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Marek Ztracený, Petr Kolář, ABBA Stars, The Robots, módní show
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při psaní tohoto čísla jsem občas očima zabloudila ven: podzim hraje všemi barvami a navzdory zdánlivé nevlídnosti je vlastně velmi milý.
Do střechy bubnují padající ořechy a vtom
přiběhne veverka. Cosi svírá v tlapkách. Položí
to na zem, sebere ořech a zmizí. Nedalo mi to
a šla jsem se podívat. Mezi spadaným listím
a hnědými slupkami ořechů ležela šiška. Hle,
směnný obchod, kurs 1:1. Veverka si ode mne koupila ořech a zaplatila šiškou.
Vrátila jsem se ke psaní a v e-mailu jsem měla povídání Lenky Kovačikové
o jídle a stravování z pohledu archeozoologa. V něm se zmiňuje o tom, že naši
předkové veverky jedli. Inu, jiná doba, jiný jídelníček. Ona vůbec práce Lenky
Kovačikové nabízí pozoruhodný pohled do dějin. Archeozoolog totiž zkoumá
staré kultury právě skrze jejich stravovací zvyklosti. Nezjistí sice na den přesné datum zabijačky v roce 1326, ale dokáže říct, jestli se konala na jaře nebo
na podzim a jestli se vepřové jedlo jen při této příležitosti, nebo si naši předkové dopřávali častěji.
Jednou budou i naši kulturu, naši dávno zaniklou civilizaci, zkoumat jiní vědci.
Letopočet bude začínat třeba trojkou nebo sedmičkou nebo docela jiným číslem, kdo ví. Zjistí třeba, že zhruba na podzim jsme měli ve zvyku pochutnávat si
na huse a mladém víně a poté přicházel čas sladkostí a rybích kostí. Docela jiné
vědecké obory pak budou podrobovat zkoumání naše kulturní zvyklosti. Vědci budou listovat knihami, budou přemítat, k čemu se používaly lesklé stříbrné
kotoučky cédéček, možná se dochová i pár plakátů zvoucích na koncerty nebo
na výstavy. V Plzni navíc zjistí, že zhruba kolem roku 2015 teplota na pomyslném
kulturním teploměru výrazně stoupla. Budou hledat odpověď na otázku, proč
tomu tak bylo. S překvapením budou odhalovat naši architekturu, hudbu, divadlo nebo tanec, odívání, účesy, líčení nebo auta. Čím víc stop po nás zbyde,
tím lépe.
Veverka chce moje ořechy, protože jich mám hodně. Ona má hodně šišek. Její
ekonomické uvažování ji přivedlo na myšlenku si tyto komodity vyměňovat.
Máme-li peníze, a nemusí jich být přespříliš, stačí tak akorát, nebojme se je směňovat třeba za knížky, za dobré jídlo, za hezké věci, ale i za zážitky. Za návštěvu kina, za divadelní premiéru, za koncert, za zajímavou výstavu, za návštěvu
pozoruhodné akce. Protože to všechno zanechává stopu pro budoucí generace
a vědci budou mít co zkoumat. Ale především to zanechává stopu v nás samých.
Abychom, když je nám ouvej, mohli zkusit trochu osobní archeologie a z vlastních vzpomínek vydolovali něco příjemného. Co nás třeba zahřeje uprostřed
sychravého podzimu.
Hezký listopad vám přeje
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Další Žurnál vyjde
30. listopadu
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29. 11. 2015, náměstí Republiky
16.00 pěvecký sbor ZUŠ
Sokolovská, Plzeň
16.25 plzeňský sbor
Touch of Gospel
16.50 folklórní soubor
Úsměv Horní Bříza

sváteční slovo plzeňského 17.50
biskupa a primátora
města Plzně
slavnostní rozsvícení 18.00
vánočního stromu

Bára Basiková 18.10

17.20 Pilsner Jazz Band
plzeňský jazzový
orchestr

Program plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje:
13.30 Polsko-česká mše v rámci Dnů polské kultury
15.00 Adventní půlhodinka – varhanní koncert s duchovním slovem
plzeňského biskupa Františka Radkovského

Změna programu vyhrazena.

www.plzen.eu
www.kultura.plzen.eu

AKCE MĚSÍCE

14/11 / 14:00–18:00

Nákupní centrum
Borská pole

17. narozeniny
Nákupní centrum Borská pole slaví sedmnáctiny a slaví ve velkém stylu! Dorazí
Marek Ztracený, Petr Kolář a ABBA Stars!
Přijďte a uvidíte vystoupení robotů,
módní přehlídku s Miss ČR 2009 Anetou
Vignerovou a nakonec vás čeká i tradiční
krájení dortu a velkolepý ohňostroj.
Narozeniny Nákupního centra Borská
pole v Plzni si každý rok získávají návštěvníky velkolepou show plnou originálních vystoupení pro celé rodiny a diváky všech generací. Jinak tomu nebude
ani letos. Pořadatelé chtějí i tentokrát
dostát pověsti, kterou si akce v Nákupním centru Borská pole za řadu let už získaly. Obchodní zóna na Borských polích
láká v průběhu roku nejen na nákupy, ale
i na zábavu, adrenalinová klání nebo automobilové programy.
Nákupní centrum Borská pole bylo otevřeno v roce 1998 jako první svého druhu
v Plzeňském kraji. Jeho celková plocha je
více než 30 000 m2.
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Narozeniny Nákupního centra Borská pole

„Ukazuje se, že lidé v obchodních centrech nechtějí trávit jen nákupy.
V minulých letech se nám potvrdilo, že všechny akce, ať už se jednalo
o velmi adrenalinový Predator Challenge nebo letní sněhovou originální show Snow and Sun, vítají a velmi rádi se na ně vrací každým rokem. Narozeniny Nákupního centra Borská pole jsou toho důkazem.
Letos už tak budeme slavit po sedmnácté,“ říká k blížícím se oslavám
manažer nákupního centra Jan Lisý.
Jiří Korn, Dan Nekonečný, Jiří Mádl, Dalibor Janda, Vladimír Hron,
Tomáš Matonoha nebo Hana Mašlíková. To je jen krátký výčet
jmen známých osobností, které si narozeninovou party nákupního centra nenechaly ujít v uplynulých letech. Ani výčet letošních
hostů není rozhodně skromný. „Jsem rád, že můžeme opět návštěvníkům nabídnout bohatý program s řadou zvučných jmen. Ani letos
nebude chybět narozeninový dort a samozřejmě závěrečný ohňostroj,“ láká Jan Lisý.
Návštěvníci 17. narozenin Nákupního centra Borská pole se tak
mohou těšit na hudební vystoupení, uvidí ale také originální taneční představení i řadu módních přehlídek.
Pořadatelé nachystali programové menu se vším všudy. Velkým
lákadlem tak bude stoprocentně vystoupení známého zpěváka
Marka Ztraceného, který se v poslední době opět dostal do popředí zájmu hudebních fanoušků svými novinkami v podobě CD
V opilosti i singlem Pády. Navíc právě zastávka v Plzni na narozeninové party bude poslední před startem listopadového Křest Tour.
Další hvězdou, která se na pódiu objeví, bude populární zpěvák
Petr Kolář. Ten se pro změnu do srdcí fanynek zapsal nejen svým
rockovým projevem, ale především řadou muzikálových rolí,
ve kterých exceloval. Na výsluní se dostal mimo jiné svým účinkováním v legendárním Dráculovi, Vlasech nebo Hamletovi. V současné době ho navíc fanoušci mohou vidět ve známém muzikálu
Mamma Mia.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Narozeniny Nákupního centra Borská pole

Skutečnou lahůdkou je pak vystoupení skupiny ABBA
Stars. Skupina, která je velmi žádanou na řadě akcí, má
v letošním roce v Plzni v plánu jen jeden jediný oficiální koncert na konci října. Právě narozeniny Nákupního
centra Borská pole tak budou pro milovníky legendárních písní a melodií jedinečnou možností, jak vidět celou show naživo.
Velmi netradiční bude tentokrát i taneční část oslav.
Na pódiu se návštěvníkům představí unikátní taneční skupina The Robots, známá mimo jiné z talentové
soutěže Česko Slovensko má talent. Na svém kontě má
ovšem i dost početnou skupinu úspěchů také na odborném poli. Taneční uskupení je držitelem tří titulů mistrů
světa a mistrů Evropy ve stále populárnějším stylu Electric Boogie.

lámat rekordy. Opustil rodné jméno i město a stal se vycházející hvězdou šoubyznysu. Když se mu však v roce
2011 narodil syn, hodně mu to, jak sám přiznává, změnilo život. A to navzdory tomu, že si původně myslel, že
zůstane i nadále svobodným klukem, který žije jen pro
svou kariéru.

Petr Kolář
Petr Kolář patří již několik let mezi nejpopulárnější
zpěváky u nás napříč generacemi i hudebními žánry
a v době krize hudebního průmyslu sbírá, kromě ocenění v nejrůznějších anketách, také Zlaté desky za prodej
svých alb. Narodil se v Českých Budějovicích a v roce
1993 se přestěhoval do Prahy, kde začal účinkovat
v nejúspěšnějších českých i zahraničních muzikálech,
ve kterých exceluje dodnes. Mimo to se zapojil do tamní
rockové scény, prošel skupinami Precedens a Arakain,
absolvoval Vltava Tour s Danielem Landou a závěrem
roku 2003 nazpíval píseň Karla Svobody „Ještě že tě
lásko mám“, z které se stal megahit, a dalo by se říct, že
odstartovala jeho úspěšnou sólovou dráhu.

ABBA Stars

Na své si na narozeninové párty přijde i dámská část
návštěvníků. Jako každý rok ani letos nebude chybět
módní přehlídka, kterou uvidí diváci v průběhu několikahodinového programu hned třikrát. Módní show
v rámci oslav narozenin Nákupního centra Borská pole
tradičně prezentují nejnovější trendy v módě, sezónní
hity i absolutní novinky místních butiků. V každém roce
se také na pódiu představí minimálně jedna známá tvář
českého modelingu. Zatímco v uplynulých letech mohli
diváci obdivovat mimo jiné křivky Hany Mašlíkové, letos
se mohou těšit na úspěšnou modelku Anetu Vignerovou, miss České republiky z roku 2009.
Závěr narozeninové megapárty bude ve znamení slavnostního nakrojení dortu a nabitý program uzavře jak
jinak než velkolepý ohňostroj.

Marek Ztracený
Narodil se v roce 1985 v Železné Rudě a v rodném listě
má uvedeno jméno Miroslav Slodičák. Od dětství hrál
na piáno, takže jeho životní cesta vedla celkem logicky na konzervatoř Jaroslava Ježka. Na jaře 2008 začala
rádia hrát jeho písničku Ztrácíš, která okamžitě začala
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Plzeňská kapela Abba Stars loni oslavila již deset let
existence, během kterých objela takřka celou Evropu,
kde si vybudovala velkou fanouškovskou základnu
a vysloužila označení nejlepšího revivalu legendární
švédské skupiny Abba. Velké popularitě se těší samozřejmě i na tuzemské hudební scéně, kde za prodej více
než 30 000 kusů alba s názvem „Golden Songs“ skupina
obdržela platinovou desku a v roce 2013 získala ocenění „Skokan roku“ v anketě Český slavík. Koncerty Abba
Stars jsou pověstné dokonalým pódiovým ztvárněním,
které podtrhuje pět sad přesných kopií dobových kostýmů Abby a precizní prezentací nesmrtelných hitů jako
„Dancing Queen“, „S. O. S.“ nebo „Mamma Mia“.

Program:
14:00
14:05
14:20
14:23
14:40
15:20
15:23
15:40
16:42
16:55
17:05
18:05

17. narozeniny Nákupního centra
Módní show
Soutěž
The Robots – electric boogie
Petr Kolář – pop-rock
Soutěž
Módní show
ABBA Stars – revival band
Módní show
Slavnostní nakrojení dortu
Marek Ztracený – pop-rock
Ohňostroj
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Pozvánky Plzeňského kraje

03/12 / 13:30

Plzeň, Škroupova 18

Vánoční trhy na Krajském úřadě
Plzeňského kraje

Advent už klepe na dveře a jeho příchod nezastavíte.
Než se mu bránit je lepší se na něj těšit a příjemně si
ho užít. Vědí to i na Krajském úřadě Plzeňského kraje,
kde se letos již počtvrté budou konat vánoční trhy,
jaké jinde nenavštívíte.
Své výrobky tu totiž budou nabízet žáci devíti škol zřizovaných Plzeňským krajem. Jmenovitě se zde bude
prezentovat Odborná škola výroby a služeb, Plzeň;
Hotelová škola, Plzeň; Střední odborné učiliště, Domažlice; Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá; Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy;
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn; Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Sušice; Střední škola, Bor a Základní škola
a Odborná škola, Horšovský Týn. Kraj touto iniciativou
dává prostor žákům středních škol ukázat, co dovedou a k čemu je studium právě na jejich škole dobré.
Což je neocenitelnou inspirací pro rodiče dalších potenciálních studentů, žáků končících základní školu.
Na trzích si budete moci nakoupit vánoční cukroví, vánočky, štoly, slané i sladké palačinky, vafle, ale také vlasové nudle či punč a svařák a mnoho dalších dobrot.
Chybět nebudou ani vánočně laděné dekorační předměty, jako keramika, svícny, adventní věnce či ozdoby.
Prezentovat se budou opět také kadeřnice a kosmetičky ze Středního odborného učiliště v Domažlicích,
které vás nalíčí nebo vám upraví vlasy. Předvánoční
atmosféru zpříjemní od 16 hod. vystoupení přípravky Dětského pěveckého sboru Divadla J. K. Tyla.
Těšíme se na vás!
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www.plzensky-kraj.cz

02/12 / 17:00

Parkhotel

Advent dětem
Mikulášská nadílka aneb Ukradené Vánoce – tak zní podtitul pátého ročníku benefiční adventní zábavy pro děti,
který se již tradičně uskuteční v plzeňském Parkhotelu.
Pobaví se návštěvníci všech generací a výtěžek ze vstupného pomůže dobré věci. Tentokrát bude věnovám Hospicu sv. Lazara v Plzni.

„Zábava, která pomáhá už popáté.“
Devadesátiminutový program přinese vtipný příběh
ztřeštěného čertíka Bertíka, který se k pobavení všech
přítomných dětí bude snažit ukrást Vánoce. Mnoho dalších postaviček se mu bude snažit vysvětlit, že ukrást
Vánoce se prostě nedá. Nakonec samozřejmě vše dobře
dopadne a k čertíkovi přibydou i Mikuláš s Andělem. Děti
čeká i mikulášská nadílka, takže každé dítko si ze zábavného představení odnese malý dárek. Nebudou chybět
soutěže, rozbalování dárků, výlov kaprů, pletení vánočky
a mnoho další zábavy.
Advent dětem pořádá Felicitas, z. s., ve spolupráci s Plzeňským krajem. Vstupné na akci je 50 Kč, vstupenky
zakoupíte na recepci v Parkhotelu, v Informačním centru
města Plzně, nebo v síti Ticket Art.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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BIENÁLE

Podzim patří v Plzni
světové kresbě
Každý sudý rok si Plzeň užívá svátku kresby. Letos je
rok lichý, ale Plzeň je Evropským hlavním městem
kultury. Co s tím? Organizátoři Bienále kresby si poradili elegantně a připravili mimořádný bilanční ročník.

Bienále kresby Plzeň

do 29/11

JINÝ POHLED – Tvorba laureátů
Bienále kresby Plzeň 1996–2014
Do 29. listopadu probíhá hned v několika galeriích západočeské metropole unikátní retrospektivní výstava Jiný
pohled, která mapuje historii prestižní přehlídky výtvarníků Bienále kresby Plzeň. Slavnostní vernisáž se uskutečnila
za účasti desítek zahraničních umělců, kteří jsou součástí
výstavy a přijeli do západočeské metropole Plzně výlučně
při této příležitosti. Také hosté mezinárodního kongresu
IAA/ AIAP měli vernisáž ve svém programu. Bienále tak
navázalo na celou řadu cenných zahraničních kontaktů
a hosté – výtvarníci ze zahraničí mohli vidět město Plzeň
a její významnou kulturní událost, která se velmi pozitivně
zapsala do povědomí zahraničních účastníků.
Výstavy Bienále kresby se v Plzni konají již od roku 1996.
V té letošní jsou zastoupeny téměř dvě stovky uměleckých děl od 67 výtvarníků ze čtyř světových kontinentů.
Expozice je rozdělena do Západočeského muzea v Plzni, Galerie města Plzně a do Galerie Jiřího Trnky. Vedle
některých oceněných kreseb je vystavena i současná
tvorba jejich autorů. Prezentuje se tak nejen kresba, ale
i další oblasti výtvarného umění: grafika, malba, sochy,
site-specific art, tvorba in situ, konceptuální umění.
„Rozhodli jsme se představit laureáty ze všech ročníků
nejen kresbami, ale i pohledy do jejich další a nové tvorby. Představit kresbu a myšlenku bienále tak, jak jsme je
vnímali od počátku a vnímáme stále. Někteří z umělců již
nejsou mezi námi, ale podařilo se nám získat jejich díla,“
říká hlavní kurátorka výstavy Dana Doricová.
Prostřednictvím výstavy mohou návštěvníci pohlédnout
zpět do minulosti a zhodnotit vývoj umění a výtvarných
přístupů u jednotlivých laureátů. Diváci zkrátka mají příležitost poznat umělce v jiném, novém pohledu v záběru
uplynulých dvaceti let. Kolekce podzimní výstavy je určena exkluzivně pro Plzeň, jinde ji milovníci výtvarného
umění neuvidí.

Valné shromáždění evropské
a světové sekce IAA/AIAP
Mezinárodní asociace umění IAA – Europe je jedním ze
zakladatelů zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň,
proto se během letošního mimořádného ročníku Bienále uskutečnilo v Plzni valné shromáždění IAA – EVROPA
a IAA/AIAP. Je to vůbec poprvé v historii, kdy se zasedání
Evropské i světové Mezinárodní asociace umění konalo
ve stejný čas a v jednom městě. A tím městem byla právě
Plzeň. V Plzni tak byli zvoleni dva prezidenti. Prezidentem Evropské sekce Mezinárodní asociace umění byl
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Bienále kresby Plzeň

Přihlášky je možné získat na www.bienale-plzen.cz
nebo v kanceláři Bienále: Tylova 59, Plzeň 301 00.

zvolen Werner Schaub z Německa, který tuto funkci již
vykonával v letech 2003–2009 a prezidentem světové
sekce IAA Bedri Baykam z Turecka. Na koordinaci kongresu spolupracovali Bienále kresby Plzeň, Slovenská
výtvarná únia a IAA-EUROPE.
Účastníci kongresu byli potěšeni jak organizací setkání
a výstavy, tak gastronomií v Plzni. Do svých domovů si
pak odvezli pozvánku na příští soutěžní Bienále 2016
a katalog výstavy.
Zasedání světové organizace IAA/AIAP se koná jednou
za 4 roky, to letošní proběhlo za rekordní účasti představitelů národních organizací z 30 zemí světa v počtu
65 členů. Vedle evropských účastníků to pak byli např.
zástupci z Brazílie, Portorika, Kostariky, Haiti, Japonska,
Jižní Koreje a Ghany. Příští valné shromáždění se bude
konat v roce 2019.

Mezinárodní konference:
Status umělce
S výstavou úzce souvisela i mezinárodní konference
Status umělce, kterou uspořádala International Assotiation of Art (IAA) a Bienále kresby Plzeň. Konference se uskutečnila v Západočeském muzeu v Plzni
a diskutovalo se velmi živě o situaci profesionálního
umělce v jednotlivých zemích ve vazbě na legislativu
a sociální zajištění.

„Bude to jubilejní mezinárodní setkání s kresbou, které
jistě potvrdí vše, co všechny předcházející ročníky, a to, že
kresba i přes všechen technický pokrok zůstala nedílnou
součástí umělecké tvorby v 21. století. Tuto devizu násobí
i zaměření na jednobarevnou kresbu, které se nikde jinde
ve světě nerealizuje. Bienále kresby Plzeň také stále více
prohlubuje svoji mezinárodní spolupráci a potěšitelný
je i zájem mladých tvůrců, nejen studentů uměleckých
škol,“ říká prezidentka Bienále Jana Potužáková. Pestrý
bude také doprovodný program, který bude oslavovat
kresbu, jako novinky připravujeme unikátní výstavu velkoformátové kresby a animace Kresba v čase.

Katalog výstavy
K výstavě je vydán obsáhlý katalog v knižní vazbě. Mapuje celou historii všech deseti ročníků Bienále kresby
Plzeň, samotnou výstavu, umělce a obsahuje i reprodukce vystavených prací. Katalog je možné zakoupit
v Galerii města Plzně a Západočeském muzeu v Plzni.

Praktické informace:
Galerie města Plzně, otevírací doba:
út–ne 10–12 a 13–18 hod.
Západočeské muzeum v Plzni, otevírací doba:
út–ne 10–18 hod.
Galerie Jiřího Trnky, otevírací doba: 10–12 a 13–17 hod.
Komentované prohlídky výstavy v Galerii města Plzně s hlavní kurátorkou výstavy D. Doricovou se uskuteční v pátek 6. 11. v 17 hodin a v pondělí 9. 11. v 17 hodin.
Vstup volný.
Výtvarná dílna v Galerii města Plzně pro rodiny s dětmi
proběhne 1. 11. od 13 do 18 hodin. Vstup volný.
Animační programy pro školy – interaktivní program ve výstavě. Objednávky v Galerii města Plzně.
Vstup volný.

10. Mezinárodní bienále kresby
Plzeň 2016
U příležitosti výstavy Jiný pohled byly také vyhlášeny podmínky jubilejního 10. Mezinárodního bienále
kresby Plzeň 2016, které se bude konat v příštím roce.
A na podzim budou vyhlášeny výsledky soutěže a vystavené nejlepší kresby. Podmínky soutěže zůstávají
beze změn: výtvarníci mohou zaslat jednobarevné kresby vytvořené po roce 2012, do max. formátu 100x70 cm.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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02/11
19:00

Katedrála sv. Bartoloměje

Requiem d moll

Plzeňská filharmonie pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera uvádí ve velebném prostředí katedrály
Mozartovo Requiem. Sólové party zazpívají Gabriela
Eibenová – soprán, Lenka Čermáková – alt, Tomáš Kořínek – tenor a Jaromír Nosek – bas. Spoluúčinkuje Pražský
filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka. Mozart
začal skládat Requiem v roce 1791 na základě velkorysé
zakázky od anonymního člověka, který byl ve skutečnosti služebníkem hraběte Franze von Walsegg Stuppach.
Šlo o bohatého šlechtice, který chtěl Requiem vydávat
za vlastní dílo, složené k uctění památky vlastní manželky. Mozart byl však uprostřed práce přemožen infekční
nemocí. Zemřel 5. prosince 1791 a Requiem nedokončil.

04/12 / 19:00

03/11 / 19:00

Peklo

Parkhotel

David Koller
Po loňském úspěšném a vyprodaném turné se
skupinou Lucie se David Koller vrátil ke své sólové
tvorbě a letošní první jarní den spatřilo světlo světa jeho nové album s názvem „ČeskosLOVEnsko“,
které v rámci aktuálního turné představí začátkem
prosince také svým plzeňským fanouškům. Čtvrtá
sólová nahrávka jednoho z největších tuzemských
hitmakerů posledních tří dekád je v mnoha ohledech typickým dílem frontmana legendární Lucie,
ale nabízí i několik netradičních momentů a muzikantsky posouvá jeho tvorbu opět o kousek dál.
Jedním z důvodů je hvězdné producentské duo Kipper Eldrige (dvorní producent Stinga a mimo jiné
jeho slavného alba „Brand New Day“) a Steve Lyon,
který je znám spoluprací s takovými jmény jako
Paul McCartney, Depeche Mode, The Cure, či Suzanne Vega. Zásluhu na tom má ale i básnířka Mirka Ábelová, která hudebníka zaujala svými texty
a postoji natolik, že se rozhodl jí dát nezvykle velký
prostor při tvorbě textů. Styčným bodem kromě
samotného frontmana pak zůstává silná muzikantská sestava vyzrálých a kvalitních hudebníků, kteří
tvoří jeho kapelu – Marek Minárik, Michal Pelant,
Michal Nejtek, Tomáš Marek a syn Adam Koller.
Kromě novinek ze žánrově nejpestřejší Kollerovy
desky se můžete těšit také na největší hity jeho
dosavadní kariéry, kterých má tento výjimečný hudebník více než dost. Není třeba dodávat, že koncert v plzeňském Pekle bude zážitkem, u kterého
byste neměli chybět!
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David Deyl
Nezapomenutelný zážitek slibuje vystoupení populárního
zpěváka, textaře a skladatele Davida Deyla za doprovodu
jeho kapely a především Severočeské filharmonie Teplice,
které se uskuteční 3. listopadu v moderním reprezentativním sále plzeňského Parkhotelu. Pro mnohé zpěváky je
vystoupení s filharmonií pomyslnou metou na hudebním
žebříčku a Davida v tomto roce šedesátičlenné hudební
těleso doprovodí hned třikrát. Můžete se těšit na Davidovy největší hity z předchozích let, současné skladby
z posledního alba „V Ozvěnách“ a v neposlední řadě také
na novinky z připravovaného vánočního alba. Kromě toho
se v duetu s Davidem představí také talentovaná třináctiletá zpěvačka Magda Skořepová z dětského pěveckého
sboru Koťata a milým a půvabným hostem koncertu bude
operní pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová.

04/11
20:00

Peklo

 ilsner Little Big Band
P
& Heart of Dixie

Také první listopadová středa bude v Pekle ve znamení
tradičního jazzu a swingu. Pro tento večer se pořadatel
pravidelných swingových večerů pod názvem „Po siréně
swing!“ orchestr Pilsner Jazz Band rozroste na patnáctičlenný swingband s názvem Pilsner Little Big Band. Pozvání tentokrát přijala skvělá brněnská kapela Heart of
Dixie složená ze studentů a absolventů Katedry jazzové
interpretace na JAMU, která díky svému autentickému
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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pojetí tradičního jazzu přenese celé Peklo do New Orleans. Chybět nebude ani pravidelná lekce swingového
tančení s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod. Samotný
koncert začíná ve 20 hodin, vstupné je 130/150 Kč.

05/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Lilya Zilberstein

Hostem koncertu Plzeňské
filharmonie bude světoznámá
klavíristka Lilya Zilberstein. Klavíru se věnuje od svých
pěti let. Narodila se v Moskvě a zde také započala její hudební kariéra. Od roku 1990 žije v Německu. Koncertuje
a nahrává sólově i s předními symfonickými orchestry.
Její diskografie zahrnuje třeba Musorgského Obrázky
z výstavy, Rachmaninovův druhý a třetí klavírní koncert,
Šostakovičovo Concertino pro dva klavíry a další skladby.

05/11 / 19:00

Peklo

Jumping Drums:
Tour Mystic
Ivo Batoušek a jeho bubenická
skupina Jumping Drums se na hudební scéně pohybují
již patnáct let, během kterých se v její sestavě vystřídala
celá řada muzikantů, ale charakteristický rukopis a tvář
skupiny zůstaly zachovány. Jumping Drums nyní přijíždí
do Plzně představit zbrusu novou strhující a mystickou
koncertní show jemně okořeněnou zpěvem, která potěší milovníky zvuků a rytmů bubnů z celého světa. Pokud
mezi ně patříte i vy, tak neváhejte a přijďte si první listopadový čtvrtek do Pekla vychutnat atmosféru jedinečného koncertu Jumping Drums, jejichž nástrojové obsazení čítá až sto dvacet bicích nástrojů z celého světa a je
největším instrumentářem bubnů a perkusí v České republice. Vzácnými hosty bude originální projekt Yedhaki:Nautika. Předprodej na www.plzenskavstupenka.cz.

06/11 / 20:00

Peklo

MIG 21
Na jaře letošního roku představila kapela MIG 21 nový klip
k jednomu ze svých největších hitů „Štěstí hejbe planetou“ a začátkem října vyrazila na stejnojmenné podzimní
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

turné, které nemine ani Plzeň, kde se představí tento pátek
v plzeňském Pekle. MIG 21 se fanouškům představí s repertoárem největších hitů převážně z loňského alba „Album“,
které se díky prodeji stalo platinovým, ale dojde i na tradiční hity z předchozích desek. Ke startu tour navíc kapela
vypustila do éteru nový klip k písničce „Kalhotky si sundej“,
která tradičně na koncertech spouští nevídaný déšť spodního prádla od diváků bez rozdílu věku a pohlaví…

08/11 / 20:00

Měšťanská beseda

Ondřej Brzobohatý
Po obrovském úspěchu koncertů v rámci „Identity Tour 2014 /
2015“ k platinovému debutovému albu „Identity“, vyráží
Ondřej Brzobohatý na podzimní turné „Symphonicum
Tour 2015“, na kterém ho doprovodí symfonický orchestr
Epoque Orchestra. První z šesti chystaných velkých koncertů se uskuteční právě v Měšťanské besedě, kde zazní
Ondřejovy písně i několik oblíbených cover verzí v symfonickém hávu. Kromě toho se můžete těšit také na několik speciálních hostů, jejichž jména zůstávají na přání
Ondřeje Brzobohatého prozatím tajemstvím…

TIP NA PROSINEC
01/12 / 19:30

Velké divadlo DJKT

The Manhattan
Transfer

Letošní jubilejní 10. ročník
festivalu Jazz bez hranic vyvrcholí galakoncertem
americké vokální formace The Manhattan Transfer, která vystoupí v doprovodu vlastní rytmické
skupiny. Odborníci označují Manhattan Transfer
za možná nejdůležitější vokální skupinu posledního
půlstoletí moderní hudby. Do její pokladnice přispívá širokým proudem hudebních žánrů zachycených
na jazzovém půdorysu, nad nímž klene most ze
své brilantní muzikálnosti, profesionality a strhující energie. To vše ocenili odborníci již desetkrát
prestižní cenou Grammy. The Manhattan Transfer
se v Plzni představí ve složení Cheryl Bentyne, Janis
Siegel a Alan Paul. Tima Hausera, který před rokem
zemřel, nahradí Trist Curless. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.
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11/11 / 20:00

Papírna

Shilpa Ray
Málokdy se stane, že by nějaký
předskokan na velkých halových koncertech zaujal publikum, které samozřejmě
přišlo primárně na hlavní hvězdu, natolik, že by sklidil
jiný než úlevně vlažný aplaus „za statečnost“. Američanka indického původu Shilpa Ray doprovázela na posledním evropském turné Nicka Cavea a jeho skupinu
The Bad Seeds a ve vyprodané pražské Sportovní hale
dlouho a srdečně aplaudovalo více než deset tisíc návštěvníků zpěvačce, která se na pódium odvážně postavila sama, pouze se svým harmoniem. Podobný ohlas
zažila Shilpa Ray na většině koncertů zmíněného turné
a nyní se do Evropy vrací se svou vlastní kapelou a novým albem „Last Year’s Savage“. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskafilharmonie.cz.

12/11
19:00

Měšťanská beseda

Miroslav Vilímec
& Jan Kubelík

Plzeňská filharmonie pod vedením svého šéfdirigenta
Tomáše Braunera tentokrát zve doslova na houslový
svátek. V programu zazní skladba Iši Krejčího Vivat
Rossini, Koncert pro housle č. 4 B dur Jana Kubelíka,
Dvořákova Slovanská rapsodie č. 2 g moll a Slovanská
rapsodie č. 3 As dur. Sólových partů se ujme vynikající houslista Miroslav Vilímec. Tento koncert provede
filharmonie v tomto měsíci ještě dvakrát – na regionálním koncertu ve Kdyni a na HAMU v Praze. Více informací na www.plzenskafilharmonie.cz.

17/11
20:00

Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara

Umělec a totalita

V podání Plzeňské filharmonie pod vedením šéfdirigenta Tomáše Braunera zazní části Symfonie č. 4 c moll
Dmitrije Šostakoviče, která byla stalinskou kritikou
označena za vulgárně naturalistickou a na dlouhá léta
zakázána. Koncert bude multimediální produkcí hudby,
mluveného slova a dokumentárních materiálů vybraných ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních
režimů. Dále zazní komorní skladby v podání Českého
noneta. Umělec a totalita je třetím společným projektem Plzeňské filharmonie a Plzeň 2015.
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19/11 / 19:30

Dům hudby

 avel Hrubý: Between
P
the Lines & Pigeon
Saxophone Quartet
feat. Dano Šoltis
V rámci festivalu Jazz bez hranic proběhne výjimečný
dvojkoncert v Domě hudby. V první části zazní koncertní provedení sólového projektu Between The Lines saxofonisty Pavla Hrubého, jenž přináší intimní komorní
jazz. Album, které nese název projektu, bylo letos nominováno na prestižní ocenění Anděl 2015 v kategorii
Jazz&Blues. Ve druhé polovině večera vystoupí renomovaný český saxofonový kvartet Pigeon s novým atraktivním programem a hostem na bicí Dano Šoltisem. Pigeon
Sax Quartet zahraje ve složení Pavel Hrubý, Marcel Bárta,
Jiří Tarantík a Dalibor Bárta.

20/11 / 19:00

Klatovy

Marta Kubišová
Legendární česká zpěvačka
a velká osobnost, nejen hudební scény, se tento pátek představí v klatovském Kulturním
domě, kde ji doprovodí hudební skupina Karla Štolby.
V rámci nejnovějšího recitálu a bezmála dvouhodinového vystoupení zazní nejen známé písně jako „Depeše“,
„Nechte zvony znít“, „Ring-o-ding“, „Hey Jude“, „Óda
na ticho“, „Nechci být ta druhá“, „Píseň o štěstí“, „Vyznání“, „Magdalena“ nebo „Modlitba pro Martu“, ale dojde
také na skladby z muzikálu „Touha jménem Einodis“,
ve kterém momentálně Marta Kubišová září v hlavní
roli společně s Anetou Langerovou. Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz, www.ticket-art.cz,
www.ticketportal.cz a v Kulturním domě v Klatovech.

26/11 / 19:00

Peklo

František Nedvěd
a Tiebreak
František Nedvěd patří mezi nejvýznamnější osobnosti české country, folku a trampské
písně. Vystupoval v legendárních skupinách Brontosauři (původně Toronto) nebo Spirituál kvintet a největší
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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úspěch zaznamenal při vystupování s bratrem Honzou,
na jejichž památný koncert na Strahovském stadionu
dorazilo 70 000 fanoušků. Poté se ovšem oba bratři vydali na sólovou dráhu a Františka v posledních letech
můžete vidět vystupovat se svým synem Vojtou nebo
se skupinou Tiebreak, jako v případě listopadového
koncertu v plzeňském Pekle. Předprodej probíhá na
www.plzenskavstupenka.cz.

26/11
19:00

listopad 2015 – leden 2016

Měšťanská beseda

Sergei Nakariakov

Plzeňská filharmonie pod vedením Tomáše Braunera
přivítá dalšího z mimořádných hostů: ruského krále křídlovky Sergeie Nakariakova. Jeho repertoár zahrnuje
díla Čajkovského, Mozarta, Haydna, Paganiniho či Mendelssohna-Bartholdyho. Během včera zazní Pražské
nokturno Petra Ebena, Symfonie č. 2 D dur Ludwiga van
Beethovena a Variace na rokokové téma pro violoncello
a orchestr Petra Iljiče Čajkovského v úpravě pro křídlovku.

26/11 / 19:00

Rokycany

Dan Bárta &
Illustratosphere
Jeden z mála mužských jazzových vokalistů v Evropě s vynikající technikou zpěvu
a originálním repertoárem, desetinásobný držitel ceny
Anděl a dvanáctinásobný vítěz ankety Žebřík v kategorii
„Zpěvák roku“ míří do Plzně se svojí kapelou v rámci letošního „První Fiftýn Tour 2015“. Jak již název naznačuje,
Dan Bárta se skupinou Illustratosphere slaví již patnáct let
svého fungování a během vystoupení zazní nejžádanější skladby napříč dosud vydanými alby, písně v nových
úpravách i nečekaná překvapení. Vystoupení skupiny
Illustratosphere jsou díky výkonům prvotřídních hudebníků velkým hudebním zážitkem i pro nejnáročnější publikum, ale zároveň uspokojí i širokou hudební veřejnost,
o čemž se můžete přesvědčit poslední listopadový čtvrtek v Rokycanech. Vstupenky zakoupíte v Informačním
centru a v Sokolovně v Rokycanech a na www.tickeart.cz.

30/11
19:00

Plzeňská
filharmonie

Měšťanská beseda

 ladimír Mišík a ETC…
V
& Ivan Hlas Trio

Jedinečné společné turné rockových básníků se vrací
do Plzně, kde se představí poslední listopadový pátek
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

W. A. Mozart – Requiem d moll
2/11/2015 | 19.00 | Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň
LILYA ZILBERSTEIN
5/11/2015 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
J. Brahms – Německé requiem, op.45
8/11/2015 | Regensburg
Miroslav Vilímec & Jan Kubelík
11/11/2015 | 19.00 | Kdyně
12/11/2015 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
13/11/2015 | 19.00 | HAMU, Praha
Umělec a totalita
17/11/2015 | 20.00 | Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara (ZČU), Plzeň
Koncert ve spolupráci s Plzeň 2015 o. p. s.
SERGEI NAKARIAKOV
26/11/2015 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
Marek Pavelec & Ronald Zollman
3/12/2015 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
Opera Gala 2015 – Adam Plachetka
11/12/2015 | 19.00 | DEPO2015, Plzeň
SRN turné – München, Nürnberg, Stuttgart,
Köln am Rhein
NOVOROČNÍ GALA 2016
1/1/2016 | 17.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
SRN turné – München
Cimbálovka a Plzeňská filharmonie
21/1/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň
Jan Hudeček & Pavel Baleff
28/1/2016 | 19.00 | Měšťanská beseda, Plzeň

www.plzenskafilharmonie.cz
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TIPY NA KONCERTY
na koncertě v Měšťanské besedě. Vladimír Mišík a Ivan
Hlas patří mezi legendy českého rockového písničkářství a na koncertech je doprovodí jejich skupiny ETC…,
resp. Ivan Hlas Trio. Vladimír Mišík na turné představí
kromě průřezu svojí bohatou tvorbou a největšími hity
i písně ze zatím posledního alba „Ztracený podzim“
z roku 2010 a Ivan Hlas hlásí návrat ke svým rockovým
kořenům, tak si to nenechte ujít, o tom, že to bude stát
za to, se jistě nemusíme dlouze zmiňovat!

30/11
19:00

Kostel U Ježíška

 dventní koncert
A
skupiny Devítka

Letošní advent odstartuje v kostelíku U Ježíška na folkové vlně. Se svým vánočně laděným programem sem
přijede Honza Brož a skupina Devítka. Její muzika je
postavena na zvuku dvou kytar, baskytary a barevných
vokálů Honzy Brože, jeho ženy Jindřišky, Petra Havrdy,
Honzy Klupky a Madly Klupkové.

02/12 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band
& Swingband
Jana Matouška
Poslední část oblíbené koncertní série „Po siréně
swing!“ tohoto roku přinese opravdu to nejlepší z české
swingové scény. Pozvání domácího pořádajícího Pilsner
Jazz Bandu totiž přijal špičkový Swingband Jana Matouška, který navazuje na legendární Pražský swingový
orchestr a je ztělesněním americké hudby 30. a 40. let,
včetně originálních aranžmá a perfektní reprodukce
slavných swingových skladeb. Kromě vystoupení obou
zmíněných těles se i tentokrát můžete zúčastnit lekce
swingového tančení s Lenkou Sekaninovou, které začne tradičně v 18:30 hod. Vstupné je 130/150 Kč.

08/12 / 19:00

Peklo

Vánoční koncert
2015 Orchestru
Václava Hybše
Rok 2015 je rokem významných výročí spojených s Václavem Hybšem a jeho orchestrem. Jeden z nejuznáva-
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Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

Dozvěděli
jsme se…
… že těsně před Štědrým dnem můžete vyrazit
do Měšťanské besedy na „Bílé
Vánoce Lucie Bílé“ s hostujícím zpěvákem Janem
Toužimským a 28. 12. zde Fešáci v rámci „Vánočního
saloonu“ zavzpomínají na Michala Tučného.
… že v Měšťanské besedě proběhne příští měsíc
také galakoncert Plzeňské folklorní Vánoce a vánoční koncert zde odehraje také plzeňská folk &
country skupina Cop.
… že v Pekle se v prosinci v rámci aktuálního turné představí zpěvák a tanečník Ben Cristovao,
s vánočním představením pro děti zde vystoupí
Dáda Patrasová a můžete se těšit také na vánoční
koncert Felixe Slováčka s jeho big bandem nebo
tradiční Rybovu mši.
… že v Saloonu Roudná v prosinci proběhne tradiční zpívaná „Šíleného Karla“, taneční vystoupení
„Na ohnivých křídlech flamenca", koncert skupiny Starý psi a od půlky listopadu budou v prodeji
vstupenky na koncert Turba, které vystoupí 30. 12.
… že Plzeňská filharmonie chystá na prosinec interaktivní hudebně – zábavný pořad „Filharmoníček a ztracená písnička“ v Českém rozhlasu Plzeň
a v Měšťanské besedě koncert s houslistou Markem
Pavelcem a dirigentem Ronaldem Zollmanem či
1. 1. tradiční Novoroční gala.
… že v Parkhotelu se v následujícím měsíci představí Dalibor Janda.
nějších tuzemských dirigentů a světově uznávaný aranžér Václav Hybš letos slaví 80 let svého života, stále plný
energie a optimismu, tvůrčí invence a nezdolné chuti
do života. Druhým významným výročím je 55 let od založení orchestru Václava Hybše, který si vydobyl přední
místo na pódiích popmusic u nás i ve světě, nahrál stovky
skladeb v podání předních umělců naší i zahraniční scény. Hlavním hostem letošního turné bude navíc zpěvačka
s krásným sametovým hlasem, která slaví 65. narozeniny v nebývalé pěvecké kondici a popularitou na špičce
naší pop music – Jitka Zelenková. Její vystoupení doplní
čtveřice mladých zpěváků, kteří jako vždy dostávají příležitost prožít s orchestrem Václava Hybše mimořádné
vánoční turné po celé republice. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

05, 12 a 21/11

PH+

Time to Change

13/11 / 21:00

House of Blues

Semtex představí své nové
CD i domácímu publiku
Semtex se téměř s přesnou pravidelností zavřel
do studia, ostatně jako každých 10 let, a nahrál CD,
které nese název „Dokud se umírá, ještě se neumřelo“. CD nese pořadové číslo 3. Semtex vznikl omylem
v roce 1995 a slavíme tedy navíc dvacetileté výročí. Jak
si již návštěvníci našich koncertů mohli zvyknout, tak
nic není pravda a přitom vše je tak pravdivé. Na desce
posluchači naleznou 13 skladeb, které nebyly doposud na žádném našem nosiči zaznamenány. Od titulní
písně, kterou jsme si s dovolením vypůjčili od našeho
fandy Jarka Nohavici až třeba po autorskou Plodovou
vodu. Jaromír Nohavica se stal kmotrem desky – pokřtil ji v rámci společného koncertu na konopišťském
amfiteátru v květnu.
Nahrávka vznikla pod taktovkou hudebního génia
Michala Rajtmajera a práce se nám doopravdy povedla. Za výsledek by se rozhodně nestyděl ani leckterý
jiný, třeba i populárnější, interpret.
Pro plzeňský křest jsme si vybrali klub House of Blues
s magickým datem, což se dalo čekat: pátek 13. listopadu od 20 hodin. Jako host vystoupí kapela Black
and White s Michalem Röhrichem na baskytaru. Smuteční pásky, věnce a kondolence jsou vítány.
Semtex vystupuje po celou dobu existence v téměř
nezměněné sestavě. Domníváme se, že k těm dvacátým narozeninám by mohl, či lépe řečeno měl, přistát i slavík. A přistát by měl i anděl. Držte nám palce,
a když budete moct, tak nás i podpořte :-)
Každopádně se moc těšíme na křtu v pátek 13. 11.
v House of Blues.
Lukáš Krásný, umělecký zástupce souboru
Foto: Ivan Krejza

listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Během dvou čtvrtečních večerů budete mít možnost v PH+
navštívit soutěžní prezentaci renomovaných plzeňských kadeřnických salonů, která vyvrcholí finálovým
večerem v sobotu 21. listopadu. V rámci soutěžních
večerů uvidíte současné trendy střihy, dozvíte se, jaké
aktuálně frčí barvy, nebo jak si snadno vytvořit společenský účes a na památku se můžete nechat zdarma vyfotit profesionálem u fotostěny jako opravdové hvězdy.
Více informací se dozvíte na webu pehacko.cz nebo FB
profilu PH+. Začátek je vždy ve 21 hod.

07/11 / 21:00

Divadlo
pod lampou

Cocotte Minute
Po pěti letech od posledního CD a více než dvouleté herní i tvůrčí pauze se vrací
Cocotte Minute na pódia s excelentní, živě a na jediný
pokus nahranou (!) syrovou videodeskou „!Rituál, kmen
a srdce a kmen!“, kterou tuto sobotu představí Pod lampou. Tvrdá, syrová, dospělá, ale překvapivě přístupná
nahrávka vznikla v srpnu 2015 ve stařičké tovární hale
u pivovaru Berounský Medvěd, kde česká nu metalová
ikona nahrávání svojí zatím nejautentičtější desky také
zaznamenala na filmový materiál. Cocotte Minute překročili pomyslný rubicon a dokázali, že statut kultovní
kapely jim náleží naprosto oprávněně. Je nezbytné doplnit, že skupina kompletní projekt postavila na nohy
společně se svými fanoušky, kteří ho podpořili neuvěřitelnou částkou převyšující čtvrt milionu korun.

11–25/11
Divadlo pod lampou

25 let DPL
Divadlo pod lampou si letos
na podzim připomíná 25 let
od svého vzniku, a v rámci tohoto výročí zde od září
probíhá série koncertů, které budou v listopadu pokračovat vystoupením hvězdného mezinárodního
seskupení kolem Moimira Papalescu – Die alten Maschinen (11. 11.), jedné z nejvýraznějších současných
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KLUBOVÁ SCÉNA
australských kapel Dune Rats (14. 11.), americko-francouzského experimentálního jazz tria The Kandinsky
Effect (17. 11.), společného vystoupení punk rockových
Pipes and Pints s francouzskými Banane Metalik (18. 11.),
plzeňské legendy ZNC (19. 11.) nebo německých Dÿse,
(20. 11.). Oslavy vyvrcholí
Ravelin 7, a domácích
v sobotu 21. 11. hlavním Dnem D a sérii koncertů uzavře
25. 11. vystoupení brněnských Animé. Více informací
na www.podlampou.cz.

12/11
21:00

Anděl Music Bar

Jiří Schmitzer

Písničkář a herec Jiří Schmitzer se po půl roce vrací
do Plzně, kde vystoupí 12. listopadu v Anděl Music
Baru. Zatím posledním počinem v jeho diskografii je
živé album „Sbírka kiksů“ z roku 2008, které obsahuje
24 písniček, z nichž většina vyšla již na autorových starších albech. Mimořádné je ale tím, že na něj Schmitzer
vybral skladby, které si nepamatuje, nebo je neumí,
a tak program koncertu zachraňuje improvizacemi. Ty
jsou ostatně jednou z největších předností jeho živých
koncertů a dojde na ně jistě i tentokrát.

12/11 / 20:30

Zach´s Pub

Lake Malawi
Před dvěma lety ohlásili rozpad
třinečtí Charlie Straight, nositelé čtyř hudebních cen Anděl a autoři dvou úspěšných
alb, ale k radosti jejich početné fanouškovské základny
zpěvák a kytarista Albert Černý ihned ohlásil vznik nové
skupiny s názvem Lake Malawi. Stylově se nová kapela
pohybuje stále ve vodách indie brit–popu a na listopadovém plzeňském koncertu v rámci podzimního „Furch
Tour“ se představí v netradiční unplugged poloze. A to
doslova – Lake Malawi totiž vystoupí zcela bez mikrofonů a jejich vystoupení tak slibuje intimní atmosféru.

13/11
21:00

Buena Vista Club

X–Cover

Po pěti letech existence asi není potřeba kapelu X-Cover
dlouze představovat, ale přece jen opakování je matka
moudrosti… Sestavu kapely tvoří pět ostřílených hudebníků s bohatými zkušenostmi ze svých předešlých
i současných kapel, rozdílným věkem i hudebním vyznáním, ale společnou vášní, kterou je rocková hudba,
zejména z období 60.–90. let. V pestrém repertoáru
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X-Cover najdete zásadní skladby od takových jmen jako
Pink Floyd, Faith No More, R. E. M., Eric Clapton, Foo
Fighters, Van Halen a celé řady dalších (doporučujeme
nahlédnout do playlistu kapely na webu www.xcover.
cz), jejichž osobitá interpretace nenechá nikoho v klidu.

14/11
22:00

Anděl Music Bar

Movember party

Zajímavý večer, jehož výtěžek půjde na konto organizace Movember, se uskuteční tuto sobotu v plzeňském
Andělu. Nejprve se můžete těšit na vystoupení mladé
písničkářky Lucie Redlové (ano, jedná se o dceru známého hudebníka Vlasty Redla), která na Movember party
vystoupí v rámci Plzeňského literárního festivalu, a poté
můžete protančit dvoje střevíce na afterparty s DJ Márou. Po celý večer bude na místě navíc probíhat holení
s Design Block, takže si můžete nechat vytvořit slušivou
mustáž, kterou jistě potěšíte svoji partnerku nebo kolegy v práci!

14/11 / 21:00

Buena Vista Club

Tata Bojs

Po více než čtyřech letech
od „ležaté osmičky“ přichází
jedna z nejosobitějších českých kapel s novým albem
s mnohoznačným názvem „A / B“, které v rámci podzimního turné představí také svým plzeňským fanouškům!
Základní prvky nového alba jsou zakódovány již v jeho
obalu s rozpitou Rubikovou kostkou, která napovídá, že
se můžete těšit na stylově barevné album s řadou hostů i překvapení a občasným odkazem na „osmdesátky“. Obal novinky, která se setkala s nadšenými ohlasy
hudebních kritiků, se tradičně promítne i do vizuální
podoby aktuálního „Od A do B Tour“, jehož plzeňskou
zastávku v Buena Vistě by si rozhodně neměl nechat ujít
žádný fanoušek Tata Bojs!

14/11 / 20:00

Anděl Music Bar

Lucie Redlová –

písničkářka s kytarou
a mandolínou
Ne, není to shoda jmen: Lucie Redlová je dcera Vlasty
Redla, a tak se zdá naprosto logické, že hraje na kytaru
a zpívá. A také že píše skvělé texty nebo zhudebňuje
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů

verše jiných básníků. Právě proto její vystoupení zařadil
do svého programu i Plzeňský literární festival. Přijďte si
ji poslechnout a posoudit, jak daleko padlo tohle jablko
od otcovského stromu.

14/11 / 21:00

PH+

Motion Emotion –
charity edition
Tuto sobotu budete mít v PH+
jedinečnou možnost zhlédnout vystoupení celé řady
předních tuzemských DJs a svojí účastí navíc podpořit
dobrou věc. „Motion Emotion – charity edition” je totiž
benefiční večer, jehož výtěžek bude použit na zakoupení
softwarového vybavení, které zajistí cílenou biopsii nádorů prostaty. Bez nároku na honorář vystoupí v klubu se
správným ph přední česká DJská špička jako Chris Sadler,
Bon Finix, Michael C., Subgate, Ester, Ennie nebo Béla En.

18/11
21:00

Anděl Music Bar

Ghost of You

Mladá brněnská skupina Ghost of You se pohybuje především ve vodách psychedelického popu s kořeny v minimalismu a za tři roky toho stihla víc než dost. V letošním roce si zahráli na prestižním maďarském festivalu
Sziget, MFF v Karlových Varech či v rumunském Banátu
a nedávno jim u vydavatelství Indies Scope vyšlo debutové album „Glacier And The City“, které vzniklo pod
dohledem renomovaného producenta Ondřeje Ježka.
O tom, že jejich stoupající popularita není jen náhoda,
se můžete přesvědčit tuto středu v Anděl Music Baru.

21/11
20:00

Buena Vista Club

Michal Pavlíček a Trio

Legendární kytarista Michal Pavlíček se vrací do Plzně
se svou skupinou, která je právem označována za prvotřídní instrumentální seskupení pro opravdové hudební
gurmány. Kromě člena kultovních seskupení Pražský
výběr, Stromboli nebo BSP se na pódiu v Buena Vistě
představí také fantastický bubeník Miloš Meier (Drumming Syndrome, Dymytry, BSP), vynikající basák Martin „Maťo" Ivan (Mother's Funkers) a skvělý klávesista Michal Nejtek (AGON, Face Of The Bass, David Koller Band).
V podání těchto profesionálních interpretů uslyšíte
kromě známých hitů také nejnovější autorské skladby
z pera Michala Pavlíčka – rychlé a dynamické, tajemné
a přemýšlivé, odlehčené a provokativní.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu
13. 12.

15. 12.
16. 12.
23. 12.
28. 12.

ANI ZA MILION

Detektivní komedie s A. Gondíkovou
a J. Langmajerem

BOLÍVIE – CHUDÁ KRÁSNÁ INDIÁNKA

Vydejte se do nejchudší země Jižní Ameriky.

COP: VÁNOČNÍ KONCERT

Představení nového CD

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ

Sváteční koncert nejoblíbenější české zpěvačky

VÁNOČNÍ SALOON FEŠÁKŮ SE
VZPOMÍNKOU NA MICHALA TUČNÉHO

Hosté: Rosťa Fišer a Michaela Tučná

29. 12.
14. 1.
24. 1.

31. 1.

AFRICKÁ KRÁLOVNA

Hrají L. Rybová a H. Čermák.

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK

Hrají P. Liška, M. Zbrožek a J. Polášek.

VZTAHY NA ÚROVNI

Hrají L. Vaculík, M. Absolonová,
A. Gondíková, I. Andrlová…

THE BACKWARDS –
BEATLES REVIVAL BAND

Nejlepší Beatles revivalová kapela
s novým programem

7. 2.
14. 2.
16. 2.
17. 2.

RANDE S DUCHEM

Hrají E. Holubová, O. Vízner…

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS

Nás to tady furt baví

NEZMAŘI

Jedna z nejstarších českých folkových kapel

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

V hlavní roli E. Balzerová

www.mestanska-beseda.cz
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House of Blues

25/11
20:00

Tribute To The Killers

Revivalová kapela Tribute To The Killers vznikla před třemi a půl lety v Plzni a tvoří ji pětice muzikantů známých
z řady západočeských kapel, které spojuje láska k tvorbě americké skupiny The Killers. Letos se Tribute To The
Killers představili se svojí show třeba i na festivalu v Berlíně, aby se na sklonku roku vrátili tam, kde se cítí doma,
atmosféra jejich koncertů bývá více než přívětivá a kde
afterparty neznají konce – do plzeňského klubu House
of Blues a u toho přece nemůžete chybět!

21/11 / 21:00
Pantheon Music Club

Kali a Peter Pann
Známý slovenský raper z Petržalky přijíždí do Plzně se svým
parťákem a producentem Peterem Pannem představit nejnovější dlouhohrající album „Nikto“, na kterém
mimo jiné najdete úspěšné singly „Jackpot“, „Mýlia sa“,
„Stratený čas“, „Nikto“ a „Viac to nejde“. Kali vlastním
jménem Koloman Magyary, se dostal do povědomí hip
hopové scény před sedmi lety úspěšnými tracky „Zaplať keď si je*al“ a „Som hrdý“ a s Peterem Pannem má
na kontě již tři studiová alba, ze kterých v plzeňském
Pantheonu představí ty největší pecky, to si rozhodně
nenechte ujít!

Buena Vista Club

Pillow Fight – křest CD

Událost, na které snad nemůže chybět žádný skalní ani
okrajový fanda kapely Pillow Fight je konečně tady – kapela pokřtí ve svém domovském klubu své druhé řadové
album s názvem „Fourever“! Pillow Fight si na nástupci
debutového alba „Starlight“ z roku 2001 dali opravdu
záležet a pod vedením renomovaného producenta Borise Carloffa zpracovali ten nejlepší materiál, který měli
„v šuplíku“ a posunuli svoji tvorbu o pěkný kus dopředu. Velkolepý mejdan ozdobí svými akustickými sety
Bára Zemanová a Niceland, můžete se těšit na nejedno
překvapení i kompletní přehrání nového alba, které si
můžete dopředu naposlouchat zakoupením vstupenky
s CD, která je k dostání na pillowfight@email.cz.

25/11
20:30

Zach´s Pub

Luboš Pospíšil

Matador české hudební scény s nezaměnitelným hlasem a pěknou řádkou hitů na kontě letos v září vstoupil
mezi pětašedesátníky. Jakoby ale nebylo pětašedesát
jako pětašedesát. Místo aby se Luboš Pospíšil s novodobými 5P za zády pohodlně vezl na retrospektivní vlně
a písničkových jistotách z let dávno minulých, přišel
v loňském roce sedm let od „comebacku“ už s třetím
řadovým CD „Soukromá elegie“, o kterém se mnoho recenzentů vyjádřilo jako o nejlepším albu od dob legendární nahrávky „A nestřílejte na milence“ z roku 1986.
V Zach´s Pubu představí Luboš Pospíšil své skladby v sólovém provedení a jako vždy se máte na co těšit.

26/11 / 21:00

ola,
Romana,Nik
rina
Alzbeta,Kate
Tyto všechny

Anděl Music Bar
du

listopa
mají svátek v

Kieslowski
& Longital

Pražský dvoučlenný projekt
Kieslowski tvoří hudebník David Pomahač alias DKP,
kterého můžete znát ze sestav kapel Bez peří, Houpací
koně nebo doprovodné kapely Xaviera Baumaxy a pianistka a zpěvačka Marie Kieslowski, působící také v Selective Mute. Kieslowski o sobě dali vědět poměrně brzy
od svého vzniku v roce 2011 debutovou deskou „Tiché
lásky“. Momentálně na koncertech představují především skladby z loňského alba „Mezi lopatky“, které vyšlo dva roky po úspěšné „dvojce“ „Na nože“. Slovenské
indie – minimalisty Longital (foto) si můžete pamatovat
rovněž jako duo, nedávno se ale sestava rozrostla o dal-
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Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

šího člena a jak jim to nyní hraje, se můžete nejlépe
přesvědčit právě na tomto koncertu v Andělu.

28/11 / 21:00
Pantheon Music Club

Richard Reynolds
Pětadvacetiletý Richard Reynolds patří v současnosti mezi
nejúspěšnější DJs a producenty elektronické taneční
hudby v České republice. Richard pochází z Košic, ale
od roku 2001 žije trvale v Praze a pravidelně vystupuje
na nejznámějším českém tanečním open air festivalu
Mácháč, v nejlepším slovenském clubu Ministry Of Fun
nebo pražském Retro Music Hall. Jeho produkce byla již
podpořena takovými světovými jmény jako Hardwell,
Marcell Woods, Andrew Rayel, Dzeko & Torres nebo
Nari & Milani. Příprava vlastních mashupů, bootlegů
a editů na každém jeho vystoupení jsou důvodem,
proč Richard Reynolds patří mezi nejvíce bookované
a oblíbené české DJs u nás, a proč stojí za to navštívit
jeho vystoupení! Support na jeho plzeňském vystoupení mu bude po celý večer dělat český EDM producent
Kristian Calderon.

28/11 / 21:00

Anděl Music Bar

Love Earth,
Chilliguns

Plzeňští Love Earth vnáší
do české hudební scény unikátní naddimenzionální
zvuk – trip hopové synthy a samply, melodický vokál
a basové linky až z jádra Země, jsou v jejich osobité
tvorbě protkané zdemolovaným a přesto popelově
křehkým popem. Love Earth milují Zemi s nadhledem
a s veškerou špínou i krásou jí vlastní a mají našlápnuto
se stát jedním z objevů současné klubové scény! Poslední listopadovou sobotu jim v Andělu bude navíc
dělat společnost stylově spřízněná příbramská parta
Chilliguns, která rozhodně také stojí za vaši pozornost.

29/11
18:00

Měšťanská beseda

 éďa Šedifka Röhrich –
B
80 let

Málokdo říká plzeňskému skladateli, muzikantovi, řezbáři,
trampovi, moderátorovi Rádia Samson Bohumilu Röhrilistopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v následujícím měsíci
se v Zach´s Pubu představí
v Praze žijící anglický hudebník James Harries, country & blues klasiky zde
zahraje Sky a unikátní vystoupení spojené s projekcí z cesty stopem kolem světa představí Xavier
Baumaxa s reportérem Tomášem Poláčkem.
… v prosinci v Divadle pod lampou vystoupí domácí Kníry s brněnskou skupinou Mucha, punkový projekt Hanba, nová Tuzexovo kapela Smrtislav, indie
folkoví Plzeňáci Teepee nebo metalcore parta Circle.
… že v Buena Vistě chystají na příští měsíc vystoupení stále populárnější skupiny Jelen, bigbítové
legendy Keks s Michalem Šindelářem a Jakubem
Kořínkem, tradiční vánoční vystoupení domácích
Pilsen Queen Tribute Band, benefiční akci v rámci
projektu The Angels a české rockové pecky zde zazní v podání kapely Anakonda Benda.
… že hned 2. 12. proběhne v Andělu společný koncert skupin Luno a The Prostitutes a následující den
se zde představí populární dvojice mladých interpretů Voxel a Sebastian.
… že kromě toho v prosinci u Zacha vystoupí také
plzeňská klezmer & gypsy folk parta Tabasker
a skupina kolem Kamila Pešťáka, Kamil & Friends.
… že v Pantheonu proběhne 12. 12. Kiss Party live
a v prosinci se můžete těšit také na vystoupení
rapperské star Ektora.
… že v Andělu chystají na příští měsíc také koncerty skupin Annešanté, pražské skupiny Lola běží,
plzeňské hudebnice Electric Lady s klatovskými
BT´n´J a brněnské alternativní kapely Květy.
… že v příštím měsíci proběhne Pod lampou také
tradiční projekce outdoorových filmů WExpediční
kamera, festival Cigistock, Kids and Heroes X-mas
s kapelami The Fialky a Staré pušky, Silvestr pro nedočkavé nebo vánoční koncert skupiny V3ska.
chovi jeho jménem. Většina ho zná jako Béďu Šedifku. Letos
na podzim Béďa slaví významné jubileum, ke kterému skvělému kytaristovi se širokým repertoárem a skladatelovi nezapomenutelných písniček popřeje na velkém tříhodinovém
narozeninovém koncertu spousta hostů. Kromě oslavence se
tedy můžete těšit na taková jména jako Pavel Lohonka Žalman, Štěpán Rak, Miki Ryvola & Band, Duo Komáři, T. E. Band
(Brno), Jitka Vrbová & Stanislav Chmelík a Přelet MS.
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14/11 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Romeo a Julie opět
v Plzni. Tentokrát
v baletních piškotech

Romeo a Julie opět v Plzni. Tentokrát v baletních piškotech

Máte osobně raději klasické tituly, jako je právě i Romeo
a Julie, nebo nové moderní hry?
Existuje velká spousta špatných starých i moderních her. Ty klasické
jsou ty, na které se nezapomnělo, takže fungují bez ohledu na čas
svého vzniku. Nevím, kolika současným hrám se toto podaří. Mám
rád dobré hry.
Co Vás zajímá na tomto titulu, co bylo hlavním důvodem,
proč jste tuto nabídku přijal?
Shakespeare, Prokofjev, Romeo, Julie… to je dost důvodů. Krásný
a smutný příběh. Nenávist ničí životy a zabíjí. Všichni si přejeme,
aby to těm dvěma vyšlo, a zároveň víme, že se to zase nepovede.
Navrhujete scénu pro inscenace napříč žánry. Máte některý raději, nebo to takto vůbec nerozlišujete?
Střídání žánrů je osvěžující. Ty světy žijí tak blízko sebe a přitom se tolik liší. Všechno začne prázdným jevištěm a končí
divákovým zážitkem. Je to jako mluvit více jazyky – různými
slovy o tomtéž, protože příběhy jsou stejné, v různých řečech
i žánrech. Je zajímavé přemýšlet v různých jazycích.
Na čem v současné době ještě pracujete? A co Vás čeká
po Romeovi a Julii v Plzni?
Právě teď připravuji v Národním divadle Stravinského Slavíka
a Čajkovského Jolantu, dvě opery v jeden večer. Nedávno jsem
dělal Romea a Julii jako muzikál ve Fóru Karlín.
Máte v ČR oblíbenou scénu, pro niž připravujete inscenace
obzvlášť rád?
Mám rád scény Národního divadla. Mám to štěstí, že jsem tam
zaměstnaný, takže si je užívám.

Nejslavnější milostný příběh světového
dramatu míří opět na jeviště Divadla J. K.
Tyla. Zatímco v roce 2009 jej ztvárnil soubor činohry, tentokrát se diváci mohou těšit
na baletní inscenaci se strhující Prokofjevovou hudbou. Premiéra se uskuteční 14. listopadu ve Velkém divadle. A bude na co se
dívat, velkolepou podívanou slibuje i jeden
z nejžádanějších českých scénografů současnosti Martin Černý, držitel Ceny Alfréda
Radoka a dalších ocenění.
Prozradil byste, na co se mohou diváci
těšit, jak bude scéna vypadat?
Myslím, že na poměry baletní inscenace
bude scénografie výpravná. Chci vymodelovat prostor pro tento velký příběh. V hlavní roli je ale tanec, takže barevnost držím
ve svých oblíbených tlumených barvách,
nechávám vyniknout barevnosti v svícení
a kostýmech.
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V jednom rozhovoru jste zmínil, že máte pracovní zkušenosti například z Ruska, můžete o tom říct víc? A také to, že byste rád tvořil pro pařížskou operu – platí to stále?
Pracoval jsem dvakrát v divadle v Jaroslavli. Je už to dávno. Přímo
po DAMU jsem si musel poradit s prací v cizí zemi a na obrovském
jevišti. Naučilo mě to se nebát nového a těšit se z výzev. Výzva
z Paříže ale zatím, bohužel, nepřišla. K tomu se ale nijak neupínám,
jen se mi tam prostě líbilo. Život si ale stejně vymyslí mnohem zajímavější zápletky než já. Takže se těším na další nápady.
13. 11. 11:00 Romeo a Julie – veřejná generálka, vstup je
100 Kč, prodej vstupenek půl hodiny před začátkem představení.

Martin Černý
Rodák ze středočeského Brandýsa nad Labem a absolvent katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU. Je
velmi častým hostem v mnoha českých a moravských divadlech
ve všech žánrech. Zvládá výtečně i taje scénického prostoru pro
velmi specifický baletní žánr. Dokázal to například v inscenacích
ve Státní opeře Praha jako Labutí jezero, Fantom opery, Sen noci
svatojánské, ve Stavovském divadle ve Zlatovlásce či Faustovi.
V Divadle J. K. Tyla v Plzni pak v Čachtické paní, Zvoníku od Matky
Boží nebo Anně Karenině. V rámci Soutěžní přehlídky současné
taneční tvorby ČR 2011 získal čestné uznání za vynikající scénografické řešení baletů Faust, Giselle a Zvoník od Matky Boží.
V roce 2012 obdržel Cenu Alfréda Radoka.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Plzeň 1953
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Malá scéna DJKT

Plzeň 1953

k 18 měsícům vězení. V naší hře ho ztvární Martin Stránský,“ prozradil režisér Ján Šimko.
Herec Bohumil Vávra patřil ve své době k velmi oblíbeným hercům plzeňského divadla. Názorově však oponoval tehdejší budovatelské dramaturgii. Přízeň diváků ale neztratil ani ve chvíli,
kdy byl odsunut do souboru operety. „Tam byl vedením divadla
přeřazen proto, aby se znemožnil, protože neuměl zpívat. Vávra
si ale najal učitele zpěvu a znovu se stal superhvězdou,“ popisuje
Ján Šimko další moment, který je zachycen i ve hře. Po návratu
z vězení a pracovního lágru pracoval Vávra v dělnických profesích, mimo jiné jako topič v hotelu Slovan.
Herci se stali také tvářemi anti demonstrace, jenž vyvrcholila
stržením sochy prezidenta Masaryka. Režisér Ján Šimko spolu
s dramaturgy Marií Caltovou a Vladimírem Čepkem vytvořili
mozaiku událostí na základě autentických výpovědí pamětníků.
Spolupracovali s Konfederací politických vězňů, ale i s odborníky, především s historikem Jakubem Šloufem.
Úlohou autorského počinu režiséra Jána Šimka není přesná rekonstrukce událostí. Dohady o tom, kdo strhl sochu prezidenta
Masaryka, kdo házel na její krk oprátku, nejsou důležité. Stěžejní
je připomenout hrůzné zločiny režimu, aby neupadly v zapomnění. Vyvolat kritické myšlení a uvažování, prolomit lhostejnost a mlčení. Strůjci lidských katastrof nebyli nikdy potrestáni.
O to víc bychom měli paměť národa uchovávat.

Na 331 odsouzených k odnětí svobody.
Padají až čtrnáctileté tresty, mezi odsouzenými jsou i ženy. Na 200 lidí je drženo
v pracovním táboře Barbora v uranovém
dole v Jáchymově, několik lidí věznění
nepřežilo. Až 250 rodin je násilně vystěhováno do pohraničí. Životy lidí jsou zničeny
s nelítostnou krutostí. I tato děsivá čísla
patří k historii města Plzně. Když v roce
1953 povstali občané města, především
Škodováci, proti měnové reformě a zvůli
komunistického režimu, netušili, jak tragické následky bude jejich hrdinství mít.
Inscenace činohry DJKT Plzeň 1953 se pokouší reflektovat tuto tragickou kapitolu
z nedávné historie. „Soustředili jsme se
především na příběh divadla, které sehrálo v dění kolem povstání nemalou úlohu.
Události vyprávíme skrz příběh herce
Bohumila Vávry, který byl za účast na demonstraci odsouzen lidovým soudem

listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Režisér inscenace Ján Šimko je slovenský teoretik, dramaturg a scenárista. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity
Komenského a divadelní vědu na Vysoké škole múzických umění
v Bratislavě. Stál u zrodu autorských divadel M. U. T. a Tucet. Pracoval jako dramaturg pro mezinárodní divadelní festival Divadelná
Nitra, a pro Pražský divadelní festival německého jazyka. Od roku
2010 byl šéfdramaturgem Literárně dramatického centra Rozhlasu
a televize Slovenska.

„Martin Stránský v roli herce odsouzeného
za účast na demonstraci. Bude i zpívat.“
Ján Šimko se zabývá moderní historií a má bohaté zkušenosti s dokumentárním dramatem a se zpracováním orální historie. Stěžejním tématem jeho autorských projektů se stala paměť kolektivu
a jednotlivce. Vybírá si silná a nepohodlná témata dob nedávno
minulých. Za potřebné považuje nejen zkoumat příběhy z minulosti, ale i sledovat, jak se s nimi v současnosti pracuje. Je kurátorem
mezinárodního projektu Paralelní životy. Vyústěním tohoto projektu je šest inscenací divadel postkomunistických zemí, které odhalují
praktiky tajné policie. Další jeho autorskou inscenací s tématem
soudobé historie je Poslední historická úloha mladé generace. Jde
o příběh studentů a herců, kteří se zúčastnili Sametové revoluce
v roce 1989.
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Děj se co děj

28/11 / 19:00

Nová scéna DJKT

Děj se co děj
Prestižními cenami ověnčený muzikál
s hudbou od „krále Broadwaye“ Cola
Portera zamířil konečně i do Čech.
V české premiéře ho uvede soubor
muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni,
premiéru bude mít 28. listopadu
na Nové scéně. Příběh odehrávající se
na palubě luxusní lodi mířící z Ameriky do Anglie
je… jaký? To prozradili čtyři představitelé hlavních rolí, sólisté muzikálového souboru DJKT.
„Je to přesně to, co budou plzeňští diváci milovat.
Není tam nic škaredého, zlého nebo násilného –
prostě přijdou po práci, sednou a pobaví se,“ vypráví Petra Vraspírová, která se představí v hlavní
roli zpěvačky Reno Sweeney. Tuto roli údajně
napsal kdysi Cole Porter přímo pro někdejší muzikálovou hvězdu Ethel Mermanovou. „Je tam
spousta vtipných scének, nečekaných okamžiků,
převleků, a je tam láska, hodně lásky,“ usmívá se
Karolína Gudasová, která se s Petrou v hlavní roli
alternuje. „A samozřejmě hezké písničky a živý
orchestr,“ dodává.

"Muzikál Děj se co děj budou
Plzeňané milovat, věří herci."
Zárukou toho, že i tanečně se opravdu bude
na co dívat, je určitě fakt, že choreografii má
na starost držitel Thálie Richard Ševčík, který
za choreografii baletu Obraz Doriana Graye získal
letos i Uměleckou cenu města Plzně. Krásná bude
prý i scénografie. „Bude tam příď lodi, která bude
zasahovat až do orchestřiště. A na bocích budou
i projekce,“ prozradila Karolína.
A hudba od ´krále Broadwaye´? ptám se. „Je nádherná!,“ rozzáří se obě herečky. „Je to takový ten
klasický velký „broadwayský“ muzikál a myslím,
že je dobře, že tady něco takového děláme,“ zamýšlí se Pavel Režný, představitel bohatého lorda
Evelyna Oakleigho. „Jsou tam dost chytlavé písničky,“ konstatuje Jozef Hruškoci, který hraje Billyho Crockera, asistenta manažera z Wall Streetu,
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do něhož je zamilovaná zpěvačka Reno. „Řekl bych, že
je to hudebně hodně „barevné“, každá písnička je jiná,“
dodává Jozef.
V příběhu nechybí ani prohození dvou párů, Reno se
nakonec stává partnerkou lorda Evelyna, jehož původní snoubenka končí v náručí Billyho. „Lord je také vtipná role. Působí jako suchar, ale například se snaží celou
dobu naučit se americké výrazy, aby byl „in“,“ prozrazuje
Karolína. „Je to vděčná role, co slovo, to perla, a když
už se na scéně objeví, tak to stojí za to,“ doplňuje jeho
představitel Pavel Režný. A navíc – lord Evelyn prý učiní
v jedné z písní ke konci hry překvapivé doznání…
A jaká je hlavní hrdinka Reno v očích jejích představitelek? „Je milá, dobrosrdečná, upřímná i ztřeštěná… ale
nikde není poloha, kde by byla zlá,“ usmívá se Petra. „Je
zamilovaná do muže, který ji nechce a ona to nechápe.
A z toho vyvstává plno vtipných scének,“ prozrazuje Karolína. To Jozef vidí svého „Billyho“ naopak jako ne zrovna komediální roli. „Billy je úplně normální chlap, který
se prostě zamiluje. Řekl bych, že je jednou z asi tří postav,
které jsou v té hře zkrátka normální,“ říká.
Věděli jste, že…
… Petra Vraspírová vystupuje také v jedné z hlavních rolí
muzikálu Mamma Mia v pražském Kongresovém centru
a také v hlavní roli v muzikálu Já, François Villon v Divadle
Na Jezerce?
… Karolína Gudasová je sólistkou divadla Semafor, kde jí
role „na tělo“ píše přímo Jiří Suchý?
… Jozef Hruškoci účinkuje mj. v Městském divadle v Brně
v muzikálu Ostrov pokladů?
… Pavel Režný studuje doktorát v Olomouci a je již v 24 letech na roztrhání i coby učitel zpěvu?
Chcete vědět víc o mladých sólistech muzikálu DJKT?
Jaké role mají sami rádi a proč? Jaký je z jejich pohledu
rozdíl v muzikálovém prostředí v Plzni a v Praze nebo
v Brně? Čtěte na novém webu www.djkt.eu.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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neděle

Měšťanská beseda

Nedělní pohádky pro děti

Každou neděli odpoledne zve Beseda dvakrát na pohádku
pro děti. Prvního to bude představení Divadla eMILLIon
Jak Honza s duchem zatočil, osmého bude Divadlo Rolnička vyprávět O malém tygrovi, patnáctého Divadlo Dráček
O zatoulané ponožce. Dvaadvacátého se dostaví dvojice
klaunů, aby nejmenší diváky zavedla do Cirkusu plného
loutek a poslední listopadová neděle bude patřit interaktivnímu logopedickému představení Nešišlej! Dětská
představení začínají ve 14:30 a 16:00 hodin.

Malá scéna DJKT
04
a 12/11 Probuzení jara

29/11 / 16:00 a 19:00

Velké divadlo DJKT

Mezinárodní
Balet Gala Plzeň
Když se v roce 2008 konala exhibice žáků baletních škol poprvé, měla její zakladatelka Bohumila
Mejcharová představu, že půjde o bienále. Zájem
byl ovšem tak veliký, že se už koná každým rokem.
A každým rokem nabývá na věhlasu. Žáci českých
a zahraničních baletních škol mají jedinečnou příležitost předvést své umění na skutečném divadelním jevišti. Velkou inspirací je jim vystoupení
profesionálních tanečníků, kteří každoročně přijíždějí ukázat mladým nadějím, kam může jejich
cesta po špičkách vést. Letos pozvání přijali sólisté
z Bavorského státního baletu Adam Zvonař a Radka Příhodová a z Národního divadla Zuzana Šimáková s partnerem. Výběr pro prezentaci na Balet
Gala provádějí členové pořadatelského spolku také
na mezinárodních amatérských baletních soutěžích. Plzeňské publikum tak má příležitost vidět laureáty a ta nejzajímavější čísla. Letošní ročník přinese
taneční workshopy, které se konají v sobotu 28. listopadu, a také výstavu Balet v krajkách. Na ní budou
k vidění krajkové obrazy Zdeňka Doležala, sólisty
a baletního mistra Národního divadla v Praze. Vernisáž proběhne před premiérou baletu Romeo a Julie
14. listopadu v 17 hodin ve foyeru Velkého divadla.
Více informací najdete na www.baletgala.eu.

listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Americký poprockový muzikál z pera autorské dvojice
– libretisty Stevena Satera a zpěváka a skladatele Duncana Sheika, který při svém prvním uvedení na Broadwayi
v roce 2006 získal hned 11 nominací na prestižní ocenění TONY. Z nich dostal 8 za nejlepší muzikál, režii, hudbu
a další. Předlohou libreta je stejnojmenné drama Franka
Wedekinda. Ten své nejprovokativnější dílo s podtitulem
Tragédie dětí napsal v roce 1891. Dotkl se zde mimo jiné
největšího tabu tehdejší společnosti, sexuality v mnoha
jejích podobách. Hra byla 15 let zakazována, Wedekind
se svým dílem stal symbolem nastupujícího moderního
divadla. Začátek je vždy v 19 hodin.

07/11
15:00

Divadlo Alfa

Perníková chaloupka

Klasické tituly jsou v programu Divadla Alfa stálicí. Na Perníkovou chaloupku si však diváci museli počkat plných
pětačtyřicet let. Její podoba však nadchne publikum
všeho věku. Vypráví ji totiž starý pecař svému mladému
kolegovi a ještě si u toho zpívají. Hraje se s klasickými
marionetami a představení je určeno divákům od čtyř let,
kteří se při něm mohou maličko bát, ale hlavně se pobaví
a nechají se nadšeně vlákat do světa loutkové pohádky.

08, 12, 19/11

Velké divadlo DJKT

Caligula

Činohra, která nabízí napínavou
podívanou a zároveň provokuje
diváky k stále aktuálním otázkám souvisejícím s hranicemi lidské svobody. Do hlavní role císaře Caliguly je obsazen Martin Stránský, římského konsula Chaereu ztvárnil
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nový člen činohry DJKT Jan Holík, jehož plzeňské publikum znalo především díky neustále vyprodané one-man show Caveman. Hru režíruje šéfka plzeňské činohry Natália Deáková. Začátek je vždy v 19 hodin.

10/11 / 19:00

Nová scéna DJKT

Smrt v Benátkách
Předposlední představení ojedinělého baletu. Hluboce lidský
příběh úspěšného stárnoucího spisovatele Gustava von
Aschenbacha, který během svého pobytu v Benátkách
prožívá až homosexuální náklonnost k polskému chlapci.
Skrze probuzený vztah nalézá sebe sama a nakonec umírá s poznáním, že nade vší kariéru a společenské uznání je
pouto lásky. Předlohou pro choreografii bývalého ředitele Slovenského národního divadla Ondreje Šotha se stala
nejznámější novela německého spisovatele a nositele
Nobelovy ceny Thomase Manna. Umělecké zpracování
nezapře ani inspiraci stejnojmenným filmem Luchina
Viscontiho, o němž se mluví často jako o jednom z nejlepších filmů druhé poloviny 20. století.

14/11
15:00

Divadlo Alfa

Zimní příhody včelích
medvídků

Divadlo Krapet přiváží do Plzně oblíbené představení
o dvou neposedných a zvědavých čmeláčích klucích.
Stejně jako venku i v téhle pohádce léto skončilo a přichází podzim a po něm zima. Vítr fičí, dny se krátí a začíná padat první sníh. Jenže Zima zimice je tak krutá,
že se čmeldové probudí uprostřed zimy, aby si přitopili.
A kolem chaloupky objevují děsivé tajemné šlápoty.
Kdo brousí kolem? Všechna tahle dobrodružství jsou
určena divákům od čtyř let.

14/11 / 19:00

Divadlo Alfa

Máj

Plzeňský literární festival vyvrcholí vynikající inscenací Máchova Máje v podání Báry Hrzánové. Pražské divadlo Viola ji uvedlo už v roce 2003. Od té doby se dočkala k pěti
stovkám repríz na své domovské scéně i po celé republice. Bára Hrzánová v ní Máchův text říká, recituje, zpívá
a velebí. Večerní máj, lásky čas, přijde na jeviště Divadla
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Alfa v sobotu 14. listopadu, dva dny před 205. výročím
autorova narození.

17/11
19:00

Malá scéna DJKT

Přátelé generace X

Poslední příležitost zhlédnout činoherní inscenaci německé dramatičky Felicie Zeller, která získala v roce 2013
cenu časopisu Theater Heute Nejlepší hra roku. Hra je tragikomickou zpovědí majitelky firmy, jejího manžela a sochaře, který se potácí v tvůrčí krizi. Generace X je marketingové označení pro generaci dětí, která nyní nastupuje
„k moci“. Shrnuje postoje lidí narozených mezi lety 1965
a 1980. Manžele Holzovy ztvárnili Andrea Černá a Jan
Plouhar, sochaře Petra Pilze hraje Martin Stránský.

18/11
19:00

Divadlo Alfa

Spadla klec! aneb První
případ podporučíka Vitáska

Major Vitásek je mezi plzeňskými kriminalisty už legendou. Ale i on kdysi dávno začínal. A jako tovaryš kriminalistického řemesla zažil pěkně perné chvilky! V Plzni se
tehdy odehrál zločin tak strašlivý, že obrátil život v celé
zemi vzhůru nohama, ba dokonce hrozil dalekosáhlými
mezinárodními důsledky. A ten dnes znovu ožívá na improvizovaných prknech kulturní místnosti věznice Plzeň
– Bory, kde ho jako dárek oblíbené legendě secvičili
sami trestanci.

19/11 / 20:00

Divadlo Dialog

Neidentifikovatelné lidské ostatky
a skutečná
podstata lásky
Mezi mrakodrapy, mnoha byty, nočními kluby a temnými parky žijí lidé, kteří v osamění touží po kontaktu.
Osobité coolness drama nahlíží do života několika sexuálně frustrovaných třicátníků, kteří se snaží najít pravou
lásku, zatímco město, ve kterém žijí, je paralyzováno
strachem ze sériového vraha. Candy hledá ideálního
muže a v mezičase koketuje se ženami, její spolubydlící,
gay David, je přesvědčen, že láska neexistuje, teenager
Kane o sobě tvrdí, že je heterosexuál, ale zdá se, že je
zamilovaný do Davida, Bernie je ztracená existence, lesbička Jerri miluje Candy, Benita, prostitutka a médium,
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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pozoruje okolní sexuální hemžení a všichni si vyprávějí
strašidelné historky o mrtvolách…

19/11
19:00

21/11

Velké divadlo DJKT

Malá scéna DJKT

Galavečer
Literární kavárny

Galavečer Literární kavárny bude vyhlášením nejlepších
textů mladých tvůrců ze soutěže Literární kavárna. V divadelním prostředí Malé scény proběhne scénické čtení
vítězných textů ve spolupráci s herci DJKT. Galavečer
bude tak jako večery autorského čtení zpříjemněný i hudební složkou a bude přístupný široké veřejnosti. Literární kavárna je společný projekt Divadla J. K. Tyla v Plzni
a Gymnázia Františka Křižíka a je zaštítěna Valeriánovou
nadací v Berlíně a Ministerstvem kultury ČR.

19/11 / 19:30

Měšťanská beseda

Vzduchoprázdno
Trio Martin Zbrožek, Ivana Uhlířová a Bohumil Klepl přiveze
do Plzně naprosto ojedinělý, autentický a kreativní způsob tvoření divadelní hry. Hru totiž vytvoří přímo na jevišti před zraky diváků! Tento živý způsob vystoupení
bývá oblíbený pro svou přímočarost a bezprostřednost
svobodné zábavy a jevištní eskapády Z+U+K dávají vzpomenout na Osvobozené divadlo, či na naprosto výjimečné improvizační jiskření mezi Jiřím Voskovcem a Janem
Werichem. Z+U+K se ve svých improvizacích nechají vynést prouděním vzduchu do vyšších sfér a v nalezeném
vzduchoprázdnu pak spolu levitují. Poletíte s nimi?

20/11 / 19:00

Divadlo Dialog

V kapce rtuti

Spodina uvádí tříaktovou parodickou komedii Viliama Klimáčka v režii Jakuba Zindulky. Tři jednoaktové parodické
komedie propojuje téma chemie jako vědy, která se
snaží vnést řád do tohoto světa a lidského bytí. Přitom
ale vycházejí ze známých děl českého filmu a literatury.
Večer tvoří aktovky Ze života prvků – o vodíku, rtuti,
neonu, kobaltu, niklu a uranu, Žába tropí hlouposti –
o majitelce chemičky, starém hraběti a protektorátním
správci továrny, a Parta chemika Kahana o údernících
v socialistické továrně.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Noc divadel

DJKT se už podruhé zapojuje
do celoevropského projektu
Noc divadel. Pro své diváky chystá bohatý program,
který nabídne zájemcům netradiční pohled do zákulisí divadla. Budou moci navštívit otevřenou činoherní
zkoušku, strávit odpoledne se šéfem opery v zákulisí
divadla, a pokud navštíví operu Edgar, jako bonus získají
speciální lektorský úvod k této inscenaci. Pro náročnější
je v nabídce podvečer operního fajnšmekra, který bude
zakončen návštěvou opery Edgar z pohledu ze zákulisí.
Nové divadlo nabídne site specific, který vznikl ve spolupráci umělců napříč soubory. Na všechny akce jsou
nutné předchozí rezervace, které bude možné provádět
v pokladnách předprodeje od 2. listopadu.

22/11
19:00

Měšťanská beseda

Cena za něžnost

Třicet let soužití matky a dcery není nic jednoduchého. Jana Janěková, Jitka Čvančarová a další jím provázejí s úsměvem i mrazením v zádech. Inscenace o silné

TIP NA PROSINEC
14/12 / 09:00 a 10:30

Divadlo Alfa

Kolíbá
se velryba

Tradiční prosincová premiéra Divadla Alfa přenese publikum do velrybího břicha. I tady totiž může být nakonec jako v pokojíčku
a ani strašní piráti nemusejí zůstat strašnými piráty
navždycky. Všechno začíná tím, že si dva klauni vyrobí papírovou čepici, která by vlastně docela dobře
mohla být i lodí, dokonce i pirátskou lodí, na níž plují
piráti Žvanda a Planda. A právě oni nakonec skončí
ve velrybím břiše. Autorka hry, Iva Peřinová, postavila dialogy na jazykové hravosti a bohatosti absurdních nápadů. Dokázala vytvořit takovou strukturu
dialogu, v níž je, jak v řádcích textu, tak i „mezi řádky“ vepsáno množství fantazijních jevištních, hereckých a loutkářských akcí.
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matce a ještě silnější ráně osudu vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal pět filmových
Oscarů! Matka Aurora je velmi autoritativní a poněkud
výstřední vdova, ale pro svou dceru by dýchala, a možná
proto se jí snaží organizovat a kontrolovat život. Emma
se zase naopak snaží z matčina područí vymanit. Najdou
obě ženy společnou řeč?

23/11 / 19:00

Divadlo Alfa

Slzy ošlehaných
mužů
Osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava
Vrbaty v loutkohereckém pozdravu Divadla Vosto5 přivede na scénu Alfy nefalšovanou krkonošskou zimu. Když
spolu tenkrát před sto lety ošlehaní účastníci zrušeného
závodu, Češi, Němci a Norové, stáli nad tělem Bohumila
Hanče, plakali všichni. Jak uvěřit, že ten nejdokonalejší
z nich, nejlepší, nejstatečnější a vždy ochotný pomáhat
druhým, leží tu náhle mrtev a nic ho už nevrátí životu…

28/11
15:00

Divadlo Alfa

Otesánek

Otesánek v téhle pohádce Vítka Peřiny pochází z Ejpovic. Ale i on všechno kolem sebe slupne: kaši z rendlíka,
ucháč mlíka, pecen chleba, děvečku s jetelem, sedláka se
senem…celé Divadlo Alfa i s diváky a ohrožena je i celá
jedenáctka Viktorie Plzeň! Ještě že je tady babka s motyčkou. Napínavý Otesánek pobaví publikum od pěti let.

30/11 / 11:00 a 20:00

Moving Station

Angel-ky a Angel-y
Angel-ky je dětské interaktivní
představení pro děti od 3 let
a na programu je v 11 hodin. Dvě nemotorné Angel-ky
hlídají nebeskou bránu, ale kdy si mají hrát? Prostě někdy
se holt brána hlídat nemusí a je čas ponořit se do světa
hry a fantazie. Představení Angel-y je pro dospělé a hraje
se ve 20 hodin. Směs klišé různého druhu, dvě cynické
Angel-y, které se nebojí být patetické a sentimentální.
Dvě těla pod tíhou křídel, která by je měla povznést, ale
neví se kam. Čekají na vás u brány nebeské. Lucia Kašiarová a Vanda Hybnerová, tanečnice a herečka, obě matky, ironické, ale stále naivní, romantické a toužící.
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Dozvěděli
jsme se…
… že pozvání na vánoční
koncert Lubomíra Brabce
v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje přijal sólista Národního divadla Roman Janál a dívčí pěvecký sbor Cancioneta Praga.
… že 7. prosince bude v Měšťanské besedě provedena Česká mše vánoční v podání divadelního
sdružení Červený kohout.
… že 2. prosince uvede Měšťanská beseda komedii Antonína Procházky S tvojí dcerou ne s Petrem
Nárožným, Naďou Konvalinkovou a dalšími.
… že v prosinci vystoupí v Besedě Jiří Langmajer a Adéla Gondíková v detektivní komedii
Ani za milion.
… že 14. prosince zve Měšťanská beseda na záznam londýnského představení Hamleta s Benedictem Cumberbatchem v titulní roli.
… že Divadlo Alfa připravilo na vánoční prázdniny představení O zapomnětlivém psaníčkovém
andělíčkovi.

TIP NA PROSINEC
29/12 / 19:00

Měšťanská
beseda

Africká královna
Těžko byste hledali nesourodější pár, než jsou tihle dva: on je ostřílený
lodník, který už prožil na své lodi Africká královna
kdeco a touží už jen si v klidu a závětří užívat života, zatímco ona, spořádaná dcera ze slušné farářské
rodiny, v závětří prožila celý svůj dosavadní život
a prahne po dobrodružství a odvážných činech.
Souhrou náhod se teď, když kolem nich zuří první
světová válka, ocitnou spolu na jedné lodi, navíc
obklíčeni nepřáteli. Překážejí si, lezou si na nervy.
I přesto Linda Rybová s Hynkem Čermákem dokážou projet nebezpečnými peřejemi, přežít nepřátelskou palbu, zrádné mělčiny, ztroskotání i útoky
komárů a původní vzájemnou nevraživost proměnit ve velikou lásku.
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do 15/11

Západočeské
muzeum

Ladislav Sutnar –
užitá tvorba
Výstava užité tvorby Ladislava Sutnara je prodloužena
až do poloviny listopadu. Zároveň přidává i doprovodný program. Ve čtvrtek 5. listopadu v 16 hodin zve
na komentovanou prohlídku s průvodcem z nejzasvěcenějších: s kurátorem výstavy Janem Merglem. Prvního a patnáctého listopadu odpoledne tu navíc proběhnou výtvarné dílny pro veřejnost zaměřené na knižní
vazbu. Vstup je zdarma, bez objednání.

do 20/03

do 29/11

Západočeská galerie

Galerie města Plzně

Vznešenost a zbožnost.
Barokní umění na Plzeňsku
a v západních Čechách
Výstava v Masných krámech podává ucelený pohled
na malířství, sochařství a další výtvarné obory od počátku 17. století do druhé poloviny století osmnáctého. Co vznikalo na území dnešního Plzeňského kraje,
ať už z iniciativy měšťanů, šlechty nebo církve? Pro
klášter v Plasích pracoval freskař a malíř závěsných
děl Jan Kryštof Liška pocházející ze Slezska, na jehož
dílo posléze navázal místní umělec Jakub Antonín
Pink. Raná tvorba Petra Brandla je zase nedílně spjata
s místy jako Manětín, Chyše nebo Žlutice. Sochy tu vytvářel Jan Brokoff, Matyáš Bernard Braun nebo Matěj
Václav Jäckl a monumentální stavby tvořil Jan Blažej
Santini-Aichel či Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Vedle nich tu však působili i umělci místní, jako
byla malířská rodina Seeblumerů, František Josef Lux,
Jan Antonín Pink, Eliáš Dollhopf a další. Sochařskou
tvorbu regionálních autorů zastupují například Lazar
Widemann nebo Josef Herscher a místní architekty
reprezentuje Jakub Auguston a Matěj Ondřej Kondel.
Specifická pozice našeho regionu v rámci Čech ovšem
vedla nejen k výraznému uplatnění předních uměleckých osobností z Prahy, ale i sousedního Bavorska. I ty
zde namnoze dostaly příležitost podat své vrcholné
výkony a výstava nezapomíná ani na ně. Řadu děl či
realizací má veřejnost možnost vidět vůbec poprvé.
Výstava potrvá do 20. března příštího roku.
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Jiný pohled –

Tvorba laureátů
Bienále kresby
Plzeň 1996–2014
Bienále kresby Plzeň připravilo na letošní podzim mimořádnou retrospektivní výstavu, na níž prezentuje
tvorbu všech laureátů Bienále kresby Plzeň od roku
1996 až do roku 2014. Probíhá zároveň v Galerii města Plzně, Galerii Jiřího Trnky a v Západočeském muzeu.
Kromě kreseb jsou tu k vidění jiné druhy výtvarného
vyjádření, celkem téměř dvě stovky děl šedesáti sedmi
výtvarníků ze sedmnácti zemí čtyř kontinentů světa.
Prvního listopadu je v Galerii města Plzně připravena
nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče.

do
07/02

Západočeská galerie

 anuš Zápal.
H
Architekt Plzeňska

Výstavní síň „13“ představuje nejvýznamnějšího plzeňského architekta dvacátého století. Od roku 1910, kdy
se stal zaměstnancem města Plzně, projektoval celou
řadu významných veřejných budov: škol, sociálních
ústavů, ale i staveb technického zaměření. Současně
se soukromě zabýval návrhy rodinných domů a záchranou památek. Výstava, která podává první ucelený pohled na Zápalovu práci, se koná u příležitosti 130. výročí
jeho narození, 105 let od počátku jeho působení v Plzni
a sta let od získání titulu městského inženýra.

29

GALERIE

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

04–30/11

DEPO2015 kavárna

Přírodní krásy
Evropy

Finální výstava projektu Přírodní krásy Evropy představuje přírodu Evropy prostřednictvím velkoformátových fotografií. K vidění budou fotografie zachycující přírodní scenérie všech evropských
zemí, včetně České republiky. Snímky pocházejí z fotografické soutěže, která proběhla v letech 2013–2015.
Součástí vernisáže, která proběhne 4. listopadu v 19 hodin, bude tanečně dramatický audiovizuální obřad Elementy. Výstava je přístupná denně od 11 do 19 hodin
a vstupné je zdarma. Projekt se koná za finanční podpory Plzně 2015, více na www.jsmecastizeme.org.

04–
27/11

Galerie Evropského domu

Autopsychografie

Výstava připomíná literární tvorbu slavného portugalského spisovatele Fernanda Pessoy ve spojení s kresbami, obrazy a grafickými úpravami jeho knih. Těm vtiskl
nezaměnitelnou podobu malíř a grafik Jiří Voves. V rámci vernisáže 3. listopadu proběhne komponovaný program věnovaný poezii Fernanda Pessoy.

04/11– Studijní a vědecká knihovna
03/12 3x ARTE
Projekt zahrnuje díla psychiatrických pacientů a výtvarné práce zdravotnických pracovníků, psychiatrů a arteterapeutů. Návštěvník, který nezná vystavující osobně,
nemá možnost identifikovat, zda autor konkrétního
díla patří mezi pacienty, či se jedná o arteterapeuta či
psychiatra. Všichni si jsou rovni, všichni tvoří jen podle
svého uměleckého cítění.

11/11 / 18:00

Smetanovy sady

Dernisáž a komento-

vaná prohlídka výstavy Pěstuj prostor
Ve Smetanových sadech končí výstava věnovaná problematice veřejného prostoru a jeho proměn. Mezi
nejúspěšnější projekty Pěstuj prostor patří oživení bý-
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Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeské muzeum
chystá na prosinec dvě nové
výstavy: Česká krajinomalba ze
sbírky Kooperativy a Historický porcelán z Limoges.
… že Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti připravuje na prosinec v Galerii Jiřího Trnky výstavu
svých členů na téma Zátiší.
… že Galerie Azyl pořádá od 1. listopadu výstavu
fotografií Václava Krecla With LOVE from the NETHERLANDS.
… že v prosinci bude v Galerii Azyl prodejní výstava
grafik Jiřího Suchého.
… že galerie Paletka zve v listopadu a prosinci na výběr z celostátní přehlídky Oči dokořán.
… že Západočeská galerie chystá na 11. prosince vánoční koncert sólistů DJKT.
… že ve druhém patře radnice vystavuje až do 4. ledna Pavel Hušek automobilový design.
… že prosinec bude ve Visio Art Gallery patřit Jiřímu
Světlíkovi a jeho výstavě 50+ jak 100ho ven.
… že v Galerii Dominikánská můžete od úterý
do čtvrtka vidět i kupovat obrazy, kresby, plastiky, keramiku a další umělecká díla západočeských autorů.
valé Městské plovárny, pravidelné přednáškové cykly
nebo odborně popularizační průvodce po architektuře
Plzeňský architektonický manuál. Pokud chcete slyšet
zajímavosti z jednotlivých projektů, přijďte u příležitosti
dernisáže na večerní prohlídku komentovanou přímo jejich autory. Baterky s sebou.

16/11– Smetanovy sady
10/12 Stonožka slaví 25 let
…a děkuje Plzni. V roce 1990 založila Běla Jensen humanitární a mírové hnutí Na vlastních nohou, které bylo
orientováno na děti. Dnes je z něj celosvětová významná
organizace, která zapustila kořeny i v Česku. Děti malují
vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc
nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Na začátku všeho bylo pár dětských kreseb
a Plzeň. Tady se celý nápad zrodil a tady po čtvrt století
také bilancuje.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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do
10/11

Pomozte nám vytvořit
nejdelší fotoalbum
na světě!

Jak si užíváte rok 2015, kdy je Plzeň Evropským hlavním městem kultury? Pošlete fotografie se svými zážitky z tohoto roku a organizátoři z týmu Plzeň 2015
z nich vytvoří nejdelší fotoalbum na světě: roztáhnou
ho po 1,3 kilometru dlouhé trase z náměstí Republiky
do DEPO2015. V sobotu 12. prosince mezi 15. a 18. hodinou si pak fotografie budete moci prohlédnout. Na konci výstavy si můžete vystřihnout a odnést domů jako
vzpomínku na Evropské hlavní město kultury 2015 fotku, která je vám blízká. Fotografie ve velikosti 1 až 7 MB
ukládejte na fotoalbum.plzen.eu do 10. listopadu 2015.

04/11
05–30/11

Plzeňský literární festival
V Plzni přišel na svět zbrusu nový festival, v němž
bude hrát hlavní roli slovo. Slovo jako prostředek dorozumění i nedorozumění. Slovo krásné i vyprázdněné. Středisko západočeských spisovatelů ve spolupráci s Knihovnou města Plzně a Studijní a vědeckou
knihovnou Plzeňského kraje připravily program složený z vystoupení předních autorů a interpretů, koktejl namíchaný z hudby, divadla, poezie, prózy i odborných seminářů zaměřených na autorská práva.
Plzeňský literární festival bude probíhat po celý listopad v knihovnách, kavárnách, ale i ve školách. Jeho
vrcholem bude divadelní představení pražské Violy
Máj v podání Báry Hrzánové. Na jedno místo v jednu
chvíli svede držitele ceny Magnesia Litera Radka Fridricha, laureáta Ceny Bohumila Polana Roberta Jandu
a svérázného autora publikujícího pod pseudonymem J. H. Kalif. Představí Karlu Erbovou a jejího mladého francouzského překladatele. Ale také pozve veřejnost k debatě na téma, zda ještě dnes vůbec slova
něco znamenají. Své si k němu řekne mimo jiných
i socioložka Jiřina Šiklová. Součástí festivalu je i Festival nakladatelů, pořad českých a německých spisovatelů nebo Cena Bohumila Polana. Po celý listopad
zároveň probíhá ve Studijní a vědecké knihovně výstava věnovaná pětadvaceti letům činnosti Střediska
západočeských spisovatelů. V jejím závěru tu bude
slavnostně prezentován Plzeňský literární almanach.

listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Techmanie

7. narozeniny

Techmania Science Center slaví narozeniny! Ve starých
továrních halách Škodovky funguje už sedm let. Dva
roky je tu také 3D Planetárium. Letošní oslavy jsou o to
významnější, že v srpnu uplynulo deset let od okamžiku, kdy se myšlenka na vybudování moderního science
centra začala zvolna zhmotňovat. Buďte mezi gratulanty i vy! U příležitosti narozenin otevírá Techmanie zbrusu novou interaktivní expozici Budoucnost na talíři.

od
04/11

Techmanie

Budoucnost na talíři

U příležitosti svých sedmých narozenin přivítá Techmanie
první návštěvníky své nové expozice věnované jídlu a výživě. Dozvědí se tu třeba, kolik se v Česku sní každou minutu kuřat nebo rajčat, ocitnou se v chladírenském boxu,
nahlédnou do historie kanalizace a záchodů, na vlastní
kůži si zkusí, jaké by to bylo, kdyby přibrali pár kilo, a rozšíří své obzory zajímavými informacemi. Leckoho překvapí,
že arašídy jsou luštěnina a rebarbora zelenina.

05/11 / 18:00

Studijní a vědecká
knihovna

Pocta Josefovi
Hrubému

Plzeňský básník Josef Hrubý patří k laureátům Ceny Magnesia Litera. Jeho otec kočoval se slavnými cirkusy jako
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muzikant. Výchovu malého Josefa převzala po maminčině smrti babička. Vyprávění a působení obou se později
odrazilo v jeho tvorbě. Plzeňský literární festival připravil
Josefovi Hrubému a jeho poezii sólový večer. Provázejí
a recitují Markéta Čekanová a Martina Samková.

05–07/11

Kino Beseda

Festival bollywoodského filmu
Festival bollywoodského filmu
ve svém 13. ročníku poprvé přichází i do Plzně. Přináší
nejen zpěv, tanec a specifické komediální prvky, jimiž
se Bollywood proslavil. Poukazuje také na rozmanitost
komerční i nekomerční indické tvorby; promítat se totiž
budou i filmy regionální nebo dokumenty. Na programu jsou komerční snímky Angliština Engliština a Život
je jen jeden, dokumentární film Breaking Free či zástupce regionální (tamilské) kinematografie Pohlceni zlem.
Zkrátka každý divák si určitě najde to své. Více informací
naleznete na www.bollywood.cz.

06/11 / 16:00

Kulturní tipy

od 10 hodin navštívit v areálu DEPO 2015 Den s Českou
televizí. Čeká vás setkání s postavičkami z Večerníčků,
budete mít příležitost vyfotit se v jeho kouzelném automobilu, v němž přiváží každý den pohádku na dobrou
noc, vyzkoušet vlastní dovednosti v některé z pracovních dílen nebo otestovat své znalosti v AZ kvízu junior.
Můžete se těšit i na oblíbené moderátory z pořadů stále
více oblíbeného Déčka. Od neděle 8. 11. do úterý 10. 11.
můžete zajít do Hudební kavárny Dominik, kde na vás
vždy od osmé hodiny čekají zajímavé filmy jako „Životní
šance“ s Dustinem Hoffmanem nebo Moje malá sestra,
vítěz sekce Generation letošního Berlinale. Projekce
jsou zdarma. Více informací na www.juniorfest.cz.

06–
11/11

14/11 / 13:00

Burza ruských
knih

06–11/11

Plzeň

Den s ČT a mnohem více na letošním Juniorfestu
Opět po roce se vrací do pěti měst v kraji mezinárodní
filmový festival pro děti a mládež Juniorfest 2015, jenž
nabídne desítky projekcí a řadu zajímavých doprovodných akcí. Například v neděli 8. listopadu můžete
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Juniorfest 2015

Festival filmů a televizní tvorby pro děti a mládež Juniorfest 2015 se i letos zastaví v Dobřanech. Spolu s ním
se na nádraží zastaví Kinematovlak. Bude promítat Večerníčky, přinese Poctu Jindřichu Polákovi v podobě
prvních dobrodružství Pana Tau či Poctu Adolfu Bornovi symbolizovanou jeho Večerníčky. V sobotu bude
na dobřanském náměstí probíhat Pohádkové luštění
a v úterý se tu lidé dočkají i Dne s Českou televizí. Více
na www.juniorfest.cz.

Ruské centrum na ZČU

Máte doma ruské knihy, které
už nikdo nečte? Máte CD s filmy, na které se už nedíváte? A možná vám zůstaly učebnice ruštiny, které byste
chtěli předat dalším studentům. Nebo naopak chcete
získat nějakou knihu v ruštině? Tak přijďte na výměnu
a výprodej knih v ruštině. Zve vás Ruské centrum na Západočeské univerzitě.

Dobřany

Univerzitní kavárna Íčko

Slova, slova,
slova…
Co ještě dnes znamenají slova?
V době přesycené reklamními slogany, volebními hesly
a nejrůznějšími sliby a proklamacemi. Plzeňský literární festival připravil diskuzi, která se na to vše podívá
z různých stran a úhlů. Účast přislíbili básníci Petr Kukal a Michal Šanda, socioložka Jiřina Šiklová, novinářka
Miroslava Vejvodová a spisovatelka Františka Vrbenská.
Trh názorů na téma postavení slov v dnešním světě se
koná v univerzitní kavárně Íčko v Riegrově ulici, vstup je
volný. Přijďte svůj názor říct i vy!

14/11
18:00

Loosův interiér Bendova 10

Móda Loosovy doby

Jaké šaty nosili klienti Adolfa Loose? Nejen to, ale
i spoustu dalších zajímavostí o dobové módě, líčení
a životním stylu se dozvědí návštěvníci komentované
módní přehlídky v Loosově interiéru v Bendově ulici
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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č. 10. Tématem hledání souvislostí mezi módou, užitým
a vysokým uměním se bude zabývat kunsthistorička Milena Hasalová.

14–21/11

Plzeň

Festival animovaného filmu
Listopad v Plzni již tradičně
patří animovanému filmu. 10. Festival Animánie bude
ve znamení Japonska a komiksu. Malí i velcí diváci se
mohou těšit na to nejlepší z animované japonské tvorby, ale zhlédnout budou moci i animované lahůdky
z Čech a zahraničí. Festival odstartuje soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let, letos
poprvé se zahraniční účastí. Ta se posléze přerodí ve festival animovaného filmu a řadu dílen. Dorazí i slavný
japonský animátor Koji Yamamura a režisér Yuichi Ito,
aby představili svoji tvorbu. Ikuo Matsuda, mistr Manga, zase zájemce naučí kreslit tento specifický japonský
styl komiksu. Festival najdete hned na několika místech
v Plzni, a to v Moving Station, Anděl Music Bar, Měšťanská beseda a DEPO2015. Více na www.animanie.cz.

17/11 / 14:00

OC Plzeň
Rokycanská

Fashion show
Módní přehlídky obchodů Obchodního centra Plzeň Rokycanská nabídnou inspiraci
na podzim a zimu. Kromě toho se tu návštěvnice mohou
svěřit do rukou vizážistek Mary Kay a nakonec se nechat
vyfotit profesionálním fotografem. Na děti čekají soutěže o ceny, dětská zóna s animátory a malováním na obličej a kapela Miniband se svou show s písničkami z pohádek. Starší návštěvníky určitě nadchne ražba buttonů
s širokou škálou motivů. Více na www.oc-plzen.cz nebo
na facebooku.

18/11
14:30

Americké centrum US Point

 ow I made leap from corporate
H
world to the start-up world

Ajit D’Sa je americký podnikatel. Založil firmy jako Bandize, AjitCo a Tidbits a je zároveň šéfem firem TRNSFR
a HealCodes. Chcete se od něj nechat inspirovat, jak
nasměrovat svoji kariéru? Ajit D’Sa bude hovořit o své
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

profesi softwarového inženýra pro IBM a další IT firmy
a o tom, co ho vedlo k tomu, že opustil stálé zaměstnání
a pustil se do světa start-upů. Poodhalí své zkušenosti,
business plány, způsob financování začínajících podniků a současné platformy start-upů, které vyvíjí po celých Spojených státech. Přednáška je v angličtině.

18/11 / 18:00

Kavárna DEPO2015

Jak se v Plzni
pěstuje prostor

Chcete vidět, jak živo je v Černicích, co vytvářejí skauti Doubravce, nebo jak se povedl
první plzeňský Zpěvomat? Přijďte si prohlédnout prezentaci projektů uskutečněných v rámci letošní výzvy
Pěstuj prostor za podpory Plzně 2015. Na prezentace
naváže krátký seminář pro zájemce o další ročník výzvy.
Tady se dozvíte, jak pomoci zlepšovat Plzeň, s jakými
projekty se můžete do výzvy zapojit i na co si dát při vyplňování žádosti pozor.

Studijní a vědecká knihovna
21/11
08:30 a 10:30 Zastupuje vás DILIA?

A proč by měla?
Co se všechno smí

Na sobotu 21. listopadu připravil Plzeňský literární festival dva semináře určené aktivním autorům i zájemcům
z řad veřejnosti. Tématem prvního, který začíná v půl
deváté, bude zastupování autorů agenturou DILIA. Hovořit bude vedoucí literárního oddělení Alena Jakoubková. Druhý seminář bude zasvěcen tématu autorského
práva. Začne v půl jedenácté a záludnostmi paragrafů
posluchače provede JUDr. Helena Chaloupková. Předchozí registrace na e-mailu zaspis@seznam.cz nutná!
Seminář DILIA je přístupný zdarma, vstupné na seminář
autorského práva činí 200 Kč.

23/11 / 20:00

Moving Station

As Long As
Holding Hands
Ve svém nejnovějším projektu
se česko-slovenské tvůrčí duo Tereza Ondrová a Peter Šavel vydává na cestu zkoumání různých podob
romantických vztahů. Pohyb mezi Terezou a Petrem
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vzniká v neustálé komunikaci mezi „já a ty“, v harmonii
i nesouhlasu, ladně i neohrabaně. S humorem a vášní,
otevřeni jeden druhému a jeden pro druhého, se společně s diváky vydávají na cestu vztahy. Každá zdánlivě
bezvýchodná situace je impulsem k vracející se otázce:
Chceš mě stále ještě držet za ruku?

26/11 / 15:00

D klub

Nikdo nejsme
dokonalý
Televizní pořad Nikdo není dokonalý znají diváci již patnáct let. Jiří Krampol se s ním
vydal na cesty a zastaví se i v doubraveckém D klubu.
S sebou přiveze operetního a muzikálového zpěváka,
baviče a imitátora Karla Bláhu. Zábavný pořad je plný
filmových a muzikálových hitů, veselých historek či scének. Oba protagonisté vás přesvědčí, že opravdu nikdo
nejsme dokonalý!

26/11
17:00

Studijní a vědecká knihovna

Petr Rajchert
– autorské čtení

Petr Rajchert je herec, zpěvák, hudebník, hudební dramaturg a saxofonista. Do Plzně ovšem přijíždí coby spisovatel. Bude číst ze své nové knihy Ruku na srdce, náhody neexistují. Svěží romanticko-dobrodružný thriller,
ve kterém čtenáři sdílejí s kreativcem Tomášem řadu
vyhrocených situací a vše mohou vsadit na jednu kartu,
bude Petr Rajchert číst v rámci Literárních čajů o páté.

27/11–23/12

Náměstí Republiky

Vánoční trhy

Advent je zase tady. Každý den
od 9 do 19 hodin bude srdce
města bít v rytmu vánočních nákupů, vonět svařákem
a punčem a znít koledami a vánočními písničkami. Kromě toho tu denně v 17 a 18 hodin opět ohlásí čas pravý
ponocný. Každé odpoledne je také připraven doprovodný program, v němž vystoupí Jakub Smolík, Petra
Černocká, Martin Maxa, Standa Hložek, Beatles revival,
Marcel Zmožek a další. Čeká na vás také staročeská zabijačka s ukázkou výroby, keramika, kováři, staročeské
pochutiny, čertík v lokši a více než 120 stánků.
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Dozvěděli
jsme se…
… že D klub chystá na prosinec
Dětský minisilvestr a pro seniory
Silvestr „nanečisto“.
… že US Point připravuje na 3. prosince speciální vánoční konverzaci.
… že i letos nabídne katedrála adventní a vánoční
programy a pořady.
… že i letos jste 24. 12. zváni Na Ježíška U Ježíška.
… že na začátku prosince zažijí Klatovy Dny španělské kultury.

27/11
20:20

Plzeňský pivovar

PechaKucha Night

PechaKucha Night Plzeň vol. 15 se tentokrát bude konat
v bývalé elektrárně v Plzeňském pivovaře. A protože jde
o akci s pořadovým číslem patnáct, bude také o něco
slavnostnější než obvykle. Vedle řady zajímavých hostů z Česka přijedou také zakladatelé z Tokia. Nenechte
si tento atraktivní formát přednášek dvacet vteřin krát
dvacet slideů ujít!

28/11 / 10:00

Farma Zelený

Podzimní víkend
na farmě
Užijte si jeden podzimní den jinak: přijměte pozvání do malebné pošumavské krajiny
plné lesů, polí a luk na rodinnou farmu pana Zeleného.
Čeká vás tu celodenní program, během nějž se seznámíte s chovem hospodářských zvířat, zkusíte si, jak se o ně
starat, čím a kdy je krmit, proniknete do principů šetrného zpracování produktů farmy a také uvidíte robota,
který sám dojí. Během doprovodného programu si děti
vyrobí trička s vlastním farmářským motivem nebo si
vyzkoušejí, jak lze přežít venku v přírodě bez moderních
vymožeností. Cena pro celou rodinu je 290 Kč, pro jednotlivce 100 Kč, nejmenší do tří let zdarma. Z Plzně bude
vybaven také autobus, který odjíždí v 9 hodin ze zastávky Plzeň-Bory, lze ho objednat na www.zazitkyunas.cz.
Více na www.zazitkyunas.cz.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Kino Beseda | Filmové premiéry

Listopad bude v Kině Beseda patřit hlavně hudebním fanouškům. V rámci přehlídky Rockové legendy v Kině Beseda si můžou užít hned tři báječné koncerty – 8. listopadu
pompézní koncert The Who v londýnském Hyde Parku,
19. listopadu noc s Ericem Claptonem v Royal Albert Hall
a 22. listopadu naprosto jedinečný film Roger Waters The
Wall! A jako bonus Kino Beseda nabízí v polovině listopadu snímek Jumpers for Goalposts, což je sestřih tří největších koncertů britského
zpěváka Eda Sheerana ve Wembley.

„Pestrý listopad: Přijďte do Kina Beseda
na Eda Sheerana, Mládí či Macbetha.“
V listopadu bude Kino Beseda lákat i na Festival bollywoodského filmu, který
v Plzni proběhne vůbec poprvé. Během tří dnů (5.–7. 11.) můžete zhlédnout čtveřici
filmů indické produkce, které bodovaly v minulých ročnících.
Kromě českých novinek Wilsonov (2. 11.) a Ztraceni v Mnichově (11.–13. 11.) nabídne Kino Beseda i jednu novinku světovou – Mládí (9. 11.) od oscarového režiséra
Paola Sorrentina. V listopadu si ale na své přijdou i milovníci Shakespeara či dokonalého baletu. Ti první
by si neměli nechat ujít záznam Shakespearovy tragédie Macbeth (16. 11.) přímo z londýnského divadla
Globe, ti druzí cyklus sedmi projekcí z moskevského Velkého divadla. Bolšoj balet v Kině Beseda odstartuje
8. listopadu baletem Giselle.

CineStar, Cinema City

29/10

Sicario: Nájemný vrah / akční / krimi
Vloni v létě se v kinech objevilo akční sci-fi Na hraně zítřka, v němž Tom Cruise
bojoval s mimozemskou invazí. Záda mu u toho kryla Emily Blunt a ukázala,
že tenhle žánr a role drsňaček jí sedí, což by mělo potvrdit i drama Sicario:
Nájemný vrah. Tady si Emily Blunt zahraje mladou členku speciální jednotky
Kate Macer, která má u hranic s Mexikem likvidovat drogové kartely. Podle
pravidel se tu moc nehraje, místo zatýkání se podezřelí a viníci rovnou likvidují a jednotka se chová spíš jako vojenské komando než strážci zákona. A pak je tu Alejandro, žoldák a odborník na mexické drogové kartely, který má víc
tajemství, než by se jeho kolegům líbilo. A čím víc se Kate a její kolegové dostávají svým nepřátelům pod kůži, tím
víc hlavní hrdinka začíná chápat, že se octla ve hře, kde neplatí žádná pravidla. A kde je zatraceně těžké určit, kdo je
tu hodný a kdo zlý. Drsné akční drama sází vedle Emily Blunt i na držitele Oscara Benicia del Tora a charismatického
Joshe Brolina. Natočil ho Kanaďan Dennis Villeneuve, autor skvělé detektivky Zmizení.

29/10

CineStar, Cinema City

Fakjů pane učiteli 2 / komedie
Německá komedie Fakjů pane učiteli slavila v českých kinech docela úspěch.
Když se zlodějíček Zeki dostal z vězení, zjistil, že na místě, kde zakopal svůj
lup, vyrostla škola, a pokud se chce ke svému bohatství dostat, musí se začít
vydávat za učitele. Nakonec ho sice prokoukli, ale vzhledem k tomu, že ve třídě plné nezvladatelných idiotů slavil úspěchy, zapomněla ředitelka na jeho
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minulost a udělala z něj regulérního člena učitelského sboru. Teď se Zeki, jeho naivní kolegyně Lisi a parta tupých
studentů opět vrací a chystají se na školní výlet do Thajska. Zeki z toho není moc nadšený, protože se svými sígry
rozhodně nechce trávit víc času, než je nutné, ale nevykecá se z toho. A na druhé straně světa má bojovat za pověst
svojí školy. Tohle nemůže dopadnout dobře. Ale může to být solidní legrace.

CineStar, Cinema City

29/10

Celebrity s.r.o. / komedie
Jiří Mádl a režisér Miroslav Šmídmajer společně natočili pohodovou komedii
Probudím se včera a ještě před tím pohádku Peklo s princeznou. Teď se rozhodli spojit síly potřetí a vylezla z toho komedie Celebrity s. r. o. Děj se bude
odehrávat na place natáčení seriálu. Mladí herci tu bojují o slávu, veteránům
se už moc makat nechce, technici nejsou nejpoctivější a mladý režisér Tomáš
se permanentně střetává s producentkou, kterou zajímají jiné věci než úspěch seriálu. A tak si režisér pomůže sám
a vymyslí postavu, která je inspirovaná skutečným mafiánem. Sledovanost jde nahoru, lidi se baví a jediný, kdo
z toho nemá radost, je onen mafián. A rozhodne se celou situaci řešit tak, jak je zvyklý. Tomáš najednou zjišťuje, že
natáčení seriálu může být životu nebezpečné. Vedle Jiřího Mádla se před kamerou objeví třeba Monika Hotváthová,
Vilma Cibulková nebo Robert Jašków.

05/11

CineStar, Cinema City

Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu 3D
animovaný
Snoopy je jeden z nejslavnějších psů na světě. Minimálně to platí mezi těmi comicsovými a kreslenými. Teď dostal vlastní film a vedle Snoopyho pochopitelně
dorazí i jeho lidský kámoš Charlie Brown, kluk s divnými vlasy a talentem přimotat se k problémům. Díky Snoopymu a jeho snažení sice ze všech trampot
nakonec obvykle vyleze jako hrdina, ale jeho psí kamarád se kvůli tomu obvykle pořádně nadře. Charlie totiž průšvihy
a trable doslova přitahuje a teď to vypadá, že to bude jenom horší. Do sousedství se totiž přistěhovala nová rodina
a jejich dcera se Charliemu docela líbí. Má ale tenhle stydlivý magnet na průšvihy vůbec šanci? Sám asi ne, ale Snoopy
je připravený udělat všechno pro to, aby mu s bojem o srdce jeho lásky pomohl. Pohodový animák pro celou rodinu
natočil Steve Martino, autor čtvrté Doby ledové nebo Hortona.

		

CineStar, Cinema City

05/11

Spectre / akční / krimi / thriller
Bond. James Bond. Tuhle hlášku už jsme slyšeli víc než dvacetkrát, agent Jejího
veličenstva má ale na světě tolik fandů, že si jí budou užívat nejspíš i další generace diváků. James Bond je zkrátka zpátky a tentokrát se postaví hodně zákeřnému
protivníkovi. V MI6 to vře, politikům se nelíbí, jak celá organizace pracuje a vypadá to, že ji možná zruší. Sám Bond má ale jiné starosti. Objevil totiž starý dokument, který ho dostane na stopu organizace Spectre, tajemné společnosti, která, jak to tak vypadá, má prsty ve všem
špatném, co se kdy v Bondově životě stalo. A její šéf, nevypočitatelný Franz Oberhauser, podle všeho ví o Bondovi víc než
kdokoliv jiný. Co je zač? A co má s agentem 007 společného? To jsou otázky, na které bude muset Bond najít odpověď.
A bude to zatraceně nebezpečné hledání. Naštěstí se dostane na stopu dcery svého dávného protivníka, která by mu
mohla pomoci, a aby toho nebylo málo, ve hře je i vdova po italském mafiánovi, které jde po krku konkurence, a i ona
dovede Bondovi odpovědět na pár otázek. V hlavní roli se už počtvrté objeví Daniel Craig a režii dostal na starost Sam
Mendes, který se osvědčil už u minulé bondovky Skyfall. V dalších rolích se objeví profík na padouchy Christoph Waltz,
kterého můžete znát z Hanebných panchartů nebo westernu Nespoutaný Django, a krásná Monica Bellucci.
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12/11

CineStar, Cinema City

Steve Jobs / drama / životopisný
Steve Jobs, muž, který stál za úspěchem značky Apple, už jeden film dostal.
Verze s Ashtonem Kutcherem se ovšem moc nepovedla a Jobs je člověk, který si rozhodně zaslouží povedený film, na reparát jsme tedy zvědaví. A nejen kvůli Jobsovi, ale i lidem před a za kamerou. Samotného Jobse si zahrál
Michael Fassbender, kterého můžete znát ze série X-Men nebo oscarového
hitu Dvanáct let v řetězech, vedle něj si vážnější polohu vyzkouší komik Seth Rogen a objeví se i držitelka Oscara
Kate Winslet. A jako režisér na Steva Jobse dohlížel autor Trainspottingu nebo Milionáře z chatrče Danny Boyle.
A o co že by mělo jít? Klasický oslavný životopis nečekejte, film se rozhodně nebude vyhýbat kontroverzi a Jobs
se tu ukáže nejen jako génius, který změnil svět, ale i jako egomaniak terorizující své kolegy a člověk, se kterým
nebylo vůbec snadné pracovat.

CineStar, Cinema City

12/11

Husí kůže 3D / horor / komedie
Jack Black je především komik, ale v Husí kůži bude diváky nejenom rozesmávat, ale i děsit. Zahraje si tu autora hororových knížek R. L. Stine, který
ve své knihovně schovává před světem strašlivé tajemství. A bohužel už to
tajemstvím dlouho nebude. Jeho novým sousedem je totiž Zach Cooper, který se do amerického vidlákova přestěhoval z velkoměsta a není z toho úplně
nadšený. Takže se nudí. Když tedy zjistí, že jeho soused doma pravděpodobně mučí svou krásnou dceru, chce ji
zachránit. Jakmile však vstoupí do domu, zjišťuje, že situace je trošku jiná. Dcera je v pohodě. Místo toho se ukáže, že
knížky v tajuplné knihovně žijí vlastním životem a kdokoliv je otevře, ten jejich příběhy vypustí na svět. A hrdinové
je pochopitelně otevřou. Město tedy najednou začne terorizovat sněžný muž, obrovská kudlanka, naštvaný vlkodlak
nebo jen zdánlivě milí skřítci. Zach, Stine a jeho dcera Hanna se teď budou muset pořádně ohánět, aby všechno dali
do pořádku. Bude to pořádná jízda, kde bude místo pro strach, ale především pro ten humor.

12/11

CineStar

Otcové a dcery / drama
Jack Davies byl úspěšný spisovatel a držitel Pulitzerovy ceny, kterého čekala
zářná budoucnost, během jediného okamžiku se ale všechno změnilo. Jeho
manželka zemřela a Jack se musel postarat o malou dceru Katie a rychle mu
došlo, že jeho život už nikdy nebude stejný. Výchova malé holky navíc není
vůbec žádná legrace, a tak není divu, že se z toho do té doby sebevědomý
a úspěšný Jack jednoduše složil a psychicky se zhroutil. To bylo před pětadvaceti lety. Dnes je Katie dospělá, žije
s přítelem Cameronem, a i když tak nějak tuší, že jejich vztah nešlape tak jako dřív, víceméně je spokojená. S tátou se
nevídá, jednoho dne se však rozhodne to změnit a dát mu ještě jednou šanci. Poradí si s tím Jack, nebo zase zklame?
A jak moc musí být rodičovská láska silná, aby tohle dopadlo dobře a aby dcera odpustila svému otci, že jí málem
zničil celý život? Dojemné drama sází na oscarového Russella Crowea v hlavní roli, po jehož boku se objeví krásná
Amanda Seyfried. Režie se ujal Gabriele Muccino, autor dramat Sedm životů a Štěstí na dosah.

19/11

CineStar

Proč jsem nesnědl svého taťku 3D / animovaný

Jurský svět nám v létě ukázal, že s pravěkem není žádná sranda, a když chce někdo oživit dinosaury, obvykle to skončí křikem, řevem, bolestí a krví. Francouzský animák Proč jsem nesnědl svého taťku ale ukáže, že v pravěku mohla
být i legrace. Místo dinosaurů ale dostaneme pralidi a hlavním hrdinou bude pračlovíček Edward. Ten se narodil
jako prcek a v kmeni to neměl vůbec snadné. Nakonec ho jeho příbuzní i sousedé zatratili. To, co Edwardovi chybělo
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na výšce, ale doháněl hlavou. Prostě mu to pálilo. Díky kámošovi Ianovi, který ho chránil, měl dost času na vynalézání, a tak se mu povedlo objevit oheň, dovedl postavit solidní obydlí, vymyslel nové techniky lovu a v podstatě stál
u zrodu civilizace. A chtěl se o ni podělit se svým kmenem. Přesvědčit pralidi, že jíst své příbuzné není zrovna dobrý
nápad, ale nebude vůbec žádná sranda.

CineStar, Cinema City

19/11

Hunger Games: Síla vzdoru 2. část / sci-fi
Série Hunger Games se chýlí ke svému konci. A bude to konec vpravdě velkolepý. Ještě na začátku prvního dílu byla Katniss obyčejnou holkou, které
to šlo trochu lépe s lukem. Aby zachránila svou sestru, rozhodla se místo
ní vstoupit do arény, kde se bojovalo o holý život. A vyhrála a přežila. Stala
se z ní hvězda a člověk, který přinesl lidem naději. A proto musela zemřít.
Prezident Snow, despotický vládce země Panem, někoho takového rozhodně nepotřeboval, Katniss však přežila
další turnaj a teď patří k rebelům. Ti moc dobře vědí, že v její osobě mají v ruce eso. Díky ní se k boji přidávají další
a další lidé a jsou ochotni bojovat do posledního dechu. Sám prezident Snow začíná tušit, že tenhle konflikt bude
pro jeho vládu těžší než cokoliv před tím a čím víc se blíží rozhodující bitva, tím méně fér se hraje. A ztráty jsou
na obou stranách. V poslední části velkolepé sci-fi série si opět zahrála hlavní roli Jennifer Lawrence, ale diváci tu
mají poslední šanci vidět v akci Philipa Seymoura Hoffmana. Pro nedávno zesnulou oscarovou hvězdu byl závěr
Hunger Games poslední prací před kamerou.

19/11

CineStar, Cinema City

U moře / drama / romantický
Brad Pitt patří k hercům, kteří umí skvěle kombinovat velké a drahé filmy
s těmi menšími, ale umělecky ambiciózními. A ve všech je obvykle skvělý.
Jeho manželka Angelina Jolie také patří mezi megahvězdy, v posledních letech se však rozhodla vyměnit herectví za režii a její loňské válečné drama
Nezlomný bylo nakonec nominované na tři Oscary. Teď natočila komorní romantické drama U moře, v němž si spolu s Pittem i zahrála. Odehrává se na francouzském pobřeží někdy v sedmdesátých letech. Právě sem přijeli úspěšný spisovatel a bývalá tanečnice na dovolenou, rozhodně se ale nechtějí
flákat po plážích. Oba vnitřně tuší, že jejich manželství se už téměř rozpadlo a je jim jasné, že tady mají poslední
šanci s tím něco udělat. Daleko od velkých měst, kousek od krásného Středozemního moře mají šanci si všechno
vyříkat, zjistit, kdo, kde a kdy udělal chybu a pokusit se všechno napravit. Není ale už pozdě?

CineStar, Cinema City

19/11

Black Mass: Špinavá hra / krimi / životopisný
Johnny Depp už zažil lepší časy. Filmy jako Mortdecai: Grandiózní případ nebo
Transcendence v kinech víceméně propadly a divákům se nelíbily, novinka
Black Mass: Špinavá hra by mu ale měla napravit reputaci. Půjde o pořádně
drsnou gangsterku natočenou podle skutečné události. Jejím hlavním hrdinou je Whitey Bulger, gangster z Bostonu, který pracuje pro irskou mafii. Jednoho dne se setká se svým kamarádem z dětství Johnem Connollym, jenž pracuje pro FBI a dojde jim, že si můžou
vzájemně pomoci. Whitey bude Johnovi práskat na konkurenci, FBI se Whiteyho protivníků zbaví a on ovládne jejich
teritorium. Na papíře to zní dobře, celá situace se však pánům velice rychle vymkne z rukou, na bostonských ulicích
se začínají objevovat mrtvoly, Whitey se dostane na seznam nejhledanějších zločinců FBI a k celé situaci se musí
vyjádřit i jeho bratr, vysoce postavený politik. S Whiteym to nevypadá dobře. Svou kůži ale rozhodně nehodlá dát
lacino. Vedle Deppa se tu objeví i Benedict Cumberbatch ze seriálového Sherlocka nebo Joel Edgerton, kterého jste
mohli vidět ve filmu EXODUS: Bohové a králové.

38

listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Názor Lenky Kovačikové | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Lenky Kovačikové
Ve své práci se zabývám otázkou, co jedli lidé před mnoha staletími. Občas
si při tom říkám, že badatelé, kteří budou zkoumat naše kosterní pozůstatky
z hlediska výživy, to nebudou mít vůbec jednoduché. Spektrum dnešních
potravin je hodně široké, na pultech jsou výrobky z odlišných koutů světa
a různé kvality. Chemický signál, který v kostech a zubech zanechávají, nebude snadno interpretovatelný. Při zkoumání jídelníčku našich předků se pochopitelně
neubráním ani úvahám o tom, co jím já sama nebo co se dnes obecně dostává na talíř. Již první zemědělci
pěstovali a konzumovali hrách a čočku, ale v našem jídelníčku příliš zastoupeny nejsou. V období středověku
bylo dost oblíbené skopové maso, což dnes rovněž neplatí. Také by nás dnes asi nenapadlo lovit a opékat
veverky nebo chytat drozdy nebo sluky.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Já se snažím, aby byl můj jídelníček co nejrozmanitější, začleňuji do něj více obilnin a luštěnin, které se v minulosti běžně pěstovaly a využívaly. Omezuji slazení rafinovaným cukrem, který nahrazuji medem. Sbírám třeba
bezinky, šípky, ostružiny nebo borůvky a snažím se z nich vyrábět nějaké dobroty. Stejně tak ochutnávám
různé byliny a koření, které se objevují ve starých receptech. V poslední době se vracím také k pomazánkám,
k nimž jsem si vypěstovala nechuť v mateřské školce. Ale musím je sama připravit, abych věděla, jaké ingredience obsahují. Vůbec se o potraviny, z nichž vařím, snažím více zajímat, například, je-li to možné, nakupuji
přímo od místních prvovýrobců, v bezobalových obchodech a podobně.
Ve výsledku ale v jídle vybíravá nejsem, potěší mě skoro každé jídlo. Přiznám se ale, že mnohem raději sním
sytou a chutnou polévku než nadívaného králíka nebo krůtu. Hodně ráda mám ale ryby na různé způsoby.
Nikdy nezapomenu na babiččin nadýchaný houskový knedlík se svíčkovou omáčkou, kuřecí vývar s domácími nudlemi a čokoládovo-ořechový dort, ke kterému se bohužel ztratil recept a nikdo z naší rodiny už ho
nedokáže upéct. Ráda chodím i do restaurací. V Plzni se mi jich líbí hned několik, například minipivovar Groll.
V Plzni nebydlím, dojíždím sem, ale pokaždé, když vystoupím z vlaku, musím se alespoň na chvíli zastavit
v kavárně Pekařství Malinová na nádraží, kde jsem objevila několik druhů výborných koláčků.
Příjemnou restauraci, kam se ráda vracím, dělá především atmosféra, která na vás dýchne, když vejdete dovnitř. Pro mě je důležitá i obsluha: příjemná, milá, ale nevtíravá, taková, u níž máte pocit, že k danému místu
patří a člověk vidí, že má svoji práci i svůj podnik ráda. To jsem pak ochotná odpustit, že jídlo nebylo úplně
nejlepší, kýve se stůl, nebo jinou drobnost.
Lenka Kovačiková, archeozoolog

01/11 / 12:00

Pils’n’Grill

Halloweenský
Brunch
Oblíbené nedělní brunche mají
v hotelu Courtyard by Marriott vždy nějaké téma, jemuž
se tu věnují malí hosté. Na začátku listopadu jsou to
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

dýně a jejich proměna v rozmanité halloweenské dekorace. Ani tentokrát tomu nebude jinak. Dospěláci mezi
tím mohou relaxovat po dobrém obědě nebo si v klidu
vychutnávat sklenku vína. A co budete moci ochutnat?
Dýňovou polévku s parmskou šunkou, pečenou krůtu,
kaštanovou nádivku, srnčí na víně, nebo lasagne s dýní.
A co by to bylo za Halloween, kdyby si děti neodnesly
vlastnoručně vydlabanou dýni! Cena neomezené konzumace činí 590 Kč za osobu, děti do 6 let zdarma, do 10 let
150 Kč a do 15 let 295 Kč. Rezervace na tel.: 373 370 141.
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od 01/11

Saloon Roudná

Dárkové poukazy
do restaurace
Saloon Roudná

07–14/11

U Mansfelda

Martinská husa
Svátek svatého Martina byl na dlouhá desetiletí zapomenutý, ale už pár let se opět těší přízni veřejnosti.
Jak by také ne, když jde především o svátek ryze českého jídla!
V restauraci U Mansfelda si ho budou moci hosté užít
opravdu dosytosti. Od soboty 7. do soboty 14. listopadu tu totiž budou podávat pěkně velké Martinské
husy. A k nim se mohou milovníci pravé české kuchyně těšit na mandlovou nádivku, vinné bílé zelí a tři
druhy knedlíků. Jako dezert si můžete objednat pravý
Krchlebský koláč připravovaný dle receptury našich
babiček.
Chybět pochopitelně nemůže ani svatomartinské
víno od malého rodinného Vinařství Kovacs z obce
Novosedly, které se v nabídce objeví 11. listopadu.
Martinská husa stojí 360 Kč na osobu a místo je dobré
si předem zarezervovat na tel. čísle 377 333 844.
Svatý Martin byl v životě našich předků věrozvěstem
zimy. S ním definitivně odcházelo léto a letní práce
kolem hospodářství a přicházelo roční období zvané
podzimie. Tedy čas před zimou. Dny se povážlivě zkrátily a vzácností nebyl ani první sníh. Z komínů chalup
stoupal dým a po večerech se sedávalo v pěkně vyhřátých místnostech, kde dospělí povídali a děti bedlivě,
s otevřenými pusami, naslouchaly, aby jim náhodou
něco neuniklo. Zkuste i vy nad pořádnou porcí svatomartinské husy zapomenout na moderní technologie
a jenom si docela prostě povídejte s těmi, kdo s vámi
sedí u stolu. I to je tradice, která stojí za udržování.
A zdaleka ne jenom nad talířem s dobrým jídlem nebo
nad sklenkou svatomartinského vína.
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Nevíte, co koupit rodičům či přátelům jako dárek k Vánocům? Co třeba dárkový poukaz na výborný steak, dobré víno
a příjemné posezení v restauraci? Steak restaurant Saloon
Roudná na Roudné je moderní stylová restaurace, která se
zaměřuje především na kvalitu podávaných pokrmů, převážně hovězích steaků. V nabídce ale nechybí ani jiné druhy masa, jako je vepřové, drůbež a ryby. Voucher je možné
zakoupit přímo v restauraci. Rezervace na tel.: 377 510 109.

od
01/11

Klub malých pivovarů

Plesová sezona
– předprodej vstupenek

Na rok 2016 chystá Klub malých pivovarů opět tři plesy
malých pivovarů. První termíny jsou 14. a 15. ledna s kapelami Ozvěny a The Shower. Sedmadvacátého února pak
proběhne ples narozeninový, kde se bude s kapelou The
Shower slavit 6 let fungování klubu. Vstupenky na všechny plesy si letos můžete pohodlně rezervovat na nových
webových stránkách klubu nebo přímo v KMP, a to od 1. listopadu. Tady se dočtete i o připravovaných autobusových
zájezdech do Chyše, Plas a Velkého Rybníka.

01–
08/11

Cafe & Restaurant Continental

Zvěřinové dny

Lovecká sezona je v plném proudu, a tak se první týden
v listopadu ponese i v hotelu Continental na vůni lesa
a chuti zvěřiny. Ochutnejte tradiční daňčí kýtu na smetaně,
pralinku z křepelky nebo srnčí ragú na červeném víně s čokoládou. Sbíhají se vám sliny? Tak sem nezapomeňte zajít
na oběd nebo na večeři!

01–
30/11

Cafe & Restaurant Continental

Oldies Club Continental

Každý pátek a sobotu se v Oldies Clubu Continental hrají
staré pecky! Petr Březina a jeho kolegové hrají muziku šedesátých až devadesátých let. Přijďte si zavzpomínat na mládí,
které možná neprchlo tak daleko, jak jste si až doteď mysleli.
Neseďte doma a bavte se s dávnými kamarády jako tenkrát,
když vám bylo –náct. Začátek je vždy ve 20 hodin.
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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od
02/11

el Cid

Fresh tapasy

Po celý listopad si můžete zajít do španělské restaurace el Cid na speciální nabídku tapasů. Ochutnejte
třeba hříbkový krém, chobotnice na galicijský způsob,
španělský burger nebo marinovanou řepu s cottage sýrem. K tapasům tu navíc nabízejí asi dvacet druhů vín
rozlévaných po skleničkách. Za vyzkoušení stojí například bílý ryzlink vlašský z Moravy nebo tempranillo ze
Španělska z vinařství Briego.

11/11

el Cid

Svatomartinská
husa a víno

Svatomartinská menu chystá v Plzni řada restaurací,
a tak vám nejspíš nezbyde než si sestavit jakýsi jízdní
řád. Zastávka v el Cidu vám chystá kromě klasické pečené husy především velký, v Plzni bezkonkurenční, výběr
svatomartinských vín. V nabídce najdete jejich výběr
podle odrůdy a i podle různých moravských vinařů.

11–15/11

Saloon Roudná

Svatomartinské
menu
Ani v Saloonu Roudná nemůže v listopadu chybět svatomartinské menu. Přijďte
ochutnat slepičí vývar s droby a domácími nudlemi,
tradiční svatomartinskou husu pečenou na hruškách
s červeným zelím s brusinkami a chlupatým knedlíkem
a jablko v županu s vlašskými ořechy, rozinkami a vanilkovou omáčkou. Rezervace možná na telefonním čísle
377 510 109. Dobrou chuť!

11–15/11

Cafe & Restaurant
Continental

Tradiční svatomartinská husa

Husa má v kuchyni mnoho podob, nejznámější je samozřejmě varianta pečínky s kmínem podávané se zelím
a knedlíky. I tuto klasickou variantu vám v restaurantu
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že do restaurace Na Spilce
můžete zajít od 11. do 13. listopadu na Svatomartinské
menu.
… že Restaurace 12° chystá na Silvestra nejen klasiku
z jídelního lístku, ale i barové speciality nebo tapasy.
… že i v restauraci el Cid jsou v plném proudu přípravy na Silvestra. I tady dojde na tapasy a živou hudbu.
… že v Pivovarském dvoře Purkmistr se
od 6. do 17. listopadu podává svatomartinská husa
a speciální husí menu!
… že restaurace Rango zve na Svatomartinské menu
se svatomartinskými víny, a to od 11. listopadu.
… že restaurace Sedmý nebe – Morávka připravila na dny po svatém Martinu Husu v nebi. Bude
se péct přes celou noc a na talíři se nechá obklopit
dvojím knedlíkem a dvojím zelím.
… že hotel Continental připravuje už teď silvestrovský program. Těšit se můžete na skvělou večeři
a živou hudbu.
… že tradiční vánoční dílny pro nejmenší, zpívání
a rozsvícení vánočního stromu v Purkmistru proběhne 28. listopadu.
… že zabijačka mistrů cechu řeznického se chystá
na 2.–6. 12. v Pivovarském dvoře Purkmistr.
… že 10. prosince zazní v Restauraci za oponou nezapomenutelné hity i časem zapomenuté písničky
Petra Nováka v netradičních aranžích výborných
muzikantů v unikátním projektu „Petr Novák – Klaunova zpověď“.
hotelu Continental nabídnou, ale ochutnat budete moci
i kaldoun s drůbkovými knedlíčky, paštiku z husích jater
s ořechy a omáčkou ze sušeného ovoce nebo husí prso
marinované v hruškové pálence. Jako dezert můžete pak
ochutnat obrácený koláč Tarte Tatin z hrušek se skořicí
a badyánem.

11–
15/11

Šenk Na Parkánu

Svatomartinské menu

Den svatého Martina má v Čechách bohatou tradici, která
zapadá do ročního rytmu života venkovského, ale i městského lidu. Zasedněte ke stolu a uzavřete jedno roční
období. Vychutnejte si svatomartinskou husu pečenou
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s jablky a medem, podávanou tradičně s červeným i bílím zelím, knedlíkem a samozřejmě i s prvním letošním
vínem. Začněte zimu tak, jak ji začínali i vaši předkové.

11–
15/11

Restaurant Slunečnice

Svatomartinské hodování

I ve Slunečnici se slaví příjezd Martina na bílém koni
a definitivní konec léta. Můžete se těšit na husí kaldoun,
zadělávanou staročeskou polévku s husím masem, pečené husí stehno s kaštanovou nádivkou, červeným zelím
s brusinkami a bramborovými šiškami a na závěr na domácí jablečný štrůdl. V nabídce budou i mladá svatomartinská vína. Rezervace probíhá na telefonu 377 270 194.

11–
15/11

14–15/11

Pulcinella

Svatomartinské
menu

Restaurace 12°

Ke svátku svatého Martina se
váží různé pranostiky, pořekadla a zvyky. Končilo období
polních prací i čas barevných podzimních měsíců, svůj
příjezd hlásila paní Zima. Říkalo se ale také, že kdo neochutná svatomartinskou husu, bude rok hladovět. Předejít tomu se dá třeba tím, že zajdete do Restaurace 12°
na husu po staročesku a jiné speciality. Zapíjet je můžete
mladým svatomartinským vínem nebo dobře ošetřeným
tankovým Pilsner Urquell a nefiltrovaným Gambrinusem.

Šenk Na Parkánu
Veleslavínova 59/4, Plzeň
Tel.: +420 377 324 485
Otevírací doba: po–st 11–23,
čt 11–24, pá–so 11–01, ne 11–22 hod.
www.naparkanu.com/cz
Šenk byl založen roku 1966
v historickém domě postaveném v „koutě“ přímo u plzeňských hradeb, parkánů. V roce
2004 byla pivnice zrekonstruována a zařízena v duchu zlaté
éry plzeňského pohostinství třicátých let 20. století. Šenk je
propojen s pivovarským muzeem, a tak interiér doplňuje
mnoho muzejních exponátů. Dá se říci, že i nefiltrovaný
a nepasterovaný ležák Pilsner Urquell, který se zde jako
v jediné pivnici na světě čepuje celoročně, je jedním z nich.
Pro konání rodinných oslav, firemních večírků nebo večerních posezení s přáteli můžete využít Tázlerův salonek
s kapacitou 20 míst, i zde si vychutnáte speciality z našeho
jídelního lístku zaměřeného hlavně na českou kuchyni.
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Svatomartinské menu

I touhle slavnou plzeňskou restaurací se bude linout
vůně husího kaldounu a svatomartinské husí pečínky.
Tuto tradiční pochoutku vám tu naservírují s červeným
zelím a variací tří druhů knedlíků. Svatomartinskou husu
si můžete objednat s přáteli i celou v pekáčku. Chybět
nebude ani bohatý výběr svatomartinských vín. Milovníkům piva jistě přijde k chuti rozšířená nabídka o vynikající čepovaný 12° Pilsner Urquell nefiltrovaný.

11–15/11

Svatomartinská
husa

U Salzmannů

Na Svatomartinské menu restaurace Pulcinella nabídne restovaná husí jatýrka se
šalotkou, červeným vínem a česnekovou bruschettou,
jako hlavní chod pečené husí stehno se špenátovým risottem. Vše doplní dezert z čokoládové pěny s vanilkovou šlehačkou. K tomu se bude podávat italské červené
víno cabernet z oblasti Venetta. Přijďte oslavit tento svátek do restaurace Pulcinella. Rezervace probíhá na tel.:
377 538 118, více na www.pulcinella.cz.

15/11
12:00

Pils’n’Grill

Svatomartinský Brunch

Vychutnejte si oblíbený nedělní brunch s vůní prvního
sněhu! Opět je pro vás připravena neomezená konzumace různých pochoutek formou bufetu, včetně piva,
vína a nealkoholických nápojů. Cena za osobu je 590 Kč,
děti do 6 let zdarma, děti od 6 do 10 let 150 Kč a děti
od 10 do 15 let 295 Kč. Rezervace na tel.: 373 370 141.

18/11

U Salzmannů

Grillmarket
U Salzmannů
Ani v listopadu nechybí v nabídce restaurace U Salzmannů oblíbený grillmarket.
Zastavte se na grilované hovězí steaky, vepřové karé,
kachní prsa, mušle, krevety, chobotnice, čerstvé ryby
a na bohatý výběr příloh a zeleniny. Pro více informaci
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz
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sledujte facebook a web restaurace. Rezervace probíhá
na tel.: 377 235 476.

19/11

angelo Hotel Pilsen
Restaurace Sunlight

el Cid

U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.

Beaujolais Nouveau,
šneci a foie gras

Naše svatomartinské je vypito, přichází čas mladého vína
z oblasti Beaujolais. Jde výhradně o víno červené a v restauraci el Cid nabízejí produkci od jednoho z nejprestižnějších vinařů v oblasti. Tradičně si k němu budete moci
dát francouzské šneky nebo třeba kachní játra foie gras.

20/11 / 19:00

Přichystali jsme pro vás nové
menu, ze kterého můžete ochutnat např. jehněčí kotletky
v pistáciové krustě podávané s glazírovanou šalotkou nebo
poctivý hovězí hamburger. V pracovním týdnu si dopřejte
výborné polední menu, které vám obsluha přinese během
chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci Sunlight, která vás
okouzlí svým jedinečným výhledem na město a proslulý
pivovar, přívětivým personálem a výbornou kuchyní. Pro
hosty restaurace parkování zdarma. Přesvědčte se sami!

Nevinný bar

 chutnávka
O
vín z vinařství
Waldberg ze znojemské oblasti
Veltlínské zelené vinařství Waldberg se pyšní titulem
Šampion znojemské vinařské podoblasti v Národní soutěži vín 2014. V Grand testu vín apelace VOC Znojmo časopisu WINE&Degustation obsadila jeho vína první dvě
místa: zlatou získal Sauvignon 2014 a stříbrnou zelený
Veltlín. Přijďte je ochutnat a třeba i koupit jako vánoční
dárek! Vstupné 250 Kč, rezervace míst na tel.: 774 002 005.

20/11

el Cid

el Cid slaví 12 let

Stýská se vám po létě a po dovolené ve Španělsku?
Snadná pomoc! Vydejte se do el Cidu na oslavu jeho
narozenin. Podávat se totiž bude průřez španělskou kuchyní. Bez předchozí rezervace to ovšem nepůjde. Protože o výběr tapasů, mořských plodů, ryb, steaků a vynikajících dezertů se sýry je tu zkrátka ohromný zájem.

25/11
18:30

Restaurant Slunečnice

Ochutnávka vín

Do Slunečnice přijde opět Georgios Ilias, aby představil vína z rodinného vinařství z oblasti Pavlov. Těšit se
můžete nejen na moravská vína, ale také na výběrové
degustační čtyřchodové menu. Ochutnáte hovězí tataráček z mladého irského skotu servírovaný na česnekovém toastu, zvěřinové consommé s nočky z jelení fáše se
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

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

zeleninou julienne a grilované bažantí prso s hruškovou
omáčkou a pečeným škubánkem. Sladkou tečkou na závěr bude hedvábný mandlový krém se sýrem Philadelphia zdobený ovocnou redukcí. Cena celého degustačního menu je 490 Kč. Rezervace na tel. 377 270 194.

27/11

el Cid

Tapas večer
s akustickou hudbou

Přijďte koncem měsíce do restaurace el Cid na tapas večer s živou hudbou. Vystoupí tu kapela Naked Illusion
se zpěvačkou a kytaristou. Ochutnejte například hovězí
carpaccio, krevety na česneku nebo kachní játra a samozřejmě sklenku vína. Užijte si slunné Španělsko, ačkoli
za oknem už možná bude pěkná plískanice.
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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

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 048, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

3. 11. 19:00
4. 11. 19:00
5. 11. 19:00
6. 11. 19:00
7. 11. 19:00
8. 11. 10:30
		19:00
10. 11. 19:00
11. 11. 19:00
12. 11. 19:00
13. 11. 19:00
14. 11. 19:00
15. 11. 14:00
17. 11. 19:00
18. 11. 19:00
19. 11. 19:00
20. 11. 19:00
21. 11. 19:00
22. 11. 14:00
24. 11. 19:00
25. 11. 19:00
26. 11. 19:00
27. 11. 19:00
28. 11. 19:00
29. 11. 16:00

4. 11.
7. 11.
10. 11.
12. 11.
14. 11.
15. 11.
17. 11.
19. 11.
21. 11.
22. 11.
28. 11.

Čardášová princezna – opereta
V1
Mozart a smrt – opera/-TITV2
Hello, Dolly! – muzikál
N3
Hello, Dolly! – muzikál
N12
Aida – opera/-TITKoncertní matiné
foyer
Caligula – činohra
V17
Hello, Dolly! – muzikál
N13
Lov začíná – činohra
S4
Caligula – činohra
S5
Producenti – muzikál
S2
Romeo a Julie – balet, premiéra
P
Producenti – muzikál
O2
Mozart a smrt – opera/-TITV9
Sedlák kavalír, Komedianti – opera/-TITV6
Caligula – činohra
V7
Spartakus – balet
V8
Edgar – opera/-TITProdaná nevěsta – opera
O1
Romeo a Julie – balet
KMD10
Čardášová princezna – opereta
V10
Mozart a smrt – opera/-TITV11
Hello, Dolly! – muzikál
N8
Dětský pěvecký sbor Mariella
Mezinárodní Balet Gala Plzeň – mezinárodní exhibiční
vystoupení žáků baletních škol (také od 19:00 hod.)

Nová scéna DJKT

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

1. 11. 19:00
3. 11. 19:00
4. 11. 19:00
5. 11. 19:00
6. 11. 18:00
8. 11. 16:00
10. 11. 19:00
11. 11. 19:00
12. 11. 18:00
13. 11. 19:00
14. 11. 19:00
17. 11. 19:00
18. 11. 19:00
19.–22. 11.
24. 11. 19:00
25. 11. 19:00
26. 11. 19:00
27. 11. 18:00
28. 11. 19:00
29. 11. 19:00
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Kočky – muzikál
Škoda! – činohra
Sboristé – činohra
Vojcek – činohra
Libuše – opera
Viktorka Plzeň! aneb Jinak to nevidím – muzikál
Smrt v Benátkách – balet
Kočky – muzikál
Libuše – opera
Flamendr – činohra
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
Freddie – The King of Queen, balet
Škoda! – činohra
V. Mezinárodní baletní soutěž Plzeň 2015
Škoda! – činohra
Sboristé – činohra
Škoda! – činohra
Libuše – opera
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál, premiéra
Škoda! – činohra

N1
N14
S7
V4
Z
N9
M
V3
S6
S3
N6
N5
N2
N7
V12
A
N17

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

Spring Awakening / Probuzení jara – muzikál
Plzeň 1953 – činohra
Push Up (Cesta vzhůru) – činohra
Spring Awakening / Probuzení jara – muzikál
Plzeň 1953 – činohra
Plzeň 1953 – činohra
Přátelé generace X – činohra, derniéra
Galavečer Literární kavárny – činohra
Svět kabaret–kabaret svět – muzikál
pro seniory
Opera Diversa – opera
Enigmatické variace – činohra

Divadlo Alfa

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

2. 11. 09:00 S padla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také 3. a 4. 11.)
5. 11. 09:00 CHA CHA CHA aneb CHarlie CHaplin a jiná CHáska
(také od 10:30 hod.)
6. 11. 09:00 CHA CHA CHA aneb CHarlie CHaplin a jiná CHáska
(také od 10:30 hod.)
7. 11. 15:00 Perníková chaloupka
9. 11. 09:00 Čert tě vem!, klub (také od 19:00 hod.)
10. 11. 09:00 Čert tě vem!, klub
13. 11. 09:00 Zimní příhody včelích medvídků – hraje Divadlo Krapet
(také od 10:30 hod.)
14. 11. 15:00 Zimní příhody včelích medvídků – hraje Divadlo Krapet
18. 11. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 19:00 hod.)
19. 11. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také 20. 11.)
21. 11. 15:00 Pohádky ovčí babičky
23. 11. 09:00 Pohádky ovčí babičky
		19:00 Slzy ošlehaných mužů – hraje Divadlo Vosto5
24. 11. 09:30 Tři mušketýři (také od 11:00 hod.)
25. 11. 09:00 Tři mušketýři (také od 11:00 hod.)
28. 11. 15:00 Otesánek
30. 11. 09:00 Otesánek

Divadlo Dialog

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

1. 11. 20:00 N eidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata
lásky – drama, hraje Divadlo JakoHost
3. 11. 19:00 Pan Kačaba zasahuje – komedie, hraje Orákulum
6. 11. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus
7. 11. 19:00 Meeting point – tragikomedie, hraje Chlupatej kaktus
8. 11. 15:30 Bylo nebylo z plzeňských pověstí – veselé povídání a hraní,
hraje Divadlo Propadlo
9. 11. 20:00 Píseček – komedie, hraje Divadlo JakoHost
11. 11. 19:00 Kde je Lily? – komedie, hraje Divadlo Maebh
13. 11. 19:00 Náměstí svatého Marka – smutná komedie, hraje Amceth
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16. 11.
17. 11.
18. 11.
19. 11.

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

20. 11.
21. 11.
23. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
30. 11.

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

Sborovna – komedie, hraje DS Žumbera, premiéra
Manželské etudy – povídky, hraje Sofranza, premiéra
Meeting point – tragikomedie, hraje Chlupatej kaktus
Neidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata
lásky – drama, hraje Divadlo JakoHost
V kapce rtuti – komedie, hraje Spodina
Maratón – komedie, hraje Spodina
Věc Makropulos – komedie, hraje Spodina
Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera, premiéra
Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus
Pohřeb – komedie, hraje Divadlo Maebh
Věrně nevěrní – tragikomedie, hraje Spodina

Měšťanská beseda – divadlo

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

1. 11.
4. 11.
12. 11.
19. 11.
22. 11.
24. 11.
25. 11.

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

Irská taneční show: Love in Flames – taneční soubor Merlin (SK)
Rodina je základ státu – komedie, Divadlo Palace
Na stojáka! – stand up comedy
Vzduchoprázdno – improvizační hra
Cena za něžnost – komedie, drama
Caveman – one man show
Sto let v očistci – monodrama, Divadlo Artur

Galerie města Plzně

Dominikánská 2, 301 00 Plzeň, tel.: 378 035 310, e-mail: info@galerie-plzen.cz,
www.galerie-plzen.cz

do 29. 11.	Jiný pohled – Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň
1996–2014, souborná výstava
Doprovodný program:
1. 11. 13:00 Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče (do 18:00 hod.)
6. 11. 17:00 Jiný pohled – komentovaná prohlídka výstavy, provází
Dana Doricová, vstup zdarma (také 9. 11.)
10. 11. 18:00 Fascinující svět hudby: 60.–90. léta v Plzni – koncert

Západočeská galerie v Plzni

Pražská ul., Plzeň, út–pá, ne 10–18, so 12–18 hod., www.zpc-galerie.cz

Masné krámy
do 20. 3.	Vznešenost a zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku
a v západních Čechách – výstava
Kulturní program během výstavy:
4. 11. 17:00 Julius Mařák: Čapí sněm (1870) – Jedno dílo / jeden svět –
přednáška, dílo představí Eva Reitspiesová
Výstavní síň „13“
do 7. 2.		
Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska – výstava
Kulturní program během výstavy:
3. 11. 15:30 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra, Poetické divadlo
6. 11. 17:00 Herecká setkání – setkání s umělci DJKT
8. 11. 11:00 Nedělní literární dopoledne v galerii – autorské čtení
11. 11. 17:00 Čapek v Chyších – Poetické divadlo, host: manželé Lažanští
18. 11. 17:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra, Poetické divadlo
19. 11. 18:00 Paleta: Pravidelné setkávání s výtvarníky a fotografy
20. 11. 16:00 Šumné Soirée – beseda s D. Vávrou a R. Lipusem
21. 11. 17:00 Stý příběh – pořad Poetického divadla a jeho hostů
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26. 11. 17:00 H anuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska – komentovaná prohlídka, provází autor Petr Domanický
27. 11. 17:00 Pan Roubíček vypravuje, hraje Poetické divadlo a Duo Musette

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, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17,
út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, www.svkpl.cz

Hlavní budova
4. 11.–3. 12.	3x ARTE – výstava (přízemí)
4. 11. 17:00 3x ARTE – vernisáž výstavy
5.–30. 11.	Čtvrtstoletí se slovy – výstava k 25. výročí Střediska
západočeských spisovatelů (1. patro)
5. 11. 17:00 Čtvrtstoletí se slovy – vernisáž výstavy
		18:00 Pocta Josefovi Hrubému – literární večer
14. 11. 17:00 Večer poezie, v rámci Plzeňského literárního festivalu
21. 11. 08:30 Zastupuje vás DILIA? A proč by měla? – seminář
		10:30 Co se všechno smí – přednáška o autorském zákonu
25. 11. 17:00 Křest Plzeňského literárního almanachu
26. 11. 17:00 Petr Rajchert – autorské čtení, v rámci Literárních čajů o páté
Galerie Evropského domu
3. 11. 17:00 Autopsychografie / Neklid obrazu a slova – vernisáž výstavy
4.–27. 11.	Autopsychografie / Neklid obrazu a slova – výstava
4. 11. 17:00 Cyklus o překladu anglickém: O překladu dramatu – přednáška
18. 11. 17:00 Cyklus o překladu anglickém: O překladu komiksu – přednáška

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených mečů,
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie
Výstavy:
do 15. 11.
Ladislav Sutnar – užitá tvorba
do 29. 11.	Jiný pohled – Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň
1996–2014, souborná výstava
Doprovodné pořady:
1. 11. 14:00 Výtvarné dílny pro veřejnost – téma Knižní vazba, vstup
zdarma, bez objednání (do 15:30 hod., také 15. 11.)
5. 11. 16:00 Ladislav Sutnar – komentovaná prohlídka, provází kurátor
výstavy PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
8. 11. 14:00 Dramatické kurzy – dílna pro děti od 6 let (do 15:30 hod.)
10. 11. 17:00 Plzeňsko v lidové písni. Nejnovější folkloristický výzkum
národopisného regionu širšího Plzeňska – přednáška
12. 11. 16:30 Co můžeme vyčíst ze starých pařezů? Les z přelomu glaciálu
a holocénu vypráví – přednáška Mgr. Alice Moravcové
14. 11. 17:00 Slavnostní koncert k 25. výročí založení pěveckého sboru
Nová Česká píseň
16. 11. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
22. 11. 16:00 Tribuna komorní písně 2015. Zpívá talentované mládí II.

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
do 3. 1.		
100 let Národopisného muzea Plzeňska
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Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Františkánská 11, Plzeň, út–ne 10–18 hod., tel.: 378 370 900, www.zcm.cz

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 8. 11.
Obrazy z dějin plzeňského zvonařství – dějiny zvonařství

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
do 31. 12.
Kinetický dvorek 2015 – pohyblivé objekty
do 31. 12.
Jaroslav Suchý – loutkář a vynálezce, výstava

Měšťanská beseda – hudba

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

5. 11. 19:00 Plzeňská filharmonie: Lilya Zilberstein – ab. koncert A2
8. 11. 20:00 Ondřej Brzobohatý: Symphonicum Tour 2015 – koncert
12. 11. 19:00 Plzeňská filharmonie: Miroslav Vilímec & Jan Kubelík – ab.
koncert B2
14. 11. 10:00 Dětská porta: Regionální kolo soutěže
18. 11. 16:00 King Swing Band Milana Benedikta Karpíška
26. 11. 19:00 Plzeňská filharmonie: Sergei Nakariakov – ab. koncert A3
29. 11. 18:00 Béďa Šedifka Röhrich: 80 let – narozeninový koncert
30. 11. 19:00 Vladimír Mišík a ETC… & Ivan Hlas Trio – společné turné
rockových básníků

Měšťanská beseda – ostatní žánry

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

4. 11.
19. 11.
20. 11.
24. 11.

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

Neobyčejný ostrov Island – přednáší Jan Sucharda
Radek Jaroš: Moje cesta za Korunou Himálaje – cestopis
Taneční večer – hraje Duo Evergreen Klasik
Srdce Kalahari – přednáší Martin Šíl

Měšťanská beseda – akce pro děti

Kopeckého sady 13, Plzeň, tel.: 378 035 415, www.mestanska-beseda.cz

1. 11. 14:30 J ak Honza s duchem zatočil – hraje Divadlo eMILLIon
(také od 16:00 hod.)
8. 11. 14:30 O malém tygrovi – hraje Divadlo Rolnička (také od 16:00 hod.)
14. 11. 10:00 Dětská porta: Regionální kolo soutěže
15. 11. 14:30 O zatoulané ponožce – hraje Divadlo Dráček (také od 16:00 hod.)
22. 11. 14:30 Cirkus plný loutek – hraje Divadlo eMILLIon (také od 16:00 hod.)
29. 11. 14:30 Nešišlej! – interaktivní představení (také od 16:00 hod.)

Nová Akropolis

Purkyňova 12, Plzeň, tel.: 377 221 251, 605 272 282, po–čt 10–21 hod., plzen@
akropolis.cz, www.akropolis.cz

1. 11. 19:00 Matrix: Platonova jeskyně – divadelní večer
12. 11. 18:00 K urz filozofie a psychologie východu a západu – začátek
kurzu 19. 11. v 18:00 hod., zahrnuje 13 přednášek, které
budou probíhat vždy ve čtvrtek od 18:00 hod., cena kurzu:
1 540 Kč (studenti a důchodci 1 100 Kč)
21. 11. 14:00 Otevřená divadelní dílna – herecká a dramatická cvičení,
v rámci Noci divadel (do 22:00 hod.)
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23. 11. 18:00 Moc a magie filozofie – v rámci Světového dne filozofie
30. 11. 18:00 Erich Fromm: Umění milovat – přednáška

D klub

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

7. 11. 09:00
		15:00
12. 11. 15:00
21. 11. 09:00
26. 11. 15:00
28. 11. 09:00

Šperky z plexiskla – kurz
Dlouhý, Široký a Bystrozraký – pohádka pro děti
M. B. Karpíšek: O plzeňskejch čertech – pořad pro seniory
Duchovní význam českých dějin – přednáška A. Innemana
J. Krampol a K. Bláha: Nikdo nejsme dokonalý – pro seniory
Vánoční vazba květin

Knihovna města Plzně

B. Smetany 13, Plzeň, Knihovna Lobzy dlouhodobě uzavřena, tel.: 378 038 206,
www.kmp.plzen-city.cz

do 10. 11.	František Nepil: Dobrý a ještě lepší i po 20 letech – foyer
3. 11. 17:00 Mystika bratří Čapků – přednáška Věry Kubové
4. 11. 16:00 Za zakladateli a členy výboru KPKK – vycházka s Viktorem
Viktorou, Ústřední hřbitov (sraz před krematoriem)
11. 11.–5. 1.	Erbenova kytice v ilustracích Stanislava Bukovského –
výstava, Foyer Polanovy síně
11. 11. 17:30 Erbenova kytice v ilustracích S. Bukovského – vernisáž
		18:00 Jiří Kolář: Kalendář plzeňský 2016 – Věc: Opěnka a Čirůvka
a Václav Gruber: Žena.exe – křest a prezentace publikací
12. 11. 17:00 Řeknu ti, co čtu (3): Jitka Prokšová: Juli Zeh
14. 11. 15:00 Z obou stran hranice – Festival literatury 2015
18. 11. 18:00 Mladý západ – literární večer, ke Dni poezie 2015
19.–20. 11.	Festival nakladatelů – prezentace regionálních vydavatelů
literatury, workshopy (do 18:00 hod.)
24. 11. 17:00 Publicisté.cs – aktuálně (27): Václav Chaloupek
25. 11. 10:00 Čtení pro nejmenší, ÚK pro děti a mládež
26. 11. 18:00 Ze srdce zvon – o plzeňských zvonech s Janem Loučímem
28. 11. 09:00 Den pro dětskou knihu – výtvarné dílny, zpívání koled, OK
Doubravka (do 12:00 hod.)
		10:00 Den pro dětskou knihu: Kniha a pes – nejlepší přítel člověka
– beseda s J. Hellerem, ÚK pro děti a mládež

L-klub

Studentská 22, Plzeň, tel.: 378 038 231, lochotin@plzen.eu, www.kmplochotin.wz.cz

5. 11.
11. 11.
18. 11.
19. 11.
24. 11.
26. 11.

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

 adeira a Djerba – cestopis Jany Dvorské a Miloše Kašpara
M
Střípky z Patagonie – cestopisný pořad Václava Zikmunda
Švejkoviny Přemysla Kubišty, hraje Oficír Duo
První pomoc při dopravní nehodě a v životě
Rozhlednovým rájem na sever Čech – audiovizuální pořad
Sólo pro Papuu – cestopis

M-klub

Macháčkova 28, Plzeň, tel.:378 038 261, www.skvrnany.wz.cz/M-klub.html

2. 11.
3. 11.
4. 11.
9. 11.
10. 11.

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

Návrat do Indie – cestopisný pořad
Blaník – hraje divadelní společnost TRUS z Trnové
Vychutnejme si energii podzimních čajů – degustace, klub
Argentina a Chile: Cesta do Patagonie – cestopisný pořad
Michal Willie Sedláček: Koncert v knihovně – alternativní folk
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		18:00 Matematika a ADHD v Základní škole – beseda, klub
12. 11. 18:00 Léčitel Václav Vít: O energiích a Reiki – beseda, klub
23. 11. 18:00 Jižní Afrika – cestopisný pořad
30. 11. 18:00 Jamajka: Afrika v Karibiku – cestopisný pořad
Každou středu od 18:00 hod. Cvičení Qi Gong – Nei Tan
Každý čtvrtek od 19:30 hod. Zdravotní cvičení s taneční rozcvičkou a relaxací

Americké centrum US Point

Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň –Bory, www.uspoint.zcu.cz

10. 11. 17:00 American pop culture – workshop
12. 11. 17:00 V še o studiu na americké vysoké škole se stipendiem –
seminář s Fulbrightovou komisí
18. 11. 14:30 „How I made leap from corporate world to the start-up world.“
– Ajit D’Sa, místo konání bude upřesněno na FB
27. 11. 17:00 Filmový klub s komentářem – Saving Mr. Banks
Každý čtvrtek od 17:00 hod. Konverzace pro každého (kromě 12. 11.)

Ruské centrum na ZČU

Areál ZČU, Univerzitní 22, Plzeň, www.ruskecentrum.zcu.cz

od 2. 11.	Ruská konverzace s rodilým mluvčím (každé pondělí,
od 14:50 do 16:30 hod.)
6. 11. 16:00 Burza ruských knih

Moving Station – JOHAN z.s.

Most Ivana Magora Jirouse 1, Plzeň, info@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz

5. 11. 16:00 K ouzlo neverbální komunikace a statusové houpačky – workshop
aplikované improvizace, předchozí zkušenost není nutná
12. 11. 19:00 ChicagoGirl – projekce filmu
14.–19. 11. Festival animovaného filmu – projekce
19. 11. 19:00 Přestupní stanice – dokumentární film
23. 11. 20:00 As Long As Holding Hands – divadelní hra
23.–25. 11. Festival polského filmu
24. 11. 19.00 Úkryt – dokumentární film
26. 11. 19:00 Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze – film
30. 11. 11:00 Angel-ky – dětské interaktivní představení
		20:00 Angel-y – divadelní představení pro dospělé
1. 12. 20:00 Give Me 10 Seconds (Chantierdesimages) – tanečně
divadelní projekt

Jazz bez hranic

Anděl Music Bar (A), Dům hudby (DH), Měšťanská beseda (MB), Olympia Plzeň (O),
Plzeň, www.jazzbezhranic.cz

2.–8. 11.
Týden neworleanské kuchyně, PI.JEZ.PI
3. 11. 20:00 Martha Galarraga y Grupo Timbasa (CU, CZ), Ivan Habernal
Quartet (CZ, DE) – world music a contemporary jazz (A)
5. 11. 19:00 Tremolo, Rokycanský Swing Band, Matouškův Swingband,
Sokolovna Rokycany
6.–8. 11.	Česko-německá kytarová dílna, Česko-německá big
bandová dílna (DH)
6. 11. 19:00 Big Band Klatovy, Matouškův Swingband, MěKS Klatovy
7. 11. 16:30 Junior Jazzguitar Big Band (CZ, DE), řídí Helmut Nieberle
(DE), Workshop Big Band (CZ, DE), řídí Milan Svoboda (DH)
8. 11. 16:00 The MayHems – jazzrock, CeBB, Schönsee
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

12. 11. 19:00 H lasoplet & Totál Vokál – soutěž a cappella skupin Jukebox,
moderuje Antonín Procházka, Saloon Roudná
19. 11. 19:30 Pavel Hrubý: Between the Lines, Pigeon Saxophone Quartet
feat. Dano Šoltis – drums (DH)
20. 11. 20:00 Hlasoplet – mužský vokální kvintet, MKS Domažlice
1. 12. 19:30 The Manhattan Transfer (US), Velké divadlo DJKT
3. 12. 20:00 Five River Blues Band – bluesfank, hotel U Branky, Stříbro

Pěstuj prostor, z. s.

DEPO2015 (D), Smetanovy sady (S), Plzeň, www.plzne.cz

do 11. 11.
Pěstuj prostor – výstava o fungování programu (S)
11. 11. 18:00 Pěstuj prostor – dernisáž a komentovaná prohlídka výstavy (S)
18. 11. 18:00 Jak se v Plzni pěstuje prostor – prezentace a seminář (D)

Mezinárodní dny pasivních domů v Plzni a okolí

ENVIC, občanské sdružení, Plzeň, kompletní program: www.envic-sdruzeni.cz

13. 11. 16:00 D iskuse s odborníky, výstava materiálů, ukázky, SPŠ
stavební, Chodské náměstí 2 (do 19:00 hod.)
15. 11.		Den otevřených dveří ve třech pasivních domech –
prohlídku je nutné předem objednat na tel.: 734 170 437
		09:00 Bor u Tachova, GPS – 49°42'59.26"N, 12°46'00.57"E
(do 11:00 hod.)
		13:00 Oplot, GPS – 49°34'42.51"N, 13°16'31.38"E (do 15:00 hod.)
		15:00 Předenice, GPS – 49°37'35.400"N, 13°23'55.080"E
( do17:00 hod.)

Plzeňský literární festival

Alliance française de Plzeň (AF), Café Anděl (A), Divadlo Alfa (DA), Knihovna města
Plzně (K), Polanova síň KMP (KMP), Foyer Polanovy síně (foyer KMP), Literární
a akademická kavárna Íčko (Í), Západočeská galerie – Masné krámy (MK), Obřadní síň
radnice (R), Studijní a vědecká knihovna (SVK), Plzeň, www.zaspis.webnode.cz

5.–30. 11.	Čtvrtstoletí se slovy – výstava k 25. výročí Střediska
západočeských spisovatelů (SVK)
5. 11. 18:00 Pocta Josefovi Hrubému – literární večer (SVK)
6. 11. 18:00 Francouzské doteky – básnířka K. Erbová a překladatel B. Suce (AF)
11. 11.–5. 1.	Erbenova kytice v ilustracích S. Bukovského – výstava,
(foyer KMP)
11. 11. 17:30 Erbenova kytice v ilustracích S.Bukovského – vernisáž
		18:00 Křest Kalendáře plzeňského a prezentace knihy Václava
Grubera (KMP)
12. 11. 17:00 Řeknu ti, co čtu – pořad Jitky Prokšové (KMP)
13. 11. 16:00 Cena Bohumila Polana 2014 (R)
14. 11. 13:00 Slova, slova, slova… – trh názorů na téma devalvace slova (Í)
		15:00 Z obou stran hranice – český a německý spisovatelé (KMP)
		17:00 Večer poezie – pořad s laureáty literárních cen (SVK)
		19:00 Máj – představení Divadla Viola s Bárou Hrzánovou (DA)
		21:00 Lucie Redlová – písničkářka s kytarou a mandolínou (A)
18. 11. 18:00 Den poezie: Mladý západ (KMP)
19.–20. 11. Festival nakladatelů (K)
21. 11. 08:30 Zastupuje vás DILIA? A proč by měla? – seminář o zastupování agenturou DILIA (SVK)
		10:30 Co se všechno smí – seminář o autorském zákonu ( SVK)
25. 11. 17:00 Křest Plzeňského literárního almanachu (SVK)
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Kino Beseda

Kino | Akce

Kino a divadlo Káčko

Kopeckého sady 13, Plzeň, předprodej vstupenek: Informační centrum města Plzně,
nám. Republiky 41, tel.: 378 035 415, po–ne 9–18 hod.

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

2. 11. 18:30 Wilsonov
3. 11. 17:00 Z traceni v Mnichově + beseda s Petrem Zelenkou –
FK Plzeň (také ve 20:00 hod.)
4. 11. 18:30 Takovej barevnej vocas letící komety
5.–7. 11.	Festival bollywoodského filmu – program samostatně
8. 11. 16:45 Giselle – balet v Kině Beseda, cyklus: Bolšoj Balet
		19:30 The Who: Live in Hyde Park 2015, cyklus: Rockové legendy
9. 11. 18:30 Mládí
10. 11. 17:00 Celebrity s.r.o. + beseda s Antonínem Procházkou –
FK Plzeň (také ve 20:00 hod.)
11. 11. 18:30 Ztraceni v Mnichově (také 12. a 13. 11.)
		16:00 Gangster Ka
15. 11. 16:30 Ed Sheeran: Jumpers for Goalposts – sestřih největších
koncertů v kariéře Eda Sheerana na stadionu ve Wembley
16. 11. 18:30 Macbeth – záznam z londýnského divadla Globe, cyklus:
Podzim se Shakespearem
17. 11. 17:00 Koza + beseda s Peterem Balážem – FK Plzeň
(také ve 20:00 hod.)
19. 11. 20:30 Eric Clapton: Live at the Royal Albert Hall – koncertní film,
cyklus: Rockové legendy
22. 11. 16:30 Roger Waters The Wall – koncertní film, cyklus: Rockové
legendy
23. 11. 18:30 Mládí
24. 11. 17:00 Marguerite – FK Plzeň (také ve 20:00 hod.)
30. 11. 18:30 Monty Python a Svatý grál

1. 11. 15:00
		18:00
6.–12. 11.
13. 11. 20:00
14. 11. 17:00
15. 11. 18:00
19. 11. 19:00
20. 11. 17:00
		20:00
21. 11. 17:00
		20:00
22. 11. 15:00
22. 11. 18:00
26. 11. 20:00
27. 11. 17:00
		20:00
28. 11. 17:00
		20:00

Festival bollywoodského filmu

Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň, www.bollywood.cz

5.–7. 11.
5. 11. 18:30
6. 11. 18:30
7. 11. 17:00
		19:00

Festival bollywoodského filmu
Soodhu kavvum / Pohlceni zlem
English Vinglish / Angliština Engliština
Breaking Free
Zindagi Na Milegi Dobara / Život je jen jeden

Festival animovaného filmu

Anděl Music Bar (A), DEPO2015 (D), Kino Beseda (KB), Moving Station (MS), Plzeň,
www.animanie.cz

14.–18. 11. Ikuo Matsuda – dílna kresby Manga (ZUŠ Trnka)
15. 11. 18:30 Píseň moře – animovaný svět keltských mýtů (MS)
		21:00 Animé s hvězdičkou I. – skrytá tvář japonské animace pro
dospělé (také 17. 11.) (A)
17. 11. 14:00 Ponyo z útesu nad mořem – japonská animovaná pohádka (MS)
		18:30 Princezna Mononoke – japonská animovaná pohádka (MS)
18.–21. 11.	Juri the cosmonaut – představení italského performera,
více časů (D)
19. 11. 19:00 Z pokladů NFA: Šípková Růženka, Spící krasavice, Čarodějův
učeň – pohádky (KB)
		21:00 Cartonnage + videoart – koncert české kapely (A)
20. 11. 19:00 Koji Yamamura a Yuichi Ito uvádějí – komentované
retrospektivní pásmo (KB)
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Mrkáček Bill
Ztraceni v Mnichově
Juniorfest 2015
Spectre
Spectre (také od 20:00 hod.)
Muž na laně
Hvězda – one woman show Evy Holubové, Divadlo Studio DVA
Aldabra 3D
Black Mass: Špinavá hra
Jo NesbØ: Doctor Proctor a prdicí prášek
Black Mass: Špinavá hra
Jo NesbØ: Doctor Proctor a prdicí prášek
Spectre
Otcové a dcery
Hodný dinosaurus
Gangster Ka: Afričan
Hodný dinosaurus
Gangster Ka: Afričan

Cinema City

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

29. 10–5. 11. Celebrity s.r.o., Fakjů pane učiteli 2, Sicario: Nájemný vrah
5. 11.–12. 11. Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu (2D i 3D), Spectre
12. 11.–19. 11. Husí kůže (2D i 3D), Steve Jobs, Otcové a dcery
19. 11.–26. 11.		Black Mass: Špinavá hra, Hunger Games: Síla vzdoru 2. část,
U moře, Aldabra: Byl jednou jeden ostrov
26. 11.–3. 12.	Hodný dinosaurus (2D i 3D), Gangster Ka: Afričan, Victor
Frankenstein
Dále hrajeme: Dokonalý šéf, Gangster Ka (víkendy), Everest, Hotel
Transylvánie 2 (2D i 3D), Labyrint: Zkoušky ohněm, Legendy zločinu, Marťan
(2D i 3D), Mimoni, Mládí, Mrkáček Bill, Muž na laně, Pan (2D, víkendy i 3D),
Paranormal Activity: The Ghost Dimension (2D i 3D), Poslední lovec čarodějnic, Purpurový vrch, Stážista, The Program: Pád legendy, Ztraceni v Mnichově

CineStar

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

29. 10–5. 11. Celebrity s.r.o., Fakjů pane učiteli 2, Sicario: Nájemný vrah
5. 11.–12. 11. Spectre, Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu (2D i 3D)
12. 11.–19. 11. Husí kůže (2D i 3D), Otcové a dcery, Steve Jobs
19. 11.–26. 11.	Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (2D i 3D), Black Mass:
Špinavá hra, Hunger Games: Síla vzdoru 2. část, Proč jsem
nesnědl svého taťku (2D i 3D), U moře
26. 11.–3. 12.	Gangster Ka: Afričan, Hodný dinosaurus (2D i 3D), Victor
Frankenstein
Dále hrajeme: Dokonalý šéf, Gangster Ka, Hotel Transylvánie 2 (2D, víkendy
i 3D), Legendy zločinu, Marťan (2D i 3D), Mimoni, Mrkáček Bill, Muž na laně,
Pan, Paranormal Activity: The Ghost Dimension (2D i 3D), Poslední lovec
čarodějnic, Purpurový vrch, Stážista, V hlavě, Wilsonov, Ztraceni v Mnichově
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Kino | Koncerty | Kluby

3D Planetárium

Techmania Science Center, U Planetária, Plzeň, po–pá 8:30–17, so 10–19,
ne 10–18 hod., tel.: 737 247 585, www.techmania.cz

2D a 3D projekce snímků s astronomickou či geografickou tematikou,
projekční globus Science On a Sphere, interaktivní expozice Vesmír
Projekce:
Astronaut 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D
Astronaut 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D
Astronaut 3D + Krásy vesmíru 3D
Astronaut 3D + Podzimní obloha nad Plzní 3D
Cesta za miliardou hvězd 2D
Hluboký vesmír 3D
Jsme vetřelci! 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D
Jsme vetřelci! 3D + Krásy vesmíru 3D
Jsme vetřelci! 3D + Podzimní obloha nad Plzní 3D
Pijeme vodu z komet? 3D
Země, Měsíc a Slunce 2D + Krásy vesmíru 2D
Země, Měsíc a Slunce 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D
Život. Vesmírný příběh 2D + Sám ve vesmírné dáli 2D
Život. Vesmírný příběh 2D + Podzimní obloha nad Plzní 2D

Peklo

15.–17. 11.
18. 11. 21:00
19. 11 21:00
20. 11. 20:00
		22:00
21. 11. 22:00
24. 11. 21:00
25. 11. 21:00
26. 11. 21:00
27. 11. 22:00
28. 11. 21:00

DJ párty (také 7. 11.)
Slam Poetry
Rituály – black-pop + The April – rock + Chai – pop-rock
Jiří Schmitzer – acoustic-punk
DJ párty
Lucie Redlová, v rámci Plzeňského literárního festivalu
Movember párty + DJ Mára + holení s Design Block – výtěžek ze vstupného jde na konto Movember
Festival animovaného filmu – projekce
Ghost of You – psychedelic-pop
Cartonnage + videoart, v rámci Festivalu animovaného filmu
Premiéra snowboardového videa Šárky Pančochové
DJs after párty
DJ párty
Elis + Pavel Calta – pop-modern folk
Footnote – funk-soul
Kieslowski – acoustic-alternative + Longital – alternative-electronica
DJ párty
Love Earth – alternative-dubstep + Chilliguns – rock-electronica + DJs after párty

Buena Vista Club

Pobřežní 10, Plzeň

5. 11. 19:00
6. 11. 20:00
26. 11. 19:00
2. 12. 18:30
		20:00
4. 12. 19:00
8. 12. 19:00

6. 11. 22:00
10. 11. 21:00
11. 11. 21:00
12. 11. 21:00
13. 11. 22:00
14. 11. 20:00
		22:00

Jumping Drums: Tour Mystic – bubenická show
MIG 21: Štěstí hejbe planetou – rock, pop
František Nedvěd a Tiebreak – folk
Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
Pilsner Jazz Band & Swingband Jana Matouška – tančírna
David Koller: ČeskosLOVEnsko Tour 2015 – rock, pop
Vánoční koncert 2015 Orchestru Václava Hybše

Zach´s Pub

Palackého nám. 2, Plzeň, tel.:377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod.,
www.zachspub.cz

3. 11. 20:00 Domácí péče – projekce filmu režiséra Slávka Horáka
5. 11. 20:00 Špinaví lůzři – bluesrockové duo
12. 11. 20:30 Lake Malawi – unplugged, poprocková skupina Alberta
Černého z Charlie Straight
16. 11. 20:00 1989 – projekce dokumentu A. Ostergaarda a E. Rácz
18. 11. 19:00 Science café – přednáška PhDr. Miroslava Pospíšila
19. 11. 20:00 Slavnosti vína: Nové beaujolais – ochutnávka, hudební
doprovod Gregoire Brun
20. 11. 20:00 Adam Morkus – perkusivní kytarista
24. 11. 20:00 Kobry a užovky – projekce filmu režiséra Jana Prušinovského
25. 11. 20:30 Luboš Pospíšil – první tenor českého bigbítu

Anděl Music Bar

Bezručova 7, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz

3. 11. 20:00 M
 artha Galarraga y Grupo Timbasa (CU, CZ), Ivan Habernal
Quartet (CZ, DE), v rámci festivalu Jazz bez hranic
4. 11. 21:00 Naked Illusion – rock-alternative
5. 11. 21:00 HIBAJ – best czech revival band
listopad 2015 | www.zurnalmag.cz

Kollárova 20, Plzeň, tel.: 377 921 291, út–so 19–02 hod., www.buenavistaclub.cz

6. 11. 20:00 R eplay & Sarin – tradiční podzimní večírek, předkapela
Michal Šindelář a Jakub Kořínek
7. 11. 20:00 Parolet – 30. výročí založení legendární studentské kapely
13. 11. 21:00 X-Cover – rock-pop
14. 11. 21:00 Tata Bojs – progressive-rock
16. 11. 20:00 Harvest Carnival: Cocoman, Dr. Kary, MessenJah, Jayharno
(JAM) – reggae, dancehall, soca, trap, hiphop, grime, edm
21. 11. 20:00 Michal Pavlíček a Trio – rock
25. 11. 20:00 Pillow Fight: Křest alba – rock-rock´n´roll
27. 11. 21:00 Plzeňský Jungle Bál – DnB večer
28. 11. 21:00 Mash & Víla Análka – rock, hard rock

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

3. 11.
5. 11.
6. 11.
7. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
16. 11.
17. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
21. 11.
24. 11.

18:00
21:00
20:00
21:00
21:00
21:00
20:00
21:00
20:00
21:00
21:00
21:00
21:00
12:00
19:00

Galavečer DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Calm Season – alternative-acoustic/Praha
Punk Floid, Sex Deviants, Stars Are So Far – punk rock
Cocotte Minute – nová deska! support: X-Core
Die alten Maschinen – International Cyber-Band
KOFE-IN & Lety Mimo
Unaffected Evolution, Zubathaa, Between The Planets
Dune Rats (AUS), Molly (DK) – surf rock-garage-punk
Pearly Seconds, TTIOT, Loco Loco, Dizzplayed
The Kandinsky Effect (USA/FR) – experimental jazz trio
Pipes and Pints & Banane Metalik (FR) – punk-r´n´r
ZNC – punk rock matadors/Plzeň
25 let DPL – Dÿse (D), Ravelin 7,
25 let DPL – den otevřených dveří
Travelling – Kyrgyzstán
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25. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.

21:00
20:00
20:00
21:00

Animé – indie rock/Brno v čele s Jirkou Kučerovským
NBDY feat. Reverend Black, Preglow (D), Ni (A)
Interitus – symphony metal/Plzeň + hosté
Petr Mach – brut pop legenda/Plzeň

Papírna

Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz

do 20. 12.
Moon Art. Současná turecká malba – výstava
4. 11. 20:00 Vložte Kočku: Křest live kazety – emo electronica, support:
Valley & Slife of life (FR)
11. 11. 20:00 Shilpa Ray (USA) – vokalistka Nicka Cavea
13. 11. 20:00 ***Smím prosit…?*** – tančírna
14. 11. 20:00 Teepee – indie, folk + I Like You Hysteric – pop-pop +
The Silver Spoons (UK) – indie rock + afterparty
18. 11. 20:00 Auxes (USA) + Canadian Rifle (USA) – punk
21. 11. 20:00 Rickolus (USA) – folk, pop, indie, experimental, lo-fi
24. 11. 20:00 Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma – poutnický
rock'n'roll

House of Blues

Černická 10, Plzeň, info@houseofblues.cz, www.houseofblues.cz

13. 11. 21:00 S emtex: Křest nového CD – country brutal technofolk,
předkapela: Black & White – metal rock
20. 11. 21:00 Palice – rock
21. 11. 21:00 Tribute To The Killers – revivalová kapela britských The Killers

Hifi klub

Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net

4. 11.
5. 11.
10. 11.
12. 11.
14. 11.

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

16. 11.
17. 11.
24. 11.
26. 11.
1. 12.

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Jakub Kořínek, Kateřina Misíková – quitar blues + host
Lignit – folk-country + host: Elthin – world music-gothic
Perníková zpívaná
Duo My tři + přátelé – folk
Michal Willie Sedláček v doprovodu příčné flétny + Isara –
folk, rock
Záviš – první kníže českého pornofolku
Disharmonic – punk-rock + host
Perníková chaloupka + hosté: Jan Poustka a Dáša Bejčková
Fregata – folk + host: Greta – alternative-folk
Glastr Duo a hosté – intelektualní porno-pop, křest alba
„Udělej čerta!"

Báječný život ďáblova klína

Plachého 10, Plzeň, bar@dabluvklin.cz, tel.: 377 321 047

1.–31. 11.	Movember – mezinárodní charitativní akce. Sbírka pro
nemocné muže postižené rakovinou varlat a prostaty
31. 10. 20:00 Movember – zahajovací večírek
4. 11. 20:00 ZČU Movember – studentské středy. Výtěžek z 6 vybraných

Kluby

drinků jde na účet fondu nadace Movember (také 11. 11.)
14. 11. 20:00 Pokuston DJs Reggae night
18. 11. 20:00 Z ČU Movember – studentské středy. Výtěžek z 6 vybraných
drinků jde na účet fondu nadace Movember (také 25. 11.)
20. 11. 20:00 MinimalHouse night: DJ Pure13 and friends

Bílej medvěd pub

Prokopova 336/30, Plzeň, út–čt 19–02, pá 19–04, so 19–03 hod., www.dabluvklin.cz

1.–31. 11.	Movember – mezinárodní charitativní akce. Sbírka pro
nemocné muže postižené rakovinou varlat a prostaty
31. 10. 20:00 Movember – zahajovací večírek
4. 11. 20:00 ZČU Movember – studentské středy. Výtěžek z 6 vybraných drinků jde na účet fondu nadace Movember (také 11., 18. a 25. 11.)

Pantheon Music Club

Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz,
www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let

6. 11. 21:00 F ashion Star with Retro – přehlídka a večer značky Retro
Jeans, DJ Cuco van Dee, oldies: DJ Deadly Groove
7. 11. 21:00 Urban Zone Party Edition – DJ Michael Gray, DJ Chris
Sadler, DJ Bidlo, oldies: DJ Sydney. Podmínkou je registrace
na www.urbanzone.cz
13. 11. 21:00 Pro info sledujte FB Pantheonu, oldies: DJ Moon
14. 11. 21:00 B.A.N.G.! – DJane Mejsi, DJ Cuco van Dee, oldies: DJ Deadly
Groove
20. 11. 21:00 Pro info sledujte FB Pantheonu, oldies: DJ Moon
21. 11. 21:00 Kali and Peter Pann – koncert rapperů k aktuálnímu albu
N!IKTO, oldies: DJ Run
27. 11. 21:00 Jack Daniels Fire-Road Show – DJ Luccia, oldies: DJ Carlos
28. 11. 21:00 Richard Reynolds and Kristian Calderon, oldies: DJ Moon

PH+

Kopeckého sady střed, Plzeň, tel.: 377 918 826, st–so 19–05 hod., www.pehacko.cz

4. 11. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
6. 11. 21:00 R hythm of The Night – DJs Petr Süss, Luppi Clarke, Marek
Bárta, Julien Abre
7. 11. 21:00 Master Mix – DJs B-London & Andreas C.
11. 11. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Peeter MDJ
13. 11. 21:00 Superstars – DJs Baker & Peter Piece
14. 11. 21:00 Motion Emotion – DJs Chris Sadler, Michael C., Bon Finix, Subgate, EST3R, Ennie, Béla En, P-Jay & Marvil, SMFR Showcase
18. 11. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ Attila Csonka
20. 11. 21:00 Rise Up – Peeter MDJ & Don Marquez
21. 11. 21:00 Disco 2015 – DJs Dragon & George da House aka FunkyBangers
25. 11. 21:00 Club Mix – taneční klubová muzika, DJ TomKay
27. 11. 21:00 Fiesta – DJs Jeyp & Ennie
28. 11. 21:00 Famous – DJ Martez Ortega & friends

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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DEPILACE = přechodná redukce ochlupení
EPILACE = trvalá redukce ochlupení
Depilace provádíme doma nebo v nejrůznějších zařízeních
Epilace v laserovém centru VS LASERA

•
•
•
•
•

Čtyři vysokovýkonné epilační lasery (2x LEDA, MYDON, RUBÍN)
LEDA = bezkonkurenčně nejrychlejší epilační laserový systém
Díky novému skenovacímu systému je ošetření účinnější, kratší a levnější
Vlnové délky umožňují epilovat i světlejší chloupky
Dvanáctileté zkušenosti centra zúročuje tým dvanácti zkušených lékařů

KONEC BOLESTIVÝCH MECHANICKÝCH DEPILACÍ!
Některé ženy se za 3 roky připraví díky mechanickým depilacím až o 150 hodin.
Použijí-li epilační laser LEDA, dosáhnou vyššího efektu i komfortu za 150 minut.

EPILACE – JEDNOU PROVŽDY!
Kosmetické laserové centrum VS LASERA
Plzeň, Sokolovská 82
tel. 377 539 126, mob. 775 339 126
info@vslasera.cz, www.vslasera.cz

