurzy pro mládež i pro vysokoškoláky a dospělé. Kromě
klasických tanečních pořádá i pravidelnou Tančírnu
standardních a latinskoamerických tanců. Ve svých lekcích spojuje tradici starých tanečních mistrů s moderními tanečními trendy. Výsledkem jsou hodiny, na nichž
se nikdo nenudí a zároveň odchází obohacen o nové

Známá jména i nové objevy,
hrané filmy i dokument, dramata i thrillery, to vše nabídne další ročník přehlídky severských filmů SCANDI.
Letošní ročník přinese do české filmové distribuce šest
premiér a Moving Station uvede všechny z nich. Jako
dvě třešničky navíc na pomyslném dortu filmožroutů
budou úspěšné filmy z předchozích ročníků: Žena na válečné stezce a Boj sněžného pluhu s mafií. Přehlídku
zahájí dánský kandidát na Oscara, snímek Srdcová královna, který pojednává kontroverzní téma vztahu starší
ženy a mladého chlapce. Režisérka May el-Toukhyová si
s ním vysloužila cenu diváků a nominace na velkou cenu
poroty na americkém festivalu Sundance. A v nabídce
bude také norský kandidát na Oscara, snímek Jít krást
koně, který je natočen podle stejnojmenného románu
Pera Pettersona. V hlavní roli tohoto dramatu exceluje
světoznámý švédský herec Stellan Skarsgard. Podrobnosti najdete na webu johancentrum.cz.

Přehlídka
současných
severských
filmů

od 01/01

leden 2020 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

11 a 12/01

DEPO2015

Travel stand–up
festival
Festival nejen cestovatelských
stand–upů, ale i cestovatelských přednášek, workshopů, výstav nebo slam poetry. Ve stand–upové části se
publikum může těšit třeba na Slávka Krále a jeho cestu
stopem se psem po Asii, BigTrip s nejdelší expedicí kolem světa osobním autem, nebo Beer With Travel s Transsibiřskou magistrálou. V přednáškách Jindra Böhm
vezme své posluchače do Norska pod vodu k vrakům
z druhé světové války, Lenka Hrabalová ukáže návod
na použití Blízkého východu a Jirka Pasz prozradí, jak
(ne)utíkat před nosorožcem. V sobotu se těšte na Slam
poetry a během celého festivalu bude v DEPO2015 zdarma výstava obytných dodávek nebo Predator GYM.

od 13/01 KD JAS
20:25
Swing pro začátečníky
Nový rok jako začátek nového života. Jazz bez hranic
nabízí další kurzy swingu pro úplné začátečníky. Pronikněte do lindy hopu a charlestonu a staňte se členy
báječné swingařské komunity! Na věku, ani tanečních dovednostech nezáleží. Ti, kdo již mají se swingem nějaké zkušenosti, se mohou od začátku února
připojit k mírně, středně a pokročilým. A kdo nechce
tančit v páru, pro toho tu jsou lekce sólo swingu. Vyučují Jiří Bránský a Markéta Čekanová. Více informací
na www.jazzbezhranic.com nebo na tel.: 724 317 539,
registrace na www.swingvplzni.cz.

17–18/01

SPŠ Dopravní,
Karlovarská 99

Veletrh vzdělávání, her a hraček
Veletrh je jediným svého druhu v tomto rozsahu v ČR.
Představuje vzdělávací instituce Plzeňského kraje, které
vycházejí vstříc rodičům vyznávajícím kontaktní rodičovství a respektující přístup ve výchově, a které nabízejí možnosti nových forem vzdělávání a alternativy
ke klasickému školství. Kromě vystavovatelů z řad školek a škol se můžete těšit také na rozličné hry a hračky,
které podporují děti v jejich přirozeném vývoji. Pátečleden 2020 | www.zurnalmag.cz

ní dopolední program nabídne workshopy pro předškoláky a děti mladšího školního věku, odpoledne pak
už bude patřit vystavovatelům, přednáškám a dalším
workshopům, stejně jako sobota.

25 a 26/01

Olympia Plzeň

Ochutnej kus
světa

Lákají vás cizí země, zvyky, kultury i jídla? Chcete se dozvědět něco nového, seznámit
se s lidmi z jiného koutu světa, získat inspiraci nebo si
jen užít příjemný den plný jídla, tance a přátelských tváří? Pak přijměte pozvání do Obchodního centra Olympia Plzeň, kde poslední lednový víkend proběhne festival netradičních kultur a jejich tradičních jídel. Na co se
můžete těšit? Na stážisty z Brazílie, Ázerbajdžánu, Číny,
Gruzie, Keni, Ukrajiny, Thajska, Malajsie a dalších zemí,
od kterých můžete ochutnat jejich oblíbené pokrmy,
zatančit si s nimi tradiční tance, naučit se základy jejich
jazyka či nahlédnout do tajů jiných druhů písem. Díky
pestrosti zemí se vám naskytne možnost popovídat si
se zástupci různých kultur a díky nim získat třeba cenné
kontakty v zahraničí, které se cestovatelům vždy hodí.
Festival se koná oba dny od 11 do 15 hodin. Více informací na www.olympiaplzen.cz.

29/01 / 10:00–18:00

TJ Lokomotiva
Plzeň, Úslavská 75

Veletrh práce
a vzdělávání –
Klíč k příležitostem
Hledáte lepší práci nebo brigádu? Přemýšlíte nad změnou zaměstnavatele? Chcete se něco nového naučit,
nebo jen potřebujete ověřit svoji cenu na trhu práce?
Přijďte na veletrh, kde najdete stovky pracovních míst,
celodenní doprovodný program – poradny, přednášky
a spoustu inspirace. Využijte příležitost osobně se setkat
se zástupci zaměstnavatelů, nechte si zdarma poradit,
jak napsat životopis, na co si dát pozor při uzavírání
pracovní smlouvy či jak začít podnikat. Navštivte poradnu duševního zdraví, kadeřnice, kosmetičky, nechte si
změřit tlak, otestujte svoji zrakovou kondici, atd. Nudit
se určitě nebudete. Celodenní program je pro všechny
návštěvníky ZDARMA. Více na http://praci.najdisi.cz.
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29/01 / 19:00

Západočeské
muzeum

Budiž světlo
Od ledna 2020 pro vás Západočeské muzeum v Plzni chystá nový cyklus nazvaný
„Filmové večery v muzeu“. Cílem večerů nebude jen
zhlédnout film, ale i diskutovat o tom, co jsme viděli
a co nám třeba uniklo. Existuje řada filmů, které nás mohou inspirovat, jak být (dobrým) člověkem. Průvodcem
filmových večerů bude zkušený redaktor a moderátor
Petr Vaďura. Jako první se bude promítat film „Budiž
světlo“ slovenského režiséra a scenáristy Marka Škopa.
Film byl uveden na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech v roce 2019, odkud si odvezl cenu
za hlavní mužskou roli a zvláštní cenu ekumenické poroty. Vstupné 100 Kč, studentské 70 Kč (po předložení
studentského průkazu).

01–02/02 / 13:00

Měšťanská beseda

Kolem světa

Cestovatelé a fotografové
na festivalu představí své nejzajímavější cestovatelské zážitky ze svých expedic
formou komentovaných projekcí a přednášek. Ty publikum zavedou do Maroka, na Havaj nebo do Černobylu. Nedílnou součástí festivalu je doprovodný program
v předsálí, kde se bude podávat tradiční jídlo, návštěvníci si budou moci zakoupit tradiční asijské výrobky,
zhlédnout tradiční tance z indonéských ostrovů Jáva,
Bali, Kalimantan, Sumba a Sumatra v originálních kostýmech v podání česko–indonéského tanečního souboru
Kintari. Celodenní vstupné 390 Kč v předprodeji a 450 Kč
v den konání na místě.

07–09/02

Olympia Plzeň

Čokoládový
festival

Nejsladší událost v Olympii je
zase tady! Máte rádi čokoládu, sladkosti, oříšky, bonbony? Chcete ochutnat čokoládové pivo, víno nebo kebab,
anebo raději spoléháte na klasiku, jako jsou belgické
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Dozvěděli
jsme se…
… že v Moving Station budou
mimo divadelního a tanečního
programu hostit také další žánrovou filmovou
přehlídku, a to 19.–22. února Eiga-Sai – výběr japonských filmů.
… že 19. února jste zváni do DEPO2015 na přednášku Tomáše Šapovalova o Novém Zélandu.
… že do KD Šeříková můžete v únoru vyrazit
na Ples kaktusářů (15. 2.) nebo na Ples pomocných tlapek (21. 2.).
… že 19. 1. se v DEPO2015 uskuteční další ročník
Svatebního korzování. Těšit se například můžete
na přehlídky svatebních šatů a workshopy.

pralinky, čokoládové lanýže nebo třeba lámaná čokoláda? To všechno najdete na Čokoládovém festivalu
v Olympii. Najdete tu ochutnávky, čokoládové workshopy, vaření a recepty s čokoládou, soutěže a dárky a zábavný program pro malé i velké. Ale především tu nakoupíte kvalitní čokoládu za výhodné ceny, ochutnáte
tradiční i méně známé výrobky a můžete se i lecčemu
přiučit. Více informací na www.olympiaplzen.cz.

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 je spuštěna od 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.
leden 2020 | www.zurnalmag.cz
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09/01 CineStar, Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

Na nože / komedie / krimi / drama
Daniel Craig se už za pár týdnů vrátí do kin jako James Bond a s agentem 007 se v Není čas zemřít definitivně rozloučí. Ještě před tím si
ale střihne detektivku Na nože. Půjde o hodně svéráznou a hodně
originální variaci na příběhy s Herculem Poirotem. Pětaosmdesátiletý slavný spisovatel byl zavražděný na své vlastní oslavě narozenin
a na místo přijíždí policie, která má zjistit, co se stalo, a kdo z přítomných je vrahem. Jenže detektiv Benoit Blanc zjistí, že motiv měl
úplně každý. A čím víc pátrá po tajemstvích všech podezřelých, tím
víc mu dochází, že najít vraha nebude opravdu vůbec nic snadného.
Zabíjel někdo z potomků oběti? Nebo jeho vnoučata? A co
takhle ošetřovatelka, se kterou spisovatele pojil až podezřele přátelský vztah? A co když je to celé jinak? Režie krimi komedie Na nože se ujal Rian Johnson, autor mimo jiné
i sedmého dílu Hvězdných válek, a povedlo se mu nalákat
skutečně hvězdné obsazení. Vedle Daniela Craiga se objeví
představitel Captaina Americy Chris Evans, hororová ikona
Jamie Lee Curtis, specialista na zloduchy Michael Shannon,
krásná Ana de Armas nebo oscarový Christopher Plummer.
Kino Beseda uvede 20. ledna, Kino Káčko 10. ledna.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

02/01

Zakleté pírko / pohádka

Režisér Zdeněk Troška je specialistou na velmi lidové a velmi nenáročné komedie, ale taky na pohádky a v roce 2020 jednu do kin pošle. Zakleté pírko
se točí kolem Aninky, pracovité a poctivé dívky, která žije na statku se dvěma
sestrami, které ji šikanují. Anince se však jednoho dne poštěstí najít tajemné
pírko a s jeho pomocí se jí povede osvobodit prince Vítka. Oba se do sebe zamilují, avšak osud a sestry jim nepřejí
a Vítek zmizí. Aninka to tak ale nechce nechat a rozhodne se vyrazit do světa a najít ho tam. A nebude sama, pomoc
jí překvapivě nabídne vodník, kterého zachrání před zlým sedlákem. Oba hrdinové však zjišťují, že cesta k lásce bude
ještě hodně dlouhá a že na světě je zla víc, než by se jim oběma líbilo. V hlavních rolích se objeví Anastasia Chocholatá a Sandra Sandeva. Kino Beseda uvede 11. a 18. ledna, Kino Káčko 4., 5. a 11. ledna.

02/01

Cinema City, Kino Beseda

Richard Jewell / drama
Clint Eastwood oslaví v květnu devadesáté narozeniny, rozhodně to ale není
žádný klasický důchodce. Místo toho, aby chodil krmit labutě nebo seděl
doma a čučel na televizi, točí filmy. Nedávno jsme ho mohli vidět v povedeném dramatu Pašerák, a teď režíruje drama Richard Jewell. A netají se oscarovými ambicemi. Děj se odehrává během olympijských her v Atlantě, kdy
pracovník bezpečnostní agentury Richard Jewell objevil bombu a jen díky jeho zásahu a následné evakuaci nedošlo
ke katastrofě, která by stála životy stovky lidí. Z Richarda byl hrdina, ale jen na chvilku, protože se ukázalo, že právě
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on přesně sedí do profilu potenciálního pachatele. A média ho rovnou odsoudila. Richard byl nevinný, nikdo však
v jeho nevinu nevěřil a on se nakonec po dlouhém váhání rozhodl dokázat před soudem, že se stal jen další obětí.
Jak dopadl jeho boj s policií a médii, to už budete muset zjistit sami. Hlavní role se zhostil talentovaný Paul Walter
Hauser, vedle kterého se objeví držitelé Oscarů Sam Rockwell nebo Kathy Bates. Kino Beseda uvede 16. ledna.

CineStar, Cinema City

02/01

Nenávist / horor
Nenávist je slovo, které hororoví fandové znají moc dobře. Ne že by byli
nenávistní, ale tahle série se do žánru zapsala hodně výrazně. Původně šlo
o japonské filmy, ale u diváků slavily úspěch i americké předělávky. Příběhy
se obvykle točily kolem tajemného domu a hrdinů, kteří udělali zatraceně
velkou chybu, když se rozhodli do něj vstoupit. Uvnitř se totiž ukrývalo
něco, co nebylo z našeho světa, tajemní duchové s bledou kůží, kteří jen málokoho nechali odejít… Teď se Nenávist vrací a opět zavítáme do domu s temnou pověstí a opět zjistíme, že všechny zkazky o monstrech, která tu
údajně straší, jsou mnohem reálnější, než by se hrdinům líbilo. V hlavních rolích se objeví John Cho, Demián Bichir
nebo třeba Lin Shaye, kterou můžete znát z hororové série Insidious.

02/01

Cinema City

Tenkrát podruhé / komedie / drama
Victor a jeho manželka Marianne si před lety slíbili, že se budou navždy milovat. Jenže čas se s nikým moc nepáře a těm dvěma už to po letech společného soužití zdaleka nešlape tak jako kdysi. Vlastně je to dost špatné, situace
se ale může změnit. Victor totiž dostal od svého syna dost neobvyklý dárek,
poukaz na zážitek od společnosti Time Travelers. Její klienti si jednoduše
vyberou éru, do které by se chtěli podívat, a profesionální štáb s herci jim to zajistí. Většina lidí se chce mrknout
do středověku, na královský dvůr nebo třeba pokecat s Adolfem Hitlerem, Victor si ale vybere sedmdesátá léta.
Tehdy byl totiž mladý a plný života. A tehdy se seznámil s Marianne. Povede se mu tímhle trošku neobvyklým
způsobem opět zažehnout jiskru lásky, která v něm už dávno nehoří?

Cinema City, Kino Káčko

09/01

Medvídci Boonie: Cesta do pravěku
animovaný
Pokud máte malé děti a vymetáte v kině všechny animáky, připravte se
na čínskou novinku Medvídci Boonie: Cesta do pravěku. Film se točí okolo
party medvědů, ve které jsou Vick, Brůča a Brumla a ti teď mají hodně nepříjemný problém, ocitli se totiž v pravěku. Co je tady čeká? Hodně dobrodružství a možná dokonce i víc, než by se jim líbilo. Medvědí parta totiž rychle zjišťuje, že je tu prakticky všechno
chce sežrat. Nikdo z nich se nechce stát obědem, ale na útěku před zubatými potvorami se rozdělí, Brůča však
najde malé vlčátko Feifei, které se chce stát válečníkem, a tak se k němu přidá. S jeho pomocí pak snad najde zbylé
medvídky a společně vymyslí, jak se vrátit zpátky domů… Nebo ne? Kino Káčko uvede 12. ledna.

09/01

CineStar, Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

Můj příběh / romantický / drama
Láska někdy s člověkem pořádně zamává, což na vlastní kůži zjistila i Elizabeth. Talentovaná baletka se rozhodla
hodit za hlavu slibně se rozjíždějící kariéru, protože se doslova zbláznila do charismatického Honzy. Jenže brzy
leden 2020 | www.zurnalmag.cz
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pochopila, že to byla chyba, protože z její lásky se vyklubal psychopat s násilnickými sklony. Elizabeth se nakonec
povedlo od něj utéct, přestěhovala se na Moravu a doufala, že s pomocí kamarádek dostane šanci začít znovu.
Brzy se seznámí s mužem, který je jí skutečnou oporou a vypadá to, že na Honzu bude moci zapomenout. Jenže
on na Elizabeth nezapomněl. A chce ji zpátky. Příběh, který kombinuje romantiku i drama, vychází ze skutečných
událostí a hlavní role si v něm rozdělili Vlastina Svátková, Saša Rašilov, Vilma Cibulková a Pavel Kříž. Kino Beseda
uvede 31. ledna, Kino Káčko 11. a 19. ledna.

09/01

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Cats / muzikál / komedie / drama / fantasy
Muzikál Cats je fenomén, jen v Londýně se dočkal téměř devíti tisíc repríz
a podobný úspěch slavil i v Americe nebo Japonsku. Jeho filmové verze se
ujal režisér na slovo vzatý. Za kameru se totiž postavil Tom Hooper, autor
muzikálu Bídníci, v němž excelovali Hugh Jackman a Russell Crowe, ale
i tvůrce oscarové klasiky Králova řeč. Filmová verze Cats se, stejně jako ta muzikálová, odehrává během jednoho
jediného dne, kdy se sejdou všechny kočky z okolí na bále a všechny doufají, že právě jim se tady změní život.
Každý rok je totiž vybraná jedna kočka, pro kterou si osud přichystal hodně příjemné překvapení. Kdo to bude tentokrát? A co se stane, když se mezi přátelské kočky dostanou i takové, které nemají zrovna pěkné úmysly? V hlavních
rolích muzikálu, který sází i na hodně neobvyklou vizuální stránku, se objeví Jennifer Hudson, Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba nebo zpěvačka Taylor Swift. Kino Beseda uvede 24. ledna, Kino Káčko 12. a 31. ledna.

Cinema City

09/01

Pod vodou / akční / thriller / horor
Hluboko pod hladinou čekají na člověka různá nebezpečí. Co se ale může
stát, když jste pod hladinou několik kilometrů? Hrdinové hororu Pod hladinou pracují na podmořské základně. Jsou to profíci zvyklí na extrémní
podmínky a dovedou si poradit prakticky s každým problémem, teď se však
objevil jeden, na který jsou krátcí. Kvůli nečekanému zemětřesení se jejich
podmořský domov začne bortit, a i když se jim povede zachránit si holou kůži, je jasné, že musí rychle zmizet,
protože další otřes by mohl celou stanici definitivně zničit. Jenže netuší, že zemětřesení není jedinou hrozbou.
Ve vodě okolo nich něco je. Něco, co rozhodně není člověk a podle všeho ani žádné lidem známé zvíře. Jisté je
pouze to, že je to hodně nebezpečné. Povede se hrdinům včas utéct, nebo se dno oceánu stane jejich hrobem?
V podmořské variaci na klasického Vetřelce uvidíte Kristen Stewart, Vincenta Cassella nebo T. J. Millera.

16/01

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Případ mrtvého nebožtíka / krimi / komedie
Parodie v Česku umíme. Stačí si vzpomenout na Limonádového Joea, Adéla
ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu v Karpatech. Teď si tenhle žánr vyzkouší i Miloslav Šmídmajer, který natočil komedie Probudím se včera nebo
Celebrity s. r. o. Hlavní hrdinové mají za úkol vyšetřit vraždu ženy jménem
Starablažková. Mají na to pouhý týden, jejich šéfovi šlape na paty nadřízený
a musí u toho spolupracovat s koronerem, kterému se dělá zle z pohledu na krev. Nebudou to mít vůbec jednoduché, ale vy byste se u toho měli hodně nasmát. Případ mrtvého nebožtíka si totiž utahuje z detektivek, jejich
pravidel a klišé a navíc se po plátně budou prohánět David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát nebo Milan
Šteindler. Kino Beseda uvede 30. ledna, Kino Káčko 18. a 24. ledna.
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16/01

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Dolittle / komedie / rodinný / dobrodružný
Robert Doweney Jr. se v Avengers: Endgame nejspíš definitivně rozloučil s rolí
Iron Mana, hereckou kariéru ale rozhodně nehodlá pověsit na hřebík. Spíš naopak. Teď bude mít spoustu času na nové role. Tou první, ve které ho uvidíme,
bude Dolittle. Toho možná znáte, protože Dolittle se objevil už v rodinné klasice
ze šedesátých let a později dostal tvář Eddieho Murphyho. A co že je vlastně
zač? Trošku excentrický člověk, který si víc rozumí se zvířaty než s lidmi. Hlavně proto, že jim skutečně rozumí. Dolittle
totiž dovede se zvířaty mluvit a většina z nich jsou jeho hodně velcí kamarádi a teď musí společně vyrazit za velkým
dobrodružstvím. Právě Dolittle totiž musí najít lék pro nemocnou královnu a kvůli tomu spolu se svými kamarády,
gorilou, ledním medvědem a spoustou dalších, vyráží na cestu do daleké země, kde na něj nečeká jen onen lék, ale
i spousta nebezpečí. Připravte se na největší rodinnou podívanou letošní zimy! Kino Káčko uvede 18. a 25. ledna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

16/01

Mizerové navždy / akční / komedie / krimi
Akční Mizerové pomohli v devadesátých letech nastartovat kariéry Willa
Smithe, Martina Lawrence a režiséra Michaela Baye. Jejich pokračování dodnes
patří k nejzábavnějším a také nejdivočejším akčňákům, a teď po letech čekání
míří do kin trojka. Bay u ní už sice nebude, Smith a Lawrence se ovšem vrací.
Už to ale nejsou žádní mladíci a to je trošku problém. Zatímco Mike Lowrey je
pořád stejně nezvladatelný drsňák, jeho parťák Marcus Burnett začíná myslet na důchod. Už špatně vidí, nebaví ho
uhýbat před kulkami lumpů a navíc musí spolupracovat s o generaci mladšími poldy, kteří je moc nerespektují. Jenže
pak se v Miami začnou dít věci, které je potřeba vyřešit postaru. Tak, jak to umí jen Mike a Marcus. A tak se ti dva rozhodnou vyrazit ještě jednou do akce a ukázat všem, jak se to dělá. Je ale otázka, jestli po jejich řádění z Miami ještě vůbec
něco zbyde. Kino Káčko uvede 17. ledna.

23/01

Cinema City

Velké přání / animovaný / rodinný
Do animovaného Mexika jsme se nedávno podívali s pixarovkou Coco a pokud
byste si rádi dali repete, máte teď možnost s mexickou novinkou Velké přání.
Jeho hrdinkou je šestnáctiletá Salma, která nikdy nepoznala svoje rodiče a ví jen
to, že ji kdysi opustili. Ale co když to není pravda? Salma získá tajemnou knihu,
ve které se píše o tajemstvích městečka Santa Clara, kde žije i ona, a píše se tam
i o jejích rodičích. Konečně má stopu a vydává se na cestu, na jejímž konci snad zjistí, co je skutečně zač, a proč nikdy
nedostala šanci poznat své rodiče. Spolu s ní vyrážejí i dva kamarádi a všichni doufají, že odhalí pravdu o Salmě, ať už
je jakákoliv. Kvůli rodině se totiž vyplatí jít až na konec světa.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

23/01

Příliš osobní známost / komedie / romantický
Natálie a Simona jsou dlouholeté kamarádky, ale jejich životy by nemohly být
odlišnější. Zatímco Natálie je sexy třicátnice, která je single a absolutně jí to vyhovuje, Simoně se právě rozpadlo manželství. A aby toho nebylo málo, její jedenáctiletý syn chce jít žít k otci. Je na dně, ale od něj se dá jen a pouze odrazit, a to
se jí povede, když potká Viktora, extravagantního umělce, pro kterého se stane
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múzou. A fakt, že Viktor má hodně rád sex, taky není na překážku. Natálie se zase seznámí se sympatickým vdovcem
Markem a jeho malou dcerou a ke svému vlastnímu překvapení zjistí, že rodinný život má taky svoje kouzlo. Co na to
ale řekne Markova tchyně Eva, která byla zvyklá se o něj i o vnučku starat a teď musí vymyslet, jak zabít čas a zabavit se?
Trampoty nejen s láskou budou v romantické komedii Marty Ferencové řešit Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková a Eliška
Balzerová. Kino Káčko uvede 25. a 26. ledna.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

23/01

Králíček Jojo / komedie / drama / válečný
Novozélandský režisér Taika Waititi se v Hollywoodu prosadil lehce trhlou komiksovkou Thor: Ragnarok. Teď chystá čtyřku, mezi tím si ale stačil odskočit
do Česka, kde natočil válečnou satiru s neobvyklým názvem Králíček Jojo. To
je přezdívka hlavního hrdiny. Ten vyrůstá v nacistickém Německu, rád nosí
uniformu a stejně jako jeho podobně staří kamarádi si myslí, že židé umí číst
myšlenky. A má za imaginárního kámoše Adolfa Hitlera. Co se ale stane, když se tenhle nic netušící naivní „mininácek“ octne tváří v tvář zdrcující pravdě, že Německo možná není tak super, jak si myslí a že jeho maminka schovává
ve sklepě židovskou dívku? Komedie, která sází na lehce divný humor a překvapivě vážné myšlenky, láká i na skvělé
obsazení. V hlavních rolích uvidíte Scarlett Johansson a oscarového Sama Rockwella a imaginárního vůdce Třetí říše
si zahrál sám režisér. Kino Káčko uvede 23. ledna.

30/01

CineStar, Cinema City

Malé ženy / drama / romantický
Greta Gerwig byla dlouho respektovanou herečkou, která dávala přednost
spíš malým nezávislým projektům než velkým filmům. A koketovala i s režií. Její komediální drama o dospívání Lady Bird se nakonec podívalo i na
Oscary a sklízelo pochvaly ze všech stran. Podobné ambice mají i Malé ženy,
adaptace slavného románu Louisy May Alcott, která se odehrává v Americe
po konci občanské války. Točí se okolo čtyř sester, které vyrůstají spolu s maminkou v hodně turbulentní době a
všechny jsou připraveny poprat se o to, aby v životě uspěly a vybojovaly si dobrý život. Jenže každá z nich chce
něco úplně jiného. Jedna touží po rodině a dětech, další by se ráda stala respektovanou spisovatelkou a jiná si
zase ještě ani pořádně nestihla ujasnit, co je jejím snem. V každém případě všechny čtyři vědí, že i v těch nejhorších chvílích se budou moci spolehnout jedna na druhou. Hlavní role si rozdělily Emma Watson, Florence Pugh,
Eliza Scanlen a Saoirse Ronan, ve filmu se ale objeví třeba i Timothee Chalamet jako jejich soused Laurie. Roli
Marmee, která se o dívky stará a vychovává je, zatímco jejich otec bojuje ve válce, ztvárnila Laura Dern. Vedlejší
roli bohaté tety March si zahrála držitelka Oscara Meryl Streep.

CineStar, Cinema City

30/01

1917 / drama / válečný
Režisér Sam Mendes patří k předním hollywoodským filmařům. A taky
k nejvšestrannějším. Natočil oscarovou Americkou krásu, ale také bondovky
Skyfall a Spectre a teď zkouší válečný film. 1917 se bude odehrávat v zákopech první světové války a točit se bude kolem dvou mladých kluků, kteří
sem právě přijeli. Ještě se nestačili ani rozkoukat a už dostávají úkol, který je
možná nad jejich síly. Blíží se totiž čas velké ofenzivy, ale část jejich kolegů v uniformě netuší, že se situace na frontě změnila, a že jakmile se pokusí zaútočit, pravděpodobně všichni zemřou. Kontaktovat je lze jen tak, že k nim
někdo pronikne přes nepřátelské území a včas jim doručí vzkaz o tom, že útok se ruší. Mise je to téměř nesplnitelná, ale pokud mladí vojáci Blake a Schofield zklamou, zemřou stovky lidí. A mezi nimi i Blakeův bratr. Film, ve kterém
se objeví i Colin Firth nebo Benedict Cumberbatch, bude vypadat, jako by byl celý natočený na jeden jediný záběr!
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Názor Marka Mikuláška

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Marka Mikuláška
Mám jeden prazážitek. Stojím v zimě, malý Mareček nabalený
do bundy, a sleduji prase pověšené na háku, s vyhřezlými vnitřnostmi
a krví kapající do hrnce. Otočil jsem se k mamince a zeptal se: „Proč
je prasátko rozbitý?“ Mám pocit, že mě to na celý život ovlivnilo.
I když jsem poměrně náruživý jedlík, nikdy jsem neměl v oblibě maso
a masné výrobky.
K jídlu mám velmi kladný vztah. Jsem workoholik a zvládnu pracovat
od rána do noci, ale nutně musím mít pauzu na oběd a kávu.
Jinak jsem nevrlý. Nejradši mám sýry všeho druhu. Takže mezi má
nejoblíbenější jídla patří pizza (samozřejmě quattro formaggi),
krémové sýrové rizoto, fondue… A dobře, i ten smažák – hranolky
– tatarka, i když se to snažím nejíst často. Paradoxně nejmenší zálibu mám
v kuchyni české. Česká jídla mi připadají těžká, sádlovitá, knedlíkovitá. Rád mám naopak skoro všechny
ostatní kuchyně – indickou, thajskou, italskou, francouzskou, mexickou, vietnamskou, japonskou.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
S jídlem mám spojeno i několik nezapomenutelných zážitků. Třeba all inclusive dovolená v Turecku
a Rusové, co si nabírají pořád větší a větší hordy jídla, byť všechno na stole pravidelně doplňují. A taky
žabí stehýnka, co jsem ochutnal na jednom natáčení. Chutnalo to jako malinkaté kuře. Nebo hořící crème
brûlée v jedné kavárně v Paříži. Těch zážitků je řada. I každá babiččina sváteční čína s hranolkami je zážitek.
Myslím, že Plzeň je na tom, co se gastronomie týká, velmi dobře. Klasika je pro mě indický Ganesh, kde
mám rád cokoli, co trochu víc pálí. Jejich kořeněné omáčky jsou prostě famózní a (až na jednu výjimku)
jsem zatím nepotkal nikoho, komu by tam nechutnalo. Zbožňuji také Pivstro, na které navíc koukám
z okna svého bytu a můžu tak kontrolovat, jestli mají volno na zahrádce. Je vidět, že majitelé si s jídlem
rádi hrají, umějí ho geniálně upravit a nakořenit a dát si tam byť jen obyčejnou grilovanou kukuřici nebo
rajskou polévku je zážitek. V Plzni jsem ale také ochutnal snad nejlepší pizzu svého života (pizzerie Da
Pietro), fantastický burger (Delish), slabost mám taky pro australské páje SkipPie.
Na meníčka chodím rád do bistra Anděl a mohl bych pokračovat. Plzeň – gurmánů ráj! A to platí i pro
kavárny. Ano, jsem příznivec „pražské“ kavárny ve všech ohledech. Mám to prostředí moc rád, debaty nad
kávou nebo čajem patří k mým oblíbeným způsobům trávení volného času. V Plzni mě zastihnete, jak si
dávám kávu z džezvy U Gorana, v Andělu, Regneru nebo, když mám chuť na procházku, v mé oblíbené
Papírně. Pobočku CrossCafe v 16. patře s úžasným výhledem na město mi bohužel nedávno zavřeli. Často
mě taky zastihnete, jak ležím v Dobré čajovně u dobrého čaje a labužnicky pokuřuji z vodní dýmky.
Do nového roku si samozřejmě i já dávám předsevzetí, které se týká jídla. Nic tučného, smaženého ani
sladkého. Žádná pizza, hranolky ani čokoláda. Osmadvacetkrát se mi to nepodařilo uhlídat, ale tenhle
rok – určitě!
Marek Mikulášek,
herec
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RESTAURACE

To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

Vinárna U Mansfelda
Olympia Plzeň

Salaterie UGO
Taky jste si dali předsevzetí, že konečně zhubnete, začnete se stravovat zdravě, vrhnete se na saláty nebo budete prostě jíst víc ovoce a zeleniny?
V UGO Salaterii v Obchodním centru Olympia Plzeň najdete originální receptury a kombinace chutí
včetně vegetariánských variant. Že vás salát nemůže zasytit? Vsaďte na sytější teplá jídla. A doporučit
vám můžeme i zdejší dezerty či ovocné nápoje.
Každý UGO salát je originál, který jinde neochutnáte. Můžete si dát saláty s masem, ale i bez masa.
Doporučujeme třeba farmářský s kuřecím masem,
s grilovanými brambory a kukuřicí a s jogurtovou
zálivkou, nebo pečený losos s čočkou a hořčičnou
zálivkou. Bezmasé saláty nabízí kombinaci grilovaného kozího sýru, medu, restované řepy, rukoly,
brusinek a řepné zálivky s balsamikem a nebo grilovanou zeleninu s jogurtovou zálivkou.
A když saláty doplníte polévkou, máte skvělý zdravý oběd. Nabídka polévky se denně mění. Ochutnat tu můžete třeba špenátový krém s krutony
a parmazánem, cibulovou polévku s bílým vínem,
kukuřičnou s chilli a petrželkou nebo koprový
krém s čerstvým koprem.
Pokud vyhledáváte spíše teplá jídla, tak si můžete
vybrat mezi noky s různými příchutěmi. Nabízí zde
noky bazalkové, tomatové, v kombinaci s kuřecím
masem nebo jen tak, s pestem. Další lahůdkou je
farmářský wrap s kuřetem, grilovanými brambory
a kukuřicí, nebo kozí wrap s kozím sýrem.
Více na www.ugo.cz a na www.olympiaplzen.cz.
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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.

15/01–29/02

el Cid

Grand restaurant
festival v el Cidu
Od poloviny ledna do konce
února si můžete zajít do restaurace el Cid na nejprestižnější gastrofestival u nás. Tuto akci pořádá gurmán pan
Pavel Maurer, který vybral jen několik restaurací po celé
republice. V restauraci el Cid si můžete dát až čtyřchodové menu. Jako první chod dostanete tapas s mořskými plody, následovat bude filet ryby na risottu, hovězí
steak na fazolkách a nakonec vyhlášený čokoládový
fondán nebo výběr francouzských sýrů. K menu se bude
podávat španělské víno Tempranillo a Verdejo. Nebo si
zajdete do restaurace na sezonní menu nebo menu šéfkuchaře, ke kterému si můžete objednat i víno po skleničce ke každému chodu. V restauraci najdete každý týden i nové pokrmy na speciální nabídce. Rezervace míst
na tel.: 377 224 595 nebo na www.elcid.cz.
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

Velké divadlo DJKT

Malá scéna 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

3. 1.
5. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
21. 1.
22. 1.
25. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Nabucco – opera/-CZ, DE TITKorzár – balet
Brouk v hlavě – činohra
Korzár – balet
Brouk v hlavě – činohra
Šumař na střeše – muzikál
Brouk v hlavě – činohra
Broučci – opera/-DE TITBrouk v hlavě – činohra
Past na myši – činohra
Antigona – činohra
Brouk v hlavě – činohra
Antigona – činohra
Šumař na střeše – muzikál
Broučci – opera/-DE TITPast na myši – činohra
Broučci – opera/-DE TIT-

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

S6
V17
V1
V2
KMD14
V14
V3
V4
O1
V9
S4
V6
V12

Nová scéna DJKT

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

2. 1. 19:00
3. 1. 19:00
4. 1. 19:00
5. 1. 14:00
		19:00
7. 1. 19:00
9. 1. 19:00
10. 1. 19:00
11. 1. 19:00
15. 1. 19:00
16. 1. 19:00
17. 1. 19:00
18. 1. 19:00
19. 1. 14:00
22. 1. 19:00
23. 1. 19:00
24. 1. 19:00
25. 1. 18:30
		19:00
26. 1. 10:30
		16:00
		20:00
28. 1. 19:00
29. 1. 19:00
30. 1. 19:00
31. 1. 19:00

Zácpa – činohra
Elisabeth – muzikál
N4
Elisabeth – muzikál
Elisabeth – muzikál
Elisabeth – muzikál
Elisabeth – muzikál
N1
Veselá vdova – opereta/-DE TITS5
Veselá vdova – opereta/-DE TITS2
R.U.R – činohra
S8
DONAHA! – muzikál
R.U.R. – činohra
N7
Veselá vdova – opereta/-DE TITN8
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
Veselá vdova – opereta/-DE TITO2
DONAHA! – muzikál
Sluha dvou pánů – činohra
R.U.R. – činohra
N12
Lektorský úvod: Carmen
foyer
Carmen – opera/-CZ, DE TIT-, premiéra
A
Baletní ateliér
baletní sál
Zácpa – činohra
Z
3. Nocturno DJKT – opera
foyer
Carmen – opera/-CZ, DE TITN5
Alenka v říši divů – činohra
KMD10
Carmen – opera/-CZ, DE TITN3
Billy Elliot – muzikál
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3. 1. 19:00
4. 1. 17:00
5. 1. 14:00
		17:00
10. 1. 19:00
11. 1. 19:00
12. 1. 17:00
18. 1. 17:00
21. 1. 17:00
23. 1. 17:00
24. 1. 19:00
25. 1. 17:00
26. 1. 15:00
		17:00
28. 1. 19:00
29. 1. 19:00
30. 1. 19:00
31. 1. 19:00

Kytice – balet
1 × 6 pohádek – činohra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Middletown – činohra
Sweeney Todd – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
Sněhurka – balet, premiéra
Sněhurka – balet
Kytice – balet
Dobře placená procházka – muzikál
1 × 6 pohádek – činohra
Plzeňský pověsti – muzikál
Plzeňský pověsti – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
Dobře placená procházka – muzikál
Dům Bernardy Alby – balet
Middletown – činohra

J1

J2

pro seniory

Divadlo Alfa

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

4. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
17. 1.
18. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.

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

25. 1. 15:00
28. 1. 09:00
29. 1. 09:00
30. 1. 09:00

Pozor, Zorro!
Pozor, Zorro! (také od 10:30 hod.)
Pozor, Zorro! (také od 10:30 hod.)
Pozor, Zorro! (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza! (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza! (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza!
Spáčka a vřeteno
Spáčka a vřeteno
Kde domov můj? (také od 11:00 hod.)
Kde domov můj? (také od 11:00 hod.)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
(také od 10:30 hod.)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Divadlo SemTamFór: Pověsti pro štěstí
(také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)

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

10. 1. 17:00 J an Paul: Něco se děje – komentovaná prohlídka výstavy
kreseb a maleb
10.–12. 1.
SCANDI – přehlídka současných severských filmů
10. 1. 18:30 Slavnostní zahájení SCANDI: Srdcová královna – drama,
nominace na Oscara
		21:00 Žena na válečné stezce – akční, komedie, thriller
11. 1. 16:00 Pěkně tučná sebeláska – dokument
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PROGRAM
11. 1. 18:30
		21:00
12. 1. 16:00
		18:30
		21:00
13. 1. 19:00
14. 1. 18:00
17. 1. 19:00
18. 1. 16:00
19. 1. 15:00
21. 1. 19:00
23. 1. 19:00

24. 1. 19:00
27. 1. 19:00

Vidíš měsíc, Danieli – drama
Dokonalý pacient – thriller
V Mariině ráji – drama, dobový
Jít krást koně – drama, nominace na Oscara
Boj sněžného pluhu s mafií – akční, komedie
Herecká škola Blanky Luňákové: Elling – norský příběh dvou
autistů
After graduation syndrom – vernisáž výstavy fotografií
Kateřiny Dvořákové a Markéty Tiché
Bohorovné horory – slavnostní uvedení knihy Roberta
Jandy
Cirkus do Gala – zakončení kurzů Cirkulária (také od 19:00 hod.)
Nedělní pohádkový expres: Hmyzí Cirkus – hraje
Cirkus Žebřík
Debris Company: Glitch – výtvarně akusticko
performativní instalace
Zuzana Burianová a JOHAN: A kde ty bydlíš? – původní
autorská inscenace na motivy knihy Terezy Semotamové
Ve skříni
Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace, hrají
Improstor vs. Fofři v županu
39D: O dvou stranách jedné zdi – lyrická komedie o pití
moštu, stavění věží a tanci v rytmu úhozů psacího stroje

Divadlo Dialog

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

5. 1. 19:00 Š ťastný a veselý! – volně podle T. Boučkové, hraje Herecká
škola Blanky Luňákové
7. 1. 19:00 Dealeři – černá komedie, hraje Chlupatej kaktus
8. 1. 19:00 Podzimní večer Jefferyho Wilsona – komedie, hraje
Orákulum
10. 1. 19:00 Nebezpečně sexy – komedie, premiéra, hraje Divadlo
Maebh
11. 1. 19:00 Kdo hledá, najde – komedie, hraje Výskum
14. 1. 19:30 Komedie roku – komedie, hrají exLudvíci
16. 1. 20:00 Otylé ach – metal poetry, hraje Divadlo JakoHost
18. 1. 15:30 Jak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo
		19:00 Agentura Drahoušek – komedie, hraje Théta
20. 1. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
21. 1. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
22. 1. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina
23. 1. 19:00 Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
24. 1. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
26. 1. 19:00 Tchýně na zabití – komedie, hraje Spodina
27. 1. 19:00 Tchýně na zabití – komedie, hraje Spodina
28. 1. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, hraje Divadlo JakoHost
29. 1. 19:00 3 v pokoji – komedie, hraje Théta

Divadlo Pluto

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

13. 1. 19:00 My Fair Lady – muzikál
15. 1. 19:00 Revizor – komedie
19. 1. 14:00 Hašlerkyjády – kabaret
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Divadlo | Galerie

20. 1.
22. 1.
26. 1.
27. 1.
29. 1.

19:00
19:00
14:00
19:00
19:00

Šílený prachy – komedie
Mejdan manželek šílených – komedie
Splašené nůžky – detektivní komedie
My Fair Lady – muzikál
Letem světem s kabaretem – kabaret

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:
11. 1. 14:00 O sběratelství a architektuře – tvůrčí dílna pro rodiče
s dětmi od 6 do 15 let
15. 1. 17:00 Cesta do hlubin sběratelovy duše: Dva příklady – přednáška
Lubomíra Slavíčka
21. 1. 17:00 Paridův soud Bohumila Kubišty: Obraz ve sbírkách ZČG
– přednáška Romana Musila
26. 1. 10:30 Dopolední matiné s flétnou a akordeonem – účinkují žáci
ZUŠ T. Brzkové, Plzeň a ZUŠ Kdyně
		14:00 Sobě ke cti, umění ke slávě v poezii a próze – ohlasy
západočeských a německých spisovatelů na díla z výstavy
Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960
Výstavní síň „13“
do 9. 2.		
Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile
(1776–1854) v Čechách
Kulturní program během výstavy:
9. 1. 17:00 Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile
(1776–1854) v Čechách – komentovaná prohlídka výstavy,
provází Taťána Petrasová
11. 1. 14:00 O sběratelství a architektuře – tvůrčí dílna pro rodiče
s dětmi od 6 do 15 let
22. 1. 17:00 Stopy Metternichů v Plasích – přednáška Stanislavy
Beránkové
23. 1. 17:00 Autorské čtení Jana Sojky a Tomáše Kůse ze sbírek Sesuv
noci a Mělké jámy
24. 1. 18:00 Milovaná i zatracovaná Barunka – pořad o díle a životě
Boženy Němcové, účinkuje Poetické divadlo
28. 1. 17:00 PALETA: Cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky
– účinkují Ladislav Čáslavský a Hana Gerzanicová
30. 1. 17:00 Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile
(1776–1854) v Čechách – komentovaná prohlídka výstavy,
provází Taťána Petrasová

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
21. 1. 17:00 Přednáška Ing. Libora Šmída o astronomické fotografii
s komentovanou prohlídkou výstavy (VZC)
21. 1.–16. 2. Výstava České astronomické společnosti (VZC)
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Měšťanská beseda

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

KINO BESEDA

6. 1.

19:00

7. 1.

19:00

13. 1.

19:00

20. 1.

19:00

26. 1.

19:00

HaNa ZagOROvá, PETR REZEk a
BOOM!BaND JIříHO DvOřáka
aSONaNcE

17. 1.

18:00

18. 1.

14:30

18. 1.

16:30

MISTERIO DEl áNgEl – TaNgO
aRgENTINO (TaJEMSTví aNDĚla)

20. 1.

19:15

22. 1.

19:15

ŠňůRa HuDEBNícH PEREl
RaDůZa & BaND

DIVADLO
5. 1.

19:30

9. 1.

19:00

12. 1.

19:00

19. 1.

19:00

20. 1.

19:30

27. 1.

19:00

27. 1.

19:30

30. 1.

19:30

cavEMaN
PlNOu PaROu
vElké láSkY v MaléM HOTElu
DáMSká ŠaTNa
cavEwOMaN
DuBNIčka laHODa REvIval kaBaRET
cavEMaN
S TvOJí DcEROu NE

23. 1.

15:00

24. 1.

18:00

25. 1.

14:30

25. 1.

17:00

26. 1.

15:45

27. 1.

19:15

29. 1.

19:15

30. 1.

19:15

31. 1.

18:00

vlaSTNícI
PRO DĚTI
ZaklETé PíRkO
POSlEDNí aRISTOkRaTka PRO SENIORY
Na NOŽE
S láSkOu vINcENT
PRO SENIORY
ŽENY v BĚHu
caTS
PRO DĚTI
JuMaNJI: DalŠí lEvEl
PRO SENIORY
lE MaNS ’66
BOlŠOJ BalET: lOuSkáčEk
klaDIvO Na čaRODĚJNIcE
FavORITka
PříPaD MRTvéHO NEBOŽTíka
MůJ PříBĚH

OSTATNÍ ŽÁNRY
7. 1.

18:00

23. 1.

18:00

FINSkO: lESNí kRálOvSTví
77 NEuvĚřITElNýcH MíST EvROPY
cESTOvaTElkY HaNY MacHalOvé

DĚTI
5. 1. 14:30 / 16:00
12. 1. 11:00 / 14:00
18. 1.

14:30

19. 1. 14:30 / 16:00
25. 1.

16:00

22. 12. 14:30 / 16:00

MalOSTRaNSká ZIMNí POHáDka
O POPElcE
HRavá SOBOTa: vODNí SvĚT
ZIMNí POHáDka aNEB SkříTEk
TřEŠNIčka a PaNí ZIMa
ZPíváME a TaNčíME S MíŠOu:
cESTuJEME Za ZvířáTkY
čERT a káča

KINO BESEDA
6. 1.

19:15

8. 1.

19:15

9. 1.

19:15

10. 1.

18:00

11. 1.

14:30

11. 1.

16:30

12. 1.

16:00

13. 1.

19:15

15. 1.

19:15

16. 1.

19:15

vlaSTNícI
PaRaZIT
BOHEMIaN RHaPSODY
ŽENSká Na vRcHOlu
PRO DĚTI
ZaklETé PíRkO
JIří SucHý – lEHcE
PRO SENIORY
S ŽIvOTEM SE PRáT
klIMT & ScHIElE – ERóS a PSYcHé
DOkONalá lEŽ
ŠPINDl 2
RIcHaRD JEwEll

2. 4. 2020

www.mestanskabeseda.cz
leden 2020 | www.zurnalmag.cz
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23. 1. 17:00 A zalévej kytky (příběh uprchlíka) – autorské čtení
a autogramiáda Jiřího Boudníka
Galerie Evropského domu SVK PK
7. 1. 17:00 Sámské mýty a pověsti očima Luboše Drtiny – vernisáž
výstavy
7.–31. 1.
Sámské mýty a pověsti očima Luboše Drtiny – výstava
10. 1. 15:00 French Open – otevřená hodina francouzštiny s rodilým
mluvčím pro širokou veřejnost (také 24. 1., ROK)
14. 1. 16:00 Impariamo giocando – italština hravou formou pro děti
(také 28. 1., ROK)
15. 1. 15:00 Komunikační dovednosti pro děti 1. – 3. ročník ZŠ
(také 29. 1., ROK)
20. 1. 18:00 Romanian Open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím pro každého (ROK)
22. 1. 18:00 English Open – anglická konverzace pro každého (AK)

Galerie města Plzně

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

do 26. 1.
Tajemství kruhu Šárky Trčkové – výstava
5. 1. 13:00 Tvořivá neděle – workshop (nejen) pro rodiny s dětmi,
vstup zdarma
16. 1. 17:00 Tajemství kruhu Šárky Trčkové – komentovaná prohlídka

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)
			Václav Šmolík: Neznáme se, poznáme se (Výstavní síň
Galerie, Dominikánská 12)
8. 1.–2. 2.	Jaroslav Hausner: Plzeň podle Hausnera – výstava
fotografických obrazů
15. 1. 16:00 Jaroslav Hausner: Plzeň podle Hausnera – komentovaná
prohlídka

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)

14. 1.–15. 2. Motýli v ghettu nežijí – výstava (GLS a Stará synagoga)
16. 1. 18:00 Motýli v ghettu nežijí – vernisáž výstavy (GLS a Stará
synagoga)
27. 1. 19:00 Akce k 75. výročí osvobození tábora Osvětimi – Březince –
vystoupí houslista Marek Pavelec a básně Pavla Friedmanna
přednese Achab Haidler (Stará synagoga)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo /
Užité umění
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Galerie | Muzea | Instituce

Výstavy:
do 12. 1.

L istopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí
a komunisti – výstava
do 31. 1.	36 500 dní Josefa Spejbla na divadelní scéně – výstava
(Smetanovy sady)
do 2. 2.		
Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků –
výstava
31. 1.–26. 7. Svět středověkých her – výstava
Doprovodné pořady:
do 12. 1.	„Svobodná generace“ – edukační program pro žáky
a studenty ZŠ a SŠ
do 19. 1.
Komentované prohlídky pro školy a veřejnost
13. 1. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
15. 1. 16:30 Zadržování vody: Zahrady i veřejný prostor – přednáška
Jany Pyškové
22. 1. 16:00 Zaniklá sláva západočeských sléváren – komentovaná
prohlídka, provází Ludmila Kotorová
27. 1. 18:00 Koncert vítězů školních kol žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
29. 1. 19:00 Filmové večery v muzeu: Budiž světlo – promítání a diskuze

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, Rok na vsi aneb Od Martina do Martina
Výstavy:
do 19. 1.
Křehká krása motýlů – výstava
do 23. 2.
Sametová revoluce v paličkované krajce – výstava
Doprovodné pořady:
do 19. 1.	Komentované prohlídky k výstavě Křehká krása motýlů
pro školy a veřejnost
od 7. 1.		Pokračovací kurz paličkování pro dospělé (vždy od 10:00 hod.)
od 9. 1.		
Rok na vsi – domácká lidová výroba (vždy od 10:00 hod.)

Muzeum loutek

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

Expozice: P říběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století
Doprovodné pořady:
do 29. 1.	Loutkářská dílna profesora Skupy (vždy ve středu od 13:00 hod.)
do 31. 3.	Zimní návštěva profesora Skupy: O sněhulácích a loutkách
– výtvarný program pro MŠ a ZŠ

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

8. 1.		 18:00 VONO – vernisáž výstavy
9.–30. 1.	Umělecké kovářství – workshop (vždy ve čtvrtek od 17:00 hod.)
9.–31. 1.	VONO – výstava linorytů Václava Fencla Losenického
a Petry Fenclové
11.–12. 1.	Travel stand-up festival Plzeň – cestovatelský festival
(vždy od 14:00 hod.)
15. 1. 17:00 3D Tisk pro začátečníky – workshop
18.–19. 1.
Svařování – workshop (vždy od 10:00 hod.)
19. 1. 10:00 Svatební korzování Plzeň – svatební veletrh
20. 1. 17:30 Jak být normální holka – talkshow
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

Instituce | Akce | Kino

21. 1. 17:00
22. 1.–30. 6.
23. 1. 08:00
		08:30

GÓÓÓL: Hrdinové české kopané – vernisáž výstavy
GÓÓÓL: Hrdinové české kopané – výstava
Den otevřených coworkingových dveří
Brain&Breakfast: Čo funguje v marketingovej komunikácii?
– přednáška Michala Pastiera
25.–26. 1.	Víkendový kurz práce se dřevem – workshop
(vždy od 09:00 hod.)
28. 1. 20:00 Na stojáka – stand-up comedy
29. 1. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop

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

6. 1. 18:00 Barma: Usměvavá, tajemná, zlatá – David Hainall (MK)
7. 1. 17:00 Z áhady a záhadologové: Tajemství tajemství – Simon
Pečenka (PS)
14. 1. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně: Helena Třeštíková (PS)
16. 1. 16:00 Copa čtete, Plzeňácí? (ÚKD)
21. 1. 18:00 Jakub Noha – koncert mezi knihami (KS)
22. 1. 17:00 Karel a Josef: Bratři Čapkové – P. Vespalec a Z. Vacek (PS)
		18:00 Izrael: Svatá země – Jiří Kalát (LK)
28. 1. 19:00 Cimrman: Akt – TRUS (MK)
29. 1. 17:00 Křest publikací edice Ulita 2019 – Vladimír Novotný (PS)
		18:00 Ze Šumavy přes Český les do Smrčin – Petr Vlček (LK)

Veletrh práce a vzdělávání – Klíč k příležitostem

TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75, Plzeň, http://praci.najdisi.cz

29. 1. 10:00 V eletrh práce a vzdělávání – celodenní doprovodný program: přednášky, poradny, vstup zdarma (do 18:00 hod.)

T. J. SOKOL Plzeň – Skvrňany

Emingerova 1, Plzeň, vstupenky – plzeňská vstupenka, sokol.skvrnany@seznam.cz,
tel.: 724 212 363 a 6. 2. od 18:00 do 20:00 hod. v kanceláři T. J.

14. 2. 20:00 Sokolské šibřinky – hraje orchestr TO J. Matějky
15. 2. 20:00 Sokolské šibřinky – hraje orchestr TO J. Matějky
16. 2. 15:00 Dětské šibřinky – maškarní bál, vstupenky v prodeji 30 min.
před zahájením v T. J.

21. Letecký ples

Alfa Americká, Plzeň, vstupenky na tel.: 601 579 680 nebo 604 231 406

6. 3. 20:00 2 1. Letecký ples – vystoupí: Taneční orchestr Václava
Žákovce a New style band Pavla Vlacha, chybět nebude ani
tradiční kytička pro dámy a památeční sklenička dobrého
vína pro každého

Stará synagoga

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

2. 1. 17:00 Piripkura – promítání
9. 1. 17:00 Ohrožená semínka – promítání
leden 2020 | www.zurnalmag.cz

14. 1. 17:00 N áboženský antijudaismus a aféra Šimona Abelese
– přednáška Věry Tydlitátové
14. 1.–15. 2.	Motýli v ghettu nežijí – výstava fotografií (Galerie Ladislava
Sutnara a Stará synagoga)
15. 1. 17:00 Na sever od slunce – promítání
16. 1. 18:00 Motýli v ghettu nežijí – vernisáž výstavy (Galerie Ladislava
Sutnara a Stará synagoga)
21. 1. 17:00 První židovská šlechta v 18. století – přednáška
Václava Freda Chvátala
22. 1. 17:00 Manželkou za 50 ovcí – promítání
26. 1. 13:00 Vzpomínkové shromáždění k připomenutí plzeňských
transportů do Terezína
27. 1. 19:00 Motýli v ghettu nežijí – koncert k výstavě, účinkuje
Marek Pavelec
28. 1. 17:00 Židovské hřbitovy: Blovice – přednáška
Václava Freda Chvátala
29. 1. 17:00 Na stupních vítězů – promítání

Kolem světa – cestovatelský festival

Měšťanská beseda, vstupné 390 Kč v předprodeji, 450 Kč v den konání

1. 2. 13:00
		 14:30
		 16:00
		 17:30
		 19:00
2. 2. 13:00
		 14:30
		 16:00
		 17:30
		 19:00

Maroko: Pohádka tisíce a jedné noci (Jana Kupčáková)
Čarokrásná Havaj (Jiří Soural)
Černobyl po 30 letech (Kateřina Vršanská)
Za Mayskými památkami a tequillou do Mexika
(Jaroslav Bouzek)
Cestování jako životní styl (Karel Štěpánek)
Uganda na vlastní pěst (Lukáš Konečný alias
Loudavým krokem)
Omán: Překvapení Blízkého východu (Karel a Jana Wolfovi)
1200 km kanadskou divočinou (Martin Úbl)
Běh kolem světa aneb dolar za každý kilometr
(Matej Šemšej)
Šoky a skoky Tichomoří (Rudolf Švaříček)

Kino a divadlo Káčko

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

4. 1. 17:00
		20:00
5. 1. 15:00
		18:00
9. 1. 20:00
10. 1. 20:00
11. 1. 17:00
		20:00
12. 1. 15:00
		18:00
16. 1. 20:00
17. 1. 20:00
18. 1. 17:00
		20:00
19. 1. 15:00
		18:00
23. 1. 20:00

Zakleté pírko
Šťastný nový rok
Zakleté pírko
Amundsen
Portrét dívky v plamenech
Na nože
Zakleté pírko
Můj příběh
Medvídci Boonie: Cesta do pravěku
Cats
Srdcová královna
Mizerové navždy
Dolittle
Případ mrtvého nebožtíka
Pásmo pohádek
Můj příběh
Králíček Jojo
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24. 1. 20:00
25. 1. 17:00
		20:00
26. 1. 15:00
		18:00
30. 1. 20:00
31. 1. 20:00

Případ mrtvého nebožtíka
Dolittle
Příliš osobní známost
Sněžná mela
Příliš osobní známost
Daleko od Reykjavíku
Cats

Cinema City

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

26. 12.–1. 1.	Amundsen, Dokonalá lež, Špióni v převleku, Štastný nový rok
2.–8. 1.		
Nenávist, Richard Jewell, Tenkrát podruhé, Zakleté pírko
9.–15. 1.	Cats, Medvídci Boonie: Cesta do pravěku, Můj příběh,
Na nože, Pod vodou
16.–22. 1.
Dolittle, Mizerové navždy, Případ mrtvého nebožtíka
23.–29. 1.
Králíček Jojo, Příliš osobní známost, Velké přání
30. 1.–5. 2. 1917, Cesta za živou vodou, Malé ženy
Dále hrajeme: Addamsova rodina, Černé Vánoce, Jumanji: Další level,
Last Christmas, Ledové království II, Le Mans ´66, Pat a Mat: Kutilské trampoty, Sněžná mela, Stáhni a zemřeš, Star Wars: Vzestup Skywalkera, Špindl 2,
Trollové a kouzelný les, Vlastníci

CineStar

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

26. 12.–1. 1. Amundsen, Šťastný nový rok
2.–8. 1.		
Nenávist, Zakleté pírko
9.–15. 1.
Cats, Můj příběh, Na nože
16.–22. 1.
Dolittle, Mizerové navždy, Případ mrtvého nebožtíka
23.–29. 1.
Králíček Jojo, Příliš osobní známost
30. 1.–5. 2. 1917, Malé ženy
Dále hrajeme: Jumanji: Další level (2D i 3D), Ledové království II,
Le Mans ´66, Pat a Mat: Kutilské trampoty, Poslední aristokratka, Sněžná
mela, Star Wars: Vzestup Skywalkera (2D i 3D), Špindl 2, Trollové a kouzelný
les, Vlastníci, Zakleté pírko, Ženská na vrcholu

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

7. 1.
14. 1.
21. 1.
28. 1.

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

Portrét dívky v plamenech – Francie (také od 19:30 hod.)
Amnestie − Slovensko / Česko (také od 19:30 hod)
Tenkrát podruhé − Francie (také od 19:30 hod)
Falešně − Dánsko (také od 19:30 hod)

Plzeňská filharmonie

Plzeň, www.plzenskafilharmonie.cz

1. 1. 17:00 Novoroční gala 2020 (Měšťanská beseda)

Kino | Koncerty

16. 1. 19:00
23. 1. 19:00
26. 1. 17:00
13. 2. 19:00
27. 2.–26. 3.

Zvuk Hollywoodu (Měšťanská beseda)
Mozart – Schubert – Zollman (Měšťanská beseda)
Muzikantská naděje (Studio S1, Český rozhlas Plzeň)
Pták Ohnivák (Měšťanská beseda)
40. ročník festivalu Smetanovské dny

KD Šeříková

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

11. 1. 20:00 E va Urbanová & Barock – přeloženo na 30. 10.,
vstupenky zůstávají v platnosti
23. 1. 19:00 Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech
24. 1. 20:00 Regenerace (Běhavý – Odyssea, Lang – Turbo,
Šťastný – Turbo)
25. 1. 19:30 Metal Session Vol. 2: Debustrol, Fata Morgana, Maelström,
Avidity For
30. 1. 20:00 Uriah Heep (UK)
31. 1. 20:00 RockOpera Praha – Frankenstein (divadelní verze)
14. 2. 20:00 XIII. století, Bratrstvo Luny
27. 2. 18:00 Destruction, Legion of the Damned, Suicidal Angels,
Final Breath
24. 3. 19:00 Malina Brothers + host: Radůza
26. 3. 19:00 Duo Jamaha
27. 3. 20:00 Mirai
28. 3. 20:00 Doga, Paradox, Septic People

Zach´s Pub

Palackého nám. 2, Plzeň, tel.: 377 223 176, po–čt 17–01, pá 13–02, so 17–02 hod.,
ne zavřeno, www.zachspub.cz

2. 1. 20:00 K arel, já a ty – projekce filmu Bohdana Karáska
s Jenovéfou Bokovou
7. 1. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
9. 1. 20:00 Rajtaraj – akustický etnošraml
14. 1. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
16. 1. 20:30 Luboš Pospíšil – sólový recitál prvního tenora českého rocku
18. 1. 19:00 25. narozeniny klubu – Balkan party band + DJ Guru Jugo,
vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Čočkina Fialy
21. 1. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
22. 1. 20:00 Parazit – projekce korejského filmu
23. 1. 20:30 Vojtaano – písničkář
28. 1. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
30. 1. 20:30 Roman Dragoun – sólový program zpěváka a klávesisty
skupiny Progres 2

LOGSPEED CZ Aréna

Štefánikovo nám. 1, 301 33, Plzeň 3

2. 5. 20:00 S cooter – koncert v rámci turné God Save The Rave,
vstupenky v síti Ticketlive

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE

STAČ Í ČT YŘ I KR O KY
K D O SA ŽE N Í ZM ĚNY..

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

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

Na detailech totiž záleží!

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

