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18 hod.

OBCHODNÍ CENTRUM

PLZEŇ

Vše, co potřebujete.

Pohodlně, snadno a rychle.
22. 9.–5. 10.

Zlaté časy fotbalu Výstava o československém
a českém fotbale 1976–2016.

8. 10. 10–18 hod.

MINECRAFT: XBOX ONE EDITION Forza Horizon 3,
Nová Fifa 17, herní prostředí Minecraft a turnaje o ceny.

7.–22. 10.

MINECRAFT:Miluju selfie Výstava pozoruhodných autoportrétů Leonarda
V OC GALERIE

EDITION
da Vinci, Vincenta van Gogha, Rembrandta a dalších…

V sobotu 15. října proběhne doprovodný program pro návštěvníky,
včetně autogramiády umělců z muzikálu Mamma Mia!

Přijďte vyzkoušet novinku: FORZA HORIZON 3
exkluzivně na Forza Motorsport Playseat

Nová FIFA 17, Kinect Sport Rivals, Dance 3 Central
Herní prostředí MINECRAFT
Turnaje o ceny (VYHRAJ KONZOLI XBOX ONE
A SUPER HRY)
Speciální hosté

24. 10.–6. 11.

Pissoir Art Gallery Umělecky zaměřená výstava

www.oc-galerie.cz

s charitativním podtextem, představující nekonvenční pojetí
pisoárů v podobě vtipných uměleckých děl vytvořených na míru
českými designéry. Cílem projektu je upozornit na nutnost
prevence rakoviny prostaty, jenž je jedním z nejčastějších
nádorových onemocnění, postihující mužskou populaci.

Více informací na

www.oc-plzen.cz

Rokycanská 1424/128, Plzeň

změna informací vyhrazena
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Začala jsem
kvůli sobě,
teď běhám
i pro ostatní
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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

NÁKLAD
10 000 ks
Ev. číslo – MK ČR E 17183

v době, kdy píšu tenhle editorial, je podle kalendáře
ještě posledních pár dnů léto, ale já už jsem do rubriky Dozvěděli jsme se psala o adventních trzích.
I taková je práce v kulturním magazínu s měsíční
periodicitou; člověk je pořád před světem napřed.
Sotva dodělá dýňovou marmeládu, zpracovává
texty o svatomartinské huse.
Přemýšleli jste někdy o plynutí času? Určitě ano, každý z nás si
tu a tam povzdychne, že čas příliš rychle utíká, nebo naopak že se ručičky hodin nechtějí hýbat. Ten druhý případ nastává například v pondělí ráno v práci či
ve škole, na poradě, na obzvláště nudné hodině nebo při dvouhodinovém čekání
na zpožděný noční vlak na pustém nádraží ve Zlámané Lhotě.
Rychlým plynutím se čas naopak vyznačuje v čase dovolené, v příjemných
chvílích nebo v životě vašich dětí. Tam je pozorován obzvlášť pozoruhodný
fenomén: děti stárnou určitě rychleji než rodiče. Rodiče jsou přece pořád stejně mladí, veselí a aktivní, jen místo kočárku mají vedle sebe nečekaně rychle
puberťáka, a pak dospělého člověka. Ale to rozhodně není důvod ke smutku.
S tímhle parťákem, který vedle vás a pod vašima rukama vyrostl, se totiž dá podnikat spousta zajímavých věcí.
Skončil čas víkendových pohádek v Divadle Alfa, maškarních bálů s muchomůrkami a princeznami a závodů na koloběžkách. Na jeho místo přichází čas společných
návštěv koncertů ve velkých halách, adrenalinových zábav nebo posezení nad
dobrým jídlem v restauraci. Až budete doma, ideálně o víkendu, rozhlédněte se
kolem sebe. Spadáte-li do kategorie rodič, možná někde kolem sebe spatříte dospělou bytost, která navzdory svému věku patří ve vašich očích jednou provždy
do kategorie dítě. Jste-li naopak dítě, pak pravděpodobně ve svém okolí naleznete osobu oslovovanou jako máma nebo táta. Zkuste takovému jedinci nenápadně
podsunout tohle číslo Žurnálu a významně pohovořit o vybrané kulturní akci či
chutném jídle, které byste si mohli užít společně.
Vhodným se jeví například koncert Budy Rich Big Bandu – to v případě, že je vám
blízký swing. Nebo setkání s mladičkými jůtubery na JJ TOUR. Anebo opera Evžen
Oněgin, pokud tedy obě věkové skupiny holdují hudbě zvané vážná. Doporučit
lze i společnou výstavu Káji a Jana Saudků v Západočeském muzeu. Pokud snad
tápete, co by onu druhou stranu vaší rodiny mohlo zaujmout, má pro vás říjen
fantastickou nabídku v podobě oslav vzniku republiky, kdy je do většiny atraktivních turistických cílů ve městě vstup zdarma nebo jen za 28 korun. Můžete toho
ochutnat víc, a co vám kápne do noty, tam se později znovu a v klidu vrátíte.
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Ať už si vyberete cokoli, věřím, že si říjen užijete. Že si ho užijete se svojí rodinou.
Protože určitě není tak nemožná, jak se vám čas od času zdá.
Spoustu zážitků vám přeje
říjen 2016 I www.zurnalmag.cz
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Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz

Další Žurnál vyjde
31. října

říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Rezervace míst stávajícím předplatitelům do 25. listopadu 2016.
Od 1. prosince 2016 budou uvolněná místa nabídnuta novým zájemcům.
NOVINKA!
Abonentku na rok 2017 bude možno využít i jako jízdenku MHD Plzeň,
a to hodinu před začátkem a hodinu po skončení představení.
Kontakt:
Divadlo J. K. Tyla, p. o., útvar Prodeje a služeb, Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň
Zuzana Škvorová tel.: 378 038 186, e-mail: zuzana.skvorova@djkt.eu
Marcela Vinšová tel.: 378 038 185, e-mail: marcela.vinsova@djkt.eu

www.djkt.eu, facebook.com/djktplzen
Vydalo Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zřizovatel město Plzeň, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje

Soňa Hanzlíčková Borková | členka souboru muzikálu DJKT
Jarmila Dycková | sólistka souboru baletu DJKT

PŘEDPLATNÉ 2017

Roman Gaudyn | člen orchestru opery DJKT
Martin Stránský| člen souboru činohry DJKT

Zahájení prodeje 26. září 2016.

AKCE MĚSÍCE

Divadlo Alfa
sezóna 2016/2017
Čtyři nové tituly autorsky zpracované pro Divadlo
Alfa. Hostující pohádky pro rodiny s dětmi a pro
dospělé tituly předních českých scén. Mimořádný
projekt s divadly z Českých Budějovic a Brna. Noc
divadel, vyprávění chodských poudaček a další
programy chystá Alfa pro sezónu 2016/2017.

Vstupenka jako jízdenka
I v nové sezóně poskytne Alfa svým návštěvníkům
možnost využít vstupenku jako jízdenku na MHD
v Plzni. Projekt, který vznikl ve spolupráci s dopravními podniky, usnadňuje divákům rozhodování, jak se do divadla dopravit. Vstupenka platí
vždy hodinu před a hodinu po představení. Při
kontrole ji stačí ukázat
revizorovi.
Vstupenky je možné zakoupit
ve všech prodejních
místech systému Plzeňská vstupenka nebo
přímo v pokladně Divadla Alfa (vchod ze Spolkové ul., vedle hlavního
vchodu).
Otevírací doba je ve všední dny od osmi hodin
do půl čtvrté nebo hodinu před představením.
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Cesta do středu
Země (sopouchem Milešovky)
Jako první repertoárová
novinka se představí 10. října Cesta do středu Země
(sopouchem Milešovky), inscenace inspirovaná dílem
francouzského spisovatele Julesa Vernea a filmy světoznámého režiséra Karla Zemana. Střetne se v ní svět divadla,
filmových triků a pochopitelně pravěkých zvířat a rostlin.
Dramatik René Levínský sice psal současně jiný text pro Národní divadlo, ale Alfu rozhodně neošidil. Napsal původní
hru, v níž dobrodružství cesty do středu Země prožívá skupina plzeňských skautů. Poprvé se v Divadle Alfa představí
režisér Tomáš Procházka (spolupracoval úzce se souborem
Buchty a loutky) a scénograf Robert Smolík (držitel řady
ocenění a vedoucí katedry scénografie KALD DAMU).
Tým doplňuje hudebník Jan Burian ml., vnuk slavného
plzeňského rodáka a divadelníka E. F. Buriana. A protože
v regionu jsou hned dvě významná paleontologická naleziště u Radnic a u Nýřan, vyzvalo Divadlo Alfa ke spolupráci
Západočeské muzeum v Plzni. Muzeum inscenace zaujala
a začala vznikat na jeho půdě dílna, která nabídne školám
zajímavý projekt navazující na divadelní představení. Tvořivým způsobem bude rozvíjet znalosti daných historických
období ve vztahu k místu, kde žijeme. Jedná se o první společný projekt tohoto druhu!

Kosprd a Telecí
Pravěké dobrodružství vystřídá současný příběh z mateřské
školky. Oblíbená kniha Evy Papouškové „Kosprd a Telecí“
získala v roce 2012 ocenění Zlatá stuha v kategorii beletrie
pro děti. A letos Eva Papoušková, scenáristka, překladatelka
a spisovatelka nadšeně souhlasila s divadelní adaptací toříjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Divadlo Alfa – sezóna 2016/2017

hoto zábavného a dojemného příběhu přátelství
dvou předškoláků. Láska
k červené vzducholodi je
vrhne do opravdu velkého
průšvihu. Eva Papoušková
píše televizní pohádky (Řád
saténových mašlí, Fredy
a Zlatovláska) a napsala
několik dílů k Večerníčku
„O Kanafáskovi“. A nakonec se sama ujala dramatizace
„Kosprda a Telecí“, takže opět vznikla původní hra, kterou
uvede do života umělecký šéf Divadla Alfa Tomáš Dvořák
společně se scénografem Ivanem Nesvedou.

Gazdina roba
Inscenaci nadělí Alfa před
Vánocemi dětem z mateřských školek a rodinám. Jak
oslovit moderním jazykem
dospívající publikum? Jak
mu zprostředkovat výjimečné dílo českého venkovského realismu? Tenhle
oříšek louská tvůrčí tým z královéhradeckého Draku, režisér Jakub Vašíček a dramaturg Tomáš Jarkovský. Pustili se
totiž do původního zpracování novely Gabriely Preissové
„Gazdina roba“. V dlouhodobé dramaturgické linii sleduje Alfa mladistvé hrdiny, kteří by byli teenagerům blízcí:
po „Hamleteenovi“ a Miloši Hrmovi z „Ostře sledovaných
vlaků“ to tedy bude ženská hrdinka, Eva krajčířka. Kromě
školáků a studentů z 2. a 3. stupně má inscenace ambice
zaujmout i dospělého diváka.

O třech silácích
Posledním titulem sezóny
bude pohádka „O třech silácích“. Režisér Tomáš Dvořák pokračuje v osvědčené
spolupráci s libereckým
dramaturgem a dramatikem Vítkem Peřinou, který
píše pro Alfu další autorský text (vzpomínáte třeba na „Otesánka“?). Zázemí Alfy
dobře zná, a proto hru píše na těla tří siláků ze souboru.
Ti, co chodí do Divadla Alfa pravidelně, mohou hádat,
kteří to asi jsou.
Kromě novinek do repertoáru připravuje Divadlo Alfa
další programy. Vybíráme alespoň některé: Každý rok
oslovuje Malé divadlo z Českých Budějovic jiné tuzemské
ansámbly a společně připravují večery scénického čtení
z nově přeložených her pro děti a teenagery. Letos osloříjen 2016 | www.zurnalmag.cz

vili plzeňskou Alfu a brněnský Buranteatr. V listopadu divadla čeká seriál společných čtení ve všech zúčastněných
městech a také v Praze. Plzeň bude hostitelskou scénou
9. listopadu.
A 19. listopadu se Divadlo Alfa poprvé připojí k Noci divadel. Rodiny s dětmi čeká hravé odpoledne, které začne
ve 14 hodin hostujícím představením a bude pokračovat
zábavnou bojovkou na různých místech divadelní budovy. Prozradíme jenom, že kdo bude chtít, odnese si z divadla vlastnoručně vyrobenou loutku!
V prosinci se mohou diváci těšit ještě na jednu novinku.
Protože se na výsluní vrací žánr vyprávění (nyní zvaný
„storytelling“) a Divadlo Alfa tento trend zaujal, nabídne
rodinám s dětmi klubový pořad s dudákem, zpěvákem
a lidovým vypravěčem Josefem Kunešem z Domažlic.
Chodsko je nejživějším folklorním centrem v Čechách
a poudačky vyprávěné v bulačině mají velké kouzlo!
Přijďte si vychutnat chodské koláče a jazykový poklad
našeho regionu. Přijďte se přesvědčit, jak důležitý a znamenitý společník je poutavé vyprávění, od něhož vede
přímá cesta k divadlu. Přijte teky hyjtu! 10. prosince
do klubu Divadla Alfa.
Loutkáři nezapomínají ani na své kořeny a plzeňské loutkářské tradice. Velké „skupovské“ výročí je sice ještě před
námi, ale stojí za připomenutí i ta, která připadají na příští
rok: 8. ledna uplyne 60 let od smrti Josefa Skupy, 16. ledna 125 let od jeho narození. A festival Skupova Plzeň se
poprvé uskutečnil 26.–29. ledna 1967. Proto se Divadlo
Alfa spojilo s plzeňským Muzeem loutek a chystá speciální výstavu, pracuje na ní především bývalý dramaturg
Alfy Pavel Vašíček. A v klubu Divadla Alfa se peče „Smutek zhrzených nudlí“, pořad, který pohlédne do tváře
pozapomenuté dada tvorbě geniálního Josefa Skupy.
Fajnšmekři takový kousek jistě ocenění.
A na jaká hostující představení vás pozveme? Ve výběru jsou například pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ pražského studia Damúza nebo „A do třetice
všeho“ královéhradeckého Draku. Dospělé diváky zve
Alfa na „Hamlety“ pražského Divadla Na zábradlí, silný
příběh vycházející z prostředí západních Čech „Cejch"
chebského divadla nebo „Ostře sledované vlaky“ domácí Alfy.
Z výběru z plánů plzeňského Divadla Alfa na sezónu
2016/2017 je zřejmé, že se nespokojí s novinkami v repertoáru pro různé věkové skupiny. Alfa vyhledává spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi v zemi a v místě
svého působení a hledá další způsoby, jak ve svých prostorách oslovit veřejnost. Cílem divadla je atraktivními
prostředky loutkového divadla povzbuzovat kreativitu,
zábavnou formou vzdělávat a nabízet rodinám s dětmi
atraktivní volnočasové aktivity. A také posilovat vztah
svých návštěvníků k regionu.
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Divadlo Alfa – sezóna 2016/2017

POHÁDKY PRO DÁŠENKU
01/10
14:00 a 15:30 (HOST: Divadlo Rolnička)
Víte, jak to vypadá doma, když se narodí miminko? To má každá
maminka moc a moc práce, protože je tady plný koš dalšího prádla,
které je potřeba vyprat, vymáchat, vyždímat, pověsit, usušit, sesbírat,
vyžehlit, poskládat… aby to bylo všechno čisté a připravené pro to
malé miminko. A co všechno se takové miminko musí naučit!!! A když
se narodí miminko psí, má zase moc práce psí maminka – i tohle miminko se toho musí moc učit! Ale je tu i Matka Příroda, která je dobrá
učitelka, a dobře a včas radí dětem i maminkám!

08/10
14:00 a 15:30

DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
(HOST: Studio Damúza)

Už jste někdy něco slíbili? A vzápětí byste to nejraději vzali zpět?
Máte dobré přátele? A jsou někdy tak ochotní, že byste je raději neměli? Už jste se ocitli tváří v tvář nebezpečí? A navíc proto, že jste
to slíbili? Rozhodovali jste se někdy mezi touhou a strachem? A jak
jste se rozhodli?

15/10
15:00

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Jedna z nejznámějších pohádek, jak ji vypravuje starý
pecař mladému pecaři…
Tato látka je známá snad po celém světě, a domovské právo má
odedávna i mezi pohádkami českými, zpracovali ji mnozí sběratelé
a vypravěči, nejznámější je verze Boženy Němcové. Patří také k pohádkám nejčastěji dramatizovaným, vždyť pouze české adaptace
pro loutkové divadlo jdou do desítek.

22/10
15:00

A DO TŘETICE
(HOST: Divadlo Drak)

Z inscenace A do třetice všeho… se dozvíte, že bez práce nejsou
svatební koláče, že kdo přespříliš rozmazluje svoje děti, ten riskuje,
že jimi bude sněden, a že krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí.
Moudrost a půvab klasických pohádek se tu navíc snoubí s magií
loutkového divadla, romantikou starých hracích skříní a nenahraditelnou energií živé hudby.

29/10
14:00 a 15:30

KOLÍBÁ SE VELRYBA

Všechno začíná tím, že si dva klauni vyrobí papírovou čepici, která by vlastně docela dobře mohla být i lodí, ale
ouhá – i pirátskou lodí, na níž plují Žvanda a Planda. Ti nakonec
skončí ve velrybím břiše, ale naštěstí „jde kolem velryby“ i hvězdička
spadlá z nebe, jež – jak známo – umí plnit přání… A právě z jejího,
zcela nenápadného podnětu se dva „oškliví“ piráti „jaksi mimochodem“ napraví a „jaksi mimoděk“ v nehostinných velrybích útrobách
zbudují vlastními silami útulný pokojíček.
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Divadlo Alfa – sezóna 2016/2017

24/10
19:00

HAMLETI (HOST: Divadlo Na zábradlí)

28/10
18:00

MILÁČEK Z WAMBUA

Původní inscenace tvůrčího týmu Mikulášek – Viceníková
na téma hereckého života, hraní, předstírání, markýrování. Divadlo jako
téma samo o sobě. Kolik osobností herci pojmou, a jak to odskáčou? Je
herectví opravdu vysněným povoláním? Má režisér vždycky pravdu? Co
všechno se na jevišti nesmí? Proč děti a zvířata nemají hrát divadlo? To
a mnohé jiné ze zákulisí divadelního světa.

(SPOLUPRÁCE: Karavana deseti slov)

O cestě za štěstím z vlasti Wambua do vysněné země Frafra.
Představení Miláček z Wambua vzniká v rámci mezinárodního projektu
Karavana deseti slov a je inspirováno knihou NoViolet Bulawayo Chtělo
by to nový jména.

31/10
19:00

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

Mladí tvůrci si pro Divadlo Alfa vybrali tento titul záměrně,
jako navázání na předchozí inscenaci „Hamleteena“. Tato
návaznost (podtržená obsazením Hrmy M.Hajnem, který předtím ztvárnil
roli Hamleta, formulací podtitulu, i zřetelným zacílením k obdobné divácké skupině), není opakováním, nýbrž svým způsobem pokračováním!
„Hamleteen“ nedostal šanci do dospělosti vstoupit, Hrma má to štěstí (tu
smůlu), že se mu to podaří… Co je tedy vlastně dospělost? Jaká změna
postojů a míry odpovědnosti z ní vyplývá? Kdo jsou Ti mnozí směšní, nemožní, mnohdy za živa mzmrtvělí dospělí?

14/11
19:00

SPADLA KLEC ANEB PRVNÍ
PŘÍPAD PODPORUČÍKA VITÁSKA

Detektivní příběh se odehrává v Plzni a sama jeho zápletka je s Plzní úzce
spjata… Inscenace chce především zábavnou formou vzdát hold populárnímu žánru detektivek.
Protagonistou hry je jistý major Vitásek - dnes ctihodná legenda plzeňské
kriminalistiky. I on ale kdysi – zhruba před 40 lety – začínal, a ty začátky
věru nebyly jednoduché. Coby mladý podporučík, tovaryš kriminalistického řemesla, si prožil křest ohněm, když musel řešit velmi zapeklitý
případ. A tento případ dnes znovu ožívá na improvizovaných prknech
kulturní místnosti Věznice Plzeň – Bory, kde ho jako dárek oblíbené legendě ve svém volném čase a pod vedením osvíceného vychovatele secvičili sami trestanci, shodou okolností ti, kteří s oním případem měli cosi
společného.

19/12
19:00

PROTON!!! (HOST: Divadlo Vosto 5)

Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé české kapely
PROTON, která byla umlčena těsně předtím, než se stala slavnou.
Strhující příběh zapomenuté hudební legendy, od které velikáni populární hudby i undergroundu čekali asi mnohem více. S hudební kometou
zataženého nebe hluboké normalizace je totiž propleteno nevídané
množství osudů současných hudebníků.

říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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JJ TOUR

14/10 / 15:00

OC Plzeň Plaza

JJ TOUR
Druhý říjnový pátek budete mít jedinečnou
příležitost potkat se se svými oblíbenými
JůTubery. Na své tour po Česku a Slovensku
totiž zavítají i do Obchodního centra Plzeň
Plaza. Užijte si den plný challengí, hejtů,
pranků a hrdinů časáku JJ. Přijďte přivítat
své oblíbené JůTubery! Jmenovitě dorazí
PedrosGames, Stejk, Gabrielle Hecl a Vaďák. Moderuje ATI.
Každý z JůTuberů bude mít tři čtvrtě hodinky na svůj vstup v podobě speciálního
zábavného programu. Připravené jsou soutěže, challenge, scénky, zpěv, tanec, vyprávění,
interaktivní program s moderními technologiemi. Kromě toho si budete moci nechat svého oblíbeného JůTubera podepsat do knížky
nebo časopisu a ještě něco navíc: budete se
s ním moci vyfotit u logostěny.

Jejich osobitá videa si denně přehraje víc než milion fanoušků.
Exkluzivní rozhovory, profily a plakáty JůTuberů doplňují texty
o módě, kráse a životním stylu od Style With Me, Get The Louk,
Zachyho a All Sarah All. Na své si přijdou i kluci, časopis budou
plnit pravidelně svými texty o technických a herních novinkách.
Předpokládaný konec show je v sedm hodin večer.

Kdo tu bude?
PedrosGames se narodil a vyrostl v Plzni, kde vystudoval i školy. Mimo hraní PC her má mnoho koníčků a zálib: muziku (hrával
na bicí a na kytaru), fotografování a sport, konkrétně hokejbal,
fotbal, hokej, badminton, lyže, posilovnu nebo plavání. Ale pro
samé jůtubování na nic z toho už dávno nemá vůbec čas.
Stejk je očividně veselá kopa a šílenství kolem lovení pokémonů uchopil o prázdninách po svém: ve svém videu se pochlubil
fanouškům, že už je dokázal ulovit všechny. Pravda byla ovšem
poněkud jiná. Stejk si ze všech vystřelil! Takové vtípky má rád,
ale rozhodně se ke svým fanouškům nechová drze nebo drsně.
Naopak, baví se s teenagery o životě a snaží se jim pomáhat,
aby byli také úspěšní jako on.

Kromě toho všeho se tu budou prodávat knížky
Já, JůTuber a Já, JůTuber 2. Dočkáte se i exkluzivních rozhovorů s JůTubery, jejich návodů,
tipů, rad a triků, jak se stát úspěšným ve světě
YouTube. A samozřejmě se tu taky bude prodávat časopis JJ, jehož redakce není složena
z novinářů, ale z nejlepších JůTuberů, kteří patří
mezi ty nejsledovanější v Česku a na Slovensku.
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Gabrielle Hecl je jednou z královen českého youtube. Je jí
osmnáct a s touhle zábavou začala sotva dostala občanku.
Studuje pražskou konzervatoř a zahrála si v seriálu Svatby v Benátkách nebo ve filmu Tomáše Vorla Instalatér. Ze všeho nejvíc
ji ale baví zpívat. Její cover verze písničky All I Want od skupiny
Kodaline celkem rychle překročila tři čtvrtě milionu zhlédnutí.
Vaďák pochází z Kladna. Tedy vlastně z Kazachstánu, ale v Kladně žije. A je ruské národnosti. Začínal tím, že točil, jak hraje
počítačové hry a komentuje to. Po dvou letech razantně změnil styl a navzdory teenagerovskému věku se začal vyjadřovat
k různým tématům, odpovídal na otázky. Jůtubering se ovšem
podepsal i na jeho školních výsledcích: třeťák si dal dvakrát.
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

24. ročník festivalu Bonjour Plzeň! 2016

17/10–05/11

24. ročník festivalu
Bonjour Plzeň! 2016
Třetí říjnové pondělí startuje už
24. ročník festivalu Bonjour Plzeň!,
který potrvá do 5. listopadu. Nechte
se zase po roce unášet frankofonní
kulturou. Festival svým propojením
francouzské a české kultury potěší
jak děti, tak dospělé díky svým zcela
novým a netradičním akcím. Letos
bude hlavním tématem městská
kultura. Umělci hip-hopové scény,
rappeři a umělci street-artu nám
během energií nabitých večírků
představí, kam až sahají jejich dovednosti.
Na zahájení festivalu, které se bude konat
17. října v Papírně, se představí umělecká
skupina Spray Can Art z Liège, která návštěvníky vtáhne do hip-hopové kultury
a street-artu v podobě společné graffiti
malby za hudebního doprovodu belgických DJs Kaer a Eb Kaïto společně s hostem české hip-hopové scény. Hned druhý
den se návštěvníci festivalu budou moci
seznámit s graffitovou technikou a nebo
street dancem v podobě workshopů
za hudebního doprovodu umělců DJs Kaer
a Eb Kaïto z belgického města Liège a místní skupiny Kumpani. Akce se bude konat
k příležitosti otevření parkourového parku
organizace Ponton, kde si budou návštěvníci tento sport původem z Francie také
moci vyzkoušet.

V sobotu 22. října následuje Francouzsko-český hip-hopový den
v Divadle pod lampou. Na programu budou během odpoledne
workshopy beatboxu, elektronické hudby a freestylu vedené
francouzskými a českými umělci současné hip-hopové scény. Den
zakončí večerním koncertem a jam session, kde umělci předvedou to nejlepší z nich. Ve čtvrtek 20. října budou mít návštěvníci
to potěšení si prohlédnout originální pohled na Plzeň očima francouzsko-chorvatského fotografa Jean-Claude Ladovica v Moving
Station. Vernisáž výstavy bude provázena ochutnávkou specialit
z partnerského města Mâcon z regionu Franche-Comté a hudebním doprovodem jeho místních nejlepších umělců.
Vrcholem festivalu pak bude jedno ze synonym Francie, francouzská gastronomie. Její vyznavači budou bez přehánění v sedmém
nebi! Čeká je ochutnávka sýrů a vín, kuchařské workshopy nebo
francouzská snídaně. Poslední říjnovou sobotu se v DEPO2015
uskuteční French Market, na němž budou jak designové stánky,
tak stánky s francouzskými specialitami a den uzavře koncert skupin Annešanté a Šarivari.
Kromě toho festival láká na One Man Show Stéphana Poignanta,
francouze žijícího již patnáct let v České republice, který 25. října
v Divadle Alfa rozesměje publikum vyprávěním svých plzeňských
příhod. Milovníci moderního tance zase mohou zamířit 31. října
do Moving Station na představení mladých tanečníků Florenta
Golfiera a Marie Gourdain s názvem UN.
Děti se během festivalu mohou přijít pobavit a poslechnout si
kouzelné pohádky, které budou vyprávět 26. října lektorky v Muzeu Loutek v češtině i ve francouzštině.
Komu během festivalu francouzština zachutná a chtěl by se jí věnovat i dál, toho Alliance française ráda přivítá na svých kurzech
a dalších akcích.
Více informací na www.alliancefrancaise.cz/plzen/ a Facebooku.

říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

V říjnu plátno v sále Kina Beseda nevychladne. O pořádný rozruch
se postará cyklus It´s only rock´n´roll, který v říjnu nabídne 7 pořádně hlasitých rockových dokumentů – těšit se můžete na Beatles (6. 10.), Lemmyho (13. 10.) či Amy Winehouse (17. 10.), ale
i na české rockery Visací zámek (10. 10.) a Mikiho Volka (20. 10.).
Všem milovníkům divadla udělá radost londýnský záznam Richarda III. (3. 10.) s Ralphem Fiennesem v hlavní roli. Milovníci opery by neměli vynechat záznam koncertu nazvaný Jonas
Kaufmann: Večer s Puccinim (16. 10.), a pokud milujete výtvarné umění, pak 24. října musíte vidět na plátně Kina Beseda
výstavu Bosch: Zahrada pozemských rozkoší.

„V říjnu si vybere každý. Bosch, Richard III., Anthropoid
i novinka Tima Burtona.“
Ze zahraničních novinek vás v říjnu v sále Kina Beseda bude čekat novinka Tima Burtona Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti (12. a 14. 10.) a nejnovější díl filmové série Dana Browna Inferno (28. 10.).
Chybět samozřejmě nebudou ani zbrusu nové české filmy. Kino Beseda promítne Prázdniny v Provence
(5. 10.) s Vojtou Kotkem a Kryštofem Hádkem, špionážní drama Krycí jméno Holec (7. 10.), hned 3x i horkou
novinku Anthropoid (13., 17. a 26. 10.), poslední film legendárního režiséra Jana Němce o událostech roku
1968 Vlk z Královských Vinohrad (20. 10.) i novou komedii Tomáše Vorla Instalatér z Tuchlovic (21. 10.).
A pro filmové nadšence si Kino Beseda připravilo i malé filmové opáčko – vyrazit můžete na Lídu Baarovou
(6. 10.), Meryl Streep v Božské Florence (12. 10.), Teorii tygra (19. 10.) s Jiřím Bartoškou a jedinečný dokument
Nick Cave: 20 000 dní na Zemi (31. 10.)
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Advent ve znamení kultury
Letošní předsváteční
období bude kromě
cukroví a vánočního
úklidu i plné kulturních akcí. Už 11. prosince vás ve svém
Vánočním saloonu
pobaví Fešáci, kteří
kromě svých písní
a scének představí
i speciálního hosta.
Druhý den si můžete v Měšťanské besedě užít scénické provedení České mše vánoční, ale herci a zpěváci DJKT zazpívají i koledy.
V pondělí 19. prosince zazní na Vánočním koncertu
Roháčů z Lokte koledy a vánoční zpěvy, ale také vybrané skladby z jejich repertoáru. Tři dny před Štědrým dnem vás z vánočního shonu vytrhne bluegrassová legenda COP.
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05/11
15:00

Hlavně ať není smutno

20/11
19:00

Teď ne, až jindy!

27/11
19:00

Langmajer se chce rozejít

Nejznámější česká hudební autorská
dvojice Jaroslav Uhlíř & Zdeněk Svěrák spolu tvoří už
40 let! A právě proto si Jaroslav Uhlíř připravil na 5. listopadu koncert plný nezapomenutelných písniček
pro celou rodinu.

Miluje Frederik svou ženu? Daří se jeho
firmě? Odpověď se dozvíte 20. listopadu v situační komedii Teď ne! aneb Na tohle teď není ta pravá
chvíle s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem či
Kristýnou Frejovou v hlavních rolích.

Postarší profesor a mladičká žačka nikdy nevěstí nic dobrého. Své o tom ví i Jiří Langmajer.
Ten se v nové situační komedii Divadla Palace hodlá
rozejít se svou žačkou, ona by ho ale ráda dotáhla
před oltář.
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

01/11 / 19:30

Modelka
s baskytarou
Mohla být reprezentantkou USA
v atletice nebo vědkyní v oblasti matematiky či fyziky. Klidně i modelkou. Extravagantní
Nik West si ale nakonec vybrala baskytaru. A udělala dobře! Coby nejlepší baskytarový talent současnosti vystoupí
v rámci svého evropského turné v Měšťanské besedě!

06/11 / 19:00

Když bubnuje
legenda
Přijďte si do Měšťanské besedy podupávat do rytmu s nejlepším jazzrockovým bubeníkem na světě! Legendární
bubeník Billy Cobham tu provětrá svoje bubny na začátku listopadu. Rodák z Panamy na velkolepém koncertu
představí své nejnovější skladby, ale připomene i své
první autorské album Spectrum.

07/12 / 19:00

Bílé Vánoce
Už několik let zpříjemňuje Lucie Bílá sváteční čas svým tradičním vánočním koncertem
a nejinak tomu bude i letos.
Přijďte si do Měšťanské besedy užít sváteční chvíle s nejpopulárnější českou zpěvačkou. K navození té správné
vánoční atmosféry si tentokrát Lucie na pomoc přizvala muzikálového zpěváka Jana Toužimského, Bílý sbor
a kapelu Petra Maláska.

výběr z programu
11. 12.

28. 12.

5. 1.

9. 1.

22. 1.

29. 1.

2. 2.
15. 2.

VÁNOČNÍ SALOON FEŠÁKŮ

Tradiční koncert plný dobré muziky
a vtipných scének

MILÁČEK ANNA

S. Rašilov, D. Prachař, L. Rybová a další
v proslulé komedii

EVA URBANOVÁ: NOVOROČNÍ KONCERT

Vstupte do roku 2017 s jednou
z nejvýznamnějších českých
operních pěvkyň!

KOMICI S.R.O.

O vaši zábavu se postarají M. Knor
a ti nejlepší baviči z „Na stojáka“!

POSLEDNÍ RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ

Oblíbenou zpěvačku doprovodí
hudební skupina P. Maláska.

SVĚTÁCI

Tři fasádníci se rozhodnou vzdělat
se v oblasti společenského chování.

PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND

Host M. Voborníková

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Báječná komedie
s E. Balzerovou v hlavní roli

19. 2. DEŠTIVÉ DNY
20. 2. R. Krajčo a D. Švehlík

v brilantní hře o síle přátelství

29/12 / 19:00

23. 2.

Růže pro Potměšila
Dva dny před koncem roku má
Měšťanská beseda na programu naprosto úžasné představení Růže pro Algernon. Mentálně
postižený Charlie se sice po operaci mozku stává géniem,
ale vysoká inteligence není pro život také žádná výhra.
Zvlášť, když jste zamilovaní… Nenechte si ujít naprosto
strhující (a zdrcující) herecký výkon Jana Potměšila.
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

6. 3.

JAVORY & JAVORY BEAT

Přijďte si poslechnout průřez celou
tvorbou známých sourozenců.

JAKUB SMOLÍK

Během koncertu zazní největší
hity i nové písně z posledního alba
Paleta života.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY

Přehled koncertů

06/10 / 19:00

03/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Měšťanská beseda

Buddy Rich
Big Band

První hvězdou podzimní části
Jazzu bez hranic bude legendární Buddy Rich Big Band.
Hvězdy slavného orchestru doplní jazzová sekce Českého národního symfonického orchestru, aby společně
zahráli originální program orchestru z roku 1966. Big
Band vede legendární trumpetista Bobby Shew. Dále
se představí Chuck Findley, Andy Fusco, Pat LaBarbera
a Charles Owens. Bývalého kapelníka nahradí neméně
slavný Steve Smith, který je považován za nejlepšího
současného swingového bubeníka na světě.

04/10 / 19:00

Dům hudby

Paměti Vrby
a Flamenco
Experience Quartet
Druhý z vrcholů Jazzu bez hranic potěší milovníky world
music. V první části večera zazní kolekce balad, které
složili Dalibor a Václav Bártovi. Jako sólisté se představí
Věra Křížková a Václav „Noid“ Bárta. Druhá část večera
bude patřit flamencu v podání Flamenco Experience
Quartet s Virginií Delgado.

05/10 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band
& Dixieland Planá
Na říjnové pokračování oblíbených večerů pod názvem „Po siréně swing!“ si pořádající
Pilsner Jazz Band tentokrát pozval své přátele z nedaleké
Plané. Kapela Dixieland Planá se zkušenostmi z různých
koutů světa (USA, UK, Austrálie) oživuje hity traditionalu,
shuffle, boogie a blues, hudby první poloviny 20. století,
a to často velmi zajímavými a osobitými aranžemi. O úvod
večera se tradičně postará Pilsner Jazz Band s převážně
swingovými kousky, jež panovaly tančírnám po mnoho
desetiletí a připravena bude opět i lekce swingového
tančení s lektorkou Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod.
Vstupenky v předprodeji na Plzeňské vstupence.
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Věra Martinová

O Věře Martinové nebylo v poslední době příliš na hudebním
poli slyšet. To se ale mění s letošním podzimem, kdy
slaví třicet let na sólové dráze. Vydavatelství Supraphon
si celou její kariéru připomíná v obsáhlém trojalbovém
kompletu s názvem „Jako dřív“, které mimo šesti desítek písní z jejího bohatého repertoáru obsahuje také
dvě novinky „Ofélie“ a „Přistávám“. První dáma české
country na aktuální turné vyráží se zbrusu novou kapelou, ve které se obklopila mladými a talentovanými
hudebníky a společně představí nestárnoucí hity Věry
Martinové v nových aranžích.

07/10
19:00

Peklo

Tomáš Klus

Jedna z nejvýraznějších osobností současné tuzemské hudební scény Tomáš Klus se po roční pauze vrací
na koncertní pódia a v pátek 7. října proběhne v Pekle
plzeňská zastávka jeho aktuálního „Recyklus Tour 2016“.
Jak již název napovídá, na koncertech zazní ty nejlepší
skladby z Tomášovy dosavadní tvorby, které byly vybrány na základě hlasování fanoušků, a ty pak Tomáš Klus
s kapelou navíc zrecyklovali do nového kabátu. Můžete
se tak těšit na zcela nové a netradiční verze známých
hitů a my můžeme prozradit, že základem koncertního
playlistu budou skladby „Nina“, „Chybíš mi“, „Marie“,
„Napojen“, „Pocity“, „Do nebe“, „Nezapomínej“, „Sibyla“,
„Noe“, „Jsem“, „Až…“ a „Přeju Ti“.

09/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Jiří Pavlica a Hradišťan & Vlasta
Redl s kapelou

Spojení těchto dvou předních uměleckých těles před
více než dvaceti lety vyprodávalo sály po celé republice
a oslovilo tisíce lidí jedinečným způsobem kombinace
folku, bigbítu a lidové hudby. Byla to jedna z prvních
vlaštovek hudby, které se později začalo říkat „world
music“ a Vlasta Redl s Jiřím Pavlicou se rozhodli tato
společná vystoupení letos opět oživit! Hradišťan i Redlova kapela při nich zahrají v plných sestavách, nejprve
každý ansámbl samostatně, aby pak na většinu z více
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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než dvou a půl hodinového setu spojily své síly. Třináct
muzikantů na pódiu potěší diváky originálním amalgamem čirého muzikantství, od folkloru, world music,
rocku až po vážnou hudbu, a kromě starých hitů z původního programu si muzikanti připravili i řadu novinek.

11/10
18:00

U Ježíška

Z pohádky do hudby

Skladatel a klavírista Jakub Zahradník žije sice v Praze,
ale s naším krajem ho pojí velmi těsná pouta: jeho otec,
legendární dirigent Orchestru Československé televize
Václav Zahradník pocházel z Nepomuku a malý Jakub
sem jezdíval k babičce. Později spojil svou muzikantskou
kariéru se zpěvačkou Pavlou Kapitánovou z Dobřan.
Nyní přijíždí, aby svůj vztah k Plzeňsku i k otci a Pavle
Kapitánové zprostředkoval skrze muziku. Markéta Čekanová doplní program autorským čtením svých dvou
pohádek, které se odehrávají právě v Nepomuku a Dobřanech. Publikum zkrátka vezmou z pohádky do hudby.

11/10 / 19:00

Horšovský Týn

Carvin Jones Band
Opravdovou hudební lahůdkou na kulturní scéně Horšovského Týna bude vystoupení texaské kapely Carvin Jones Band, které proběhne druhé říjnové úterý v místním
kinosále! Časopis Guitar Magazine zařadil Carvina Jonese mezi 50 nejvlivnějších kytaristů světa, Eric Clapton ho
považuje za velký kytarový příslib, často je označován
jako „dnešní Jimi Hendrix“ a kromě vlastních vystoupení
dělal předskokana takovým jménům, jako je např. B. B.
King, Jeff Beck, John Mayall, Gary Moore, Carlos Santana
nebo Walter Trout. Nenechte si ujít našlapanou kytarovou show Carvina Jonese, který má dnes na svém kontě již přes 6 tisíc koncertů, a jeho vynikající kapely, ze
které doslova čiší energie a radost z hudby! Vstupenky
na www.kinohorsovskytyn.cz.

29/10 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Sarah McKenzie
Quartet a Kryštof
Marek Orchestra

Galakoncert letošního Jazzu bez hranic přinese nejprve
Sinael Jazz Symphony v podání Kryštof Marek Orchesříjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 2. listopadu vystoupí v Pekle v rámci „Po siréně swing!“ s Hot
Jazz Praha legenda českého jazzu
a country Jitka Vrbová.
… že v Měšťanské besedě (10. 11.) a v Domažlicích
(11. 11.) zahraje Plzeňská filharmonie s Ludmilou Peterkovou & Ronaldem Zollmanem.
… že po obrovském úspěchu posledního turné připravil Richard Müller šansonové úpravy svých největších hitů, které představí 3. 11. v Měšťanské besedě.
… že 9. listopadu zahraje v Pekle skupina Slza v rámci
„Katarze Tour“ a 3. prosince se zde můžete těšit na skupinu Mig 21.
tra. Druhá část pak bude patřit světoznámé swingové
hvězdě z Austrálie. Sarah McKenzie je nejen krásná
mladá žena, ale především nesmírně talentovaná australská zpěvačka a klavíristka, která stylem a elegancí
připomíná Dianu Krall. Je nositelkou těch nejprestižnějších australských ocenění, včetně ceny ARIA (australská
obdoba Grammy). Její nejnovější album We Could Be
Lovers, které Sarah McKenzie představí v Plzni, vyhrálo
cenu nejlepšího australského vokálního alba Bell Award.

02/11 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band,
Hot Jazz
& Jitka Vrbová
Zpěvačka Jitka Vrbová je přední česká představitelka
jazzu a swingu a známá je i v kruzích trampské a country hudby. Na listopadovém pokračování pravidelných
večerů s názvem „Po siréně swing“ se představí s kapelou Hot Jazz Praha, která swinguje již skoro 60 let a její
repertoár tak potěší nejen čím dál početnější skupinu
tanečníků, ale i posluchače, kteří skladby znají z četných
nahrávek kapely. O půl století mladší orchestr Pilsner
Jazz Band opět zahájí večer výběrem převážně swingových skladeb a samozřejmě nemůže chybět tradiční
lekce swingového tančení s lektorkou Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod. Závěrem si jen dovolíme připomenout, že říjnová „Siréna“ proběhne 5. října a pozvání
na ni přijal soubor Dixieland Planá.
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KLUBOVÁ SCÉNA
03/10
20:00

Anděl Music Bar

Andělský biograf

Po letní přestávce se do Anděl Music Baru vrací oblíbený Andělský biograf, který až na pár výjimek pravidelně
každé pondělí nabídne projekce kvalitních filmů v původním znění s titulky. Vybrané filmové večery by se
měly obohatit o projekce, kterých se zúčastní také hosté
z filmové branže a poprvé se na vás v Andělu těší první
říjnové pondělí od 20:00 hod. Podrobnosti o programu
najdete na webu andelcafe.cz/musicbar.

07/10 / 21:00

Pantheon
Music Club

Earthquake /
Pantheon edition
vol. 3
Populární klubový projekt Earthquake, za jehož založením stojí plzeňské DJ duo Wavehookers, bude mít
v říjnu již své deváté pokračování a potřetí se bude
konat na půdě Pantheon Music Clubu! Mladé nadějné
DJ & producentské duo Wavehookers funguje teprve od loňského roku, ale za krátkou dobu si vytvořilo
velkou fanouškovskou základnu nejen na Plzeňsku,
ale také v dalších městech republiky. Během nabitého
večera uslyšíte výběr toho nejlepšího z plzeňské EDM
scény a kromě pořádajících Wavehookers se tento večer
představí také LA, Flash, Immortal, Cyper a Sleydee, tak
si tento mejdan nenechte ujít!

08/10
21:00

House of Blues

minus123minut

Na přelomu tisíciletí se jmenovali -123 min. a jejich
koncerty i desky patřily k cennostem naší hudební
scény. V roce 2000 se podle tehdejšího hlasování Akademie populární hudby stali objevem roku a málokdo
pochyboval o tom, že na tuzemské scéně nezanechají
hlubokou uměleckou rýhu. Vydali pět studiových alb
a jedno koncertní, ale v roce 2009 se rozpadli a odmlčeli
na dlouhých sedm let. V dubnu letošního roku ovšem
začali opět zkoušet a na festivalu Votvírák ve středočeských Milovicích si po letech stoupli znovu společně
na pódium, kde ukázali, že i v současné době mají co
říct. V House of Blues kapela vystoupí v rámci Comeback Tour 2016, a to v sestavě Zdeněk Bína, Fredrik Janáček a Daniel Šoltis.
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12/10 / 21:00

Anděl Music Bar

Midi Lidi

Midi Lidi patří již deset let mezi
nejvýraznější zjevy české alternativní hudby a toto postavení potvrzují také na svém
nejnovějším čtvrtém studiovém albu s názvem „Give
Masterpiece A Chance!“. Vysoko nastavenou laťku své
tvorby z předchozích desek dokázali navíc na novém
albu Midi Lidi posunout ještě o pěkný kousek výš a dá se
tak říct, že jeho název není jen další sebeironií, která byla
kapele vždy vlastní, ale přímo koresponduje s jeho obsahem. Přesvědčit se o tom můžete tuto středu v Andělu!

19/10 / 21:00

Anděl Music Bar

RedHead
Music Tour

Slovenský zpěvák Martin Harich a čeští písničkáři Pavel Callta a Jakub Děkan vyjedou ke konci roku 2016 na společnou RedHead Music
Tour, během níž navštíví patnáct měst po celé České republice. Turné těchto tří mladých úspěšných interpretů
odstartuje 19. října právě v plzeňském klubu Anděl a určitě je na co se těšit. Jedenadvacetiletý zpěvák a skladatel Martin Harich vešel do širšího povědomí především
díky úspěšnému účinkování v talentové soutěži Česko
Slovenská Superstar 2013, kde obsadil čtvrté místo
a dobře si vedl také v britské sérii soutěže X Factor, kde
skončil mezi nejlepšími šestnácti muži. Kromě známých
skladeb z alb „Príbeh snov“ a „Nech“, představí Martin
v rámci turné také své zbrusu nové minialbum „Pátram“.

27/10 / 20:00

Divadlo
pod lampou

Mr. Loco,
Ocho Ríos

Pokud patříte mezi fanoušky divokých balkánských
a žhavých latino rytmů, tak byste rozhodně neměli chybět tento večer v Divadle pod lampou, kde se představí
pražská kapela Mr. Loco a místní Ocho Ríos! V mezinárodní sestavě Mr. Loco najdete excelentní hudebníky
z různých koutů světa a je znát, že tuto hudbu mají
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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opravdu v krvi. Skupina kolem frontmana Filipa Flussera (ex Temperamento, Luca Brasi, Artery) se letos pořádně rozjela, jejich energická vystoupení sklízí nadšené
ohlasy a čerstvé album „Balkan Trip“ patří mezi nejvýraznější počiny roku na domácí world music scéně. Kromě Mr. Loco se můžete těšit také na plzeňskou mestizo
partu Ocho Ríos a kdo nebude mít na konci dost, může
se dorazit na divoké balkánské afterparty!

27/10
21:00

Anděl Music Bar

Prague Conspiracy

Našláplá pražská rocková formace Prague Conspiracy
letos na jaře vydala po třech letech své druhé studiové
album s názvem „Inner Game“, na kterém se ukazuje v životní formě. Conspiracy se také konečně definitivně podařilo zbavit označení „ska kapela“, se kterým se setkávali ještě v období debutu „Renegades“, kdy se od nich
odklonila podstatná část fanoušků tvorby původních
Prague Ska Conspiracy, ještě před pár lety jedné z nejpopulárnějších tuzemských ska kapel. Po zkrácení názvu
a změně stylu, to Prague Conspiracy neměli vůbec jednoduché, ale v současnosti patří mezi nejaktivnější a nejžádanější interprety klubové scény, a to zcela právem.

říjen
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Dozvěděli
jsme se…
… že tradičně nabitý listopadový program Divadla pod lampou nabídne
např. vystoupení tuzemské taneční stálice Skyline,
legendární Hudby Praha s Michalem Ambrožem,
The.Switch se Smrtislavem a nemůžou chybět ani
Atari Terror se Status Praesents.
… že kromě toho se v následujícím měsíci Pod
lampou představí německá punk rock pecka
Radio Dead Ones či jejich krajané Beatfrog, slovenská parta The Paranoid, John Wolfhooker,
Fleshless, Catastrofy a mnoho dalších.
… že 11. 11. proběhne v Pantheonu Las Vegas
party v zastoupení pražských DJs Bon Finixe a Mia
z Retro music hall a rezidentního DJ Duplexu –
Pauli Gabrieliho.
… že Voxel a Pokáč vystoupí 23. 11. v Buena Vistě
v rámci speciálního turné „Tour, co sedne“.
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od 01/10

Divadlo Alfa

Nová sezóna
Divadla Alfa
Pro právě začínající novou
sezónu připravilo Divadlo Alfa osobitou poctu Julesi
Verneovi a Karlu Zemanovi. Jeho první premiérou bude
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky). Před Vánocemi divadlo nadělí publiku adaptaci oblíbené knihy
Kosprd a Telecí, v únoru se přihlásí o slovo ženská hrdinka: Gazdina roba v současném pojetí. Na závěr sezóny
nabídne Alfa pohádku O třech silácích ušitou na míru
třem hercům ze souboru. Kromě toho se mohou rodiny
s dětmi těšit třeba na večer s chodskými poudačkami
a koláči nebo na hravou Noc divadel.

06/10 / 19:00

Peklo

Tělo

Volné pokračování kultovní
hry Monology vagíny se zaměřuje na celé naše tělo. Hrdinky tentokrát spojuje příběh
jejich těla a jejich způsob jeho přijímání. Jak se svým
tělem dokáží žít ženy z Ameriky, Itálie, Afriky, Afghánistánu nebo Brazílie, manažerky, ženy v domácnosti,
ženy mladé i staré, opuštěné i milované? Odpovědi
nabízí přestavení s Dagmar Bláhovou, Michaelou Sajlerovou a Jitkou Asterovou. Vstupenky k zakoupení
na www.plzenskavstupenka.cz.

08/10 / 17:00

Malá scéna DJKT

Papageno
v kouzelném lese
Po Kocourovi v botách je tu
další opera určená těm nejmenším divákům. Papageno v kouzelném lese je komorní verzí Mozartovy
Kouzelné flétny a slibuje představení plné imaginace, jevištních kouzel a krásných melodií. Kouzelným
lesem provede děti ptáčník Papageno, se kterým budou putovat po stopách prince Tamina a pomohou
mu vysvobodit princeznu Paminu. Autorem nápadité
výpravy je šéf opery Tomáš Pilař, režijní debut čeká
Jakuba Hliněnského.
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10/10 / 19:00

Divadlo Dialog

Play Macbeth

Hořký příběh dvou herců se
odehrává během zkoušky
Shakespearova dramatu Macbeth. Představitelka Lady
Macbeth a představitel Macbetha, herecký manželský
pár, který dospěl do stadia totálního rozkladu, se pod
vlivem zkoušené hry začíná zamýšlet nad příčinami své
situace a nachází k sobě opět cestu. Hra se odehrává
ve třech rovinách – v primární rovině probíhající zkoušky, v návratech do minulosti a v rovině téměř shakespearovských monologů. Hra ve stylu cool dramatiky se
zabývá vlivem společenského a mediálního tlaku, požadující veřejný úspěch, na osobní život a integritu jednotlivce a balancuje na hraně humoru a krutosti. V režii
Jakuba Zindulky hrají Olga Ženíšková a Jakub Zindulka.

15/10 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Evžen Oněgin

Čajkovského Evžen Oněgin
patří k nejslavnějším operám

TIP NA LISTOPAD
07/11 / 19:00

Divadlo Alfa

Cejch

Letos na jaře uplynulo pět
let od nečekané smrti populárního autora Zdeňka Šmída. Příští rok na jaře
by byl oslavil osmdesátiny. Plzeňský literární festival uctí jeho památku výbornou dramatizací jednoho z jeho nejlepších děl, románu Cejch v podání
Západočeského divadla v Chebu. Autor líčí ságu
několika generací rodu Schmelzerů, německých
horalů na české straně Krušných hor, jejichž předkové sem ve středověku přišli hledat vzácné kovy.
Děj se však odehrává hlavně ve století dvacátém,
kdy do osudu rodu a s ním spřízněných Čechů neblaze zasáhnou dějiny. Nechte se vtáhnout do příběhu plného lásky, pomsty a zášti, proti níž jsou
Montekové a Kapuleti nejlepšími kamarády.

říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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romantismu. Libreto vycházející z kultovního románu
A. S. Puškina líčí příběh nešťastné lásky citlivé dívky
Taťány a cynického mladíka Oněgina. Nová inscenace Divadla J. K. Tyla, která bude v premiéře uvedena
15. října ve Velkém divadle, je obsazena vycházejícími
hvězdami světové operní scény. Oněgina alternují tři
mladí barytonisté: Jiří Rajniš, pyšnící se ve svých čtyřiadvaceti letech označením nejmladší český pěvec
v zahraničním angažmá v Landestheater Coburg, sólista Národního divadla Jiří Brückler a Kanaďan Sheldon
Baxter. V roli Taťány se mohou diváci těšit na naši vynikající sopranistku Ivanu Veberovou a pro roli se podařilo získat i mimořádně úspěšnou estonskou pěvkyni
Katrin Targo.

16/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Klíče na neděli

Komedie Antonína Procházky
vypráví o tom, co se může přihodit, když se dva manželské páry sejdou na nepovedeném mejdanu. V opilosti se partneři prohodí a vymění

si klíče od bytu. Po kratičké radosti z něčeho nového se
ale díky záměně roztočí kolotoč potíží. Zejména když
na scénu vstoupí nepříjemná tchyně nebo bohatá tetička ze Švýcarska. Hrají Jana Šulcová, Zbyšek Pantůček
nebo Viktor Limr, Ivana Andrlová nebo Olga Želenská,
Libor Hruška nebo Antonín Procházka a další.

22/10 / 15:00

Nová scéna DJKT

Přednáška
Martina Hilského
V čem tkví Shakespearova genialita a čím stále přitahuje pozornost tvůrců a diváků?
O fenoménu Shakespeara přijede pohovořit náš nejvýznamnější překladatel a znalec díla tohoto slavného alžbětince Martin Hilský, jehož poutavé přednášky
se těší veliké oblibě posluchačů. Přednáška profesora
Hilského, jenž byl za své překlady dokonce oceněn řádem Britského impéria, se koná u příležitosti premiéry
komedie Sen noci svatojánské. Vstupenky k zakoupení
na www.plzenskavstupenka.cz.

www.top09.cz

Postavíme novou
budovu Západočeské
galerie v lokalitě
U Zvonu
Krajské volby, 7. a 8. října

říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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Nová scéna DJKT

Sen noci svatojánské

Hry Williama Shakespeara nepřestávají ani 400 let
po autorově smrti provokovat fantazii tvůrců a fascinovat diváky. Bláznivou svatební komedii Sen noci svatojánské uvede plzeňské divadlo v režii Filipa Nuckollse
z Činoherního studia Ústí nad Labem. Sen noci svatojánské je pro něj textem, který dává obrovský prostor fantazii. Do hlavních dvojrolí Thesea / Oberona a Hipolyty
/ Titanie obsadil Martina Stránského a Štěpánku Křesťanovou, do rolí mladých milenců Zuzanu Ščerbovou, Petra Konáše, Kamilu Šmejkalovou a Jana Maléře.

22/10 / 15:00

Městská plovárna

Divadlo
na Plovárně

Pojďte si užít podzimní sobotu
ve znamení divadla. Multižánrová přehlídka plzeňských
a mimoplzeňských souborů přinese na Plovárnu humor
i dramatické chvíle. Improvizační divadla ukážou, jak se
dá vypořádat s nenadálými problémy. Zkusíte si i divadelní workshop a zažijete napínavé detektivní pátrání.
Program je vhodný pro všechny věkové kategorie. Hrát
se bude venku či vevnitř dle počasí a během představení
vás osvěží či zahřeje výborné domácí občerstvení. Program naleznete na facebooku: fb.com/mestskaplovarna.

30/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Prokletí nefritového škorpiona
Rozkošně bláznivá komedie
podle filmu Woodyho Allena rozehrává příhody vyšetřovatele pojistných podvodů C. W. Briggse. Tento muž,
zdánlivě roztomilý nemotora, je ve skutečnosti jedničkou ve svém oboru. Briggs se dokáže dokonale vcítit
do myšlení zločinců a díky tomu je vždy vypátrat. Jednoho dne však nečekaně podlehne prohnanému hypnotizérovi a potom je nucen, aniž by si to uvědomoval,
loupit šperky a i jinak překračovat hranice zákona. A to
není všechno! Jedna překvapivá situace stíhá druhou,
aby nakonec všechny dospěly k velikému happyendu.
Hrají Bohumil Klepl, Anna Fixová, Roman Štabrňák,
Vladimír Senič, Martin Dusbaba, Eliška Dohnalová
a Filip Müller.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo Alfa zve na začátku listopadu na Otesánka
(2., 3. a 4. 11.) nebo CHA CHA
CHA aneb CHArlie CHAplin
a jiná CHÁska (5. 11.).
… že 19. listopadu má ve Velkém divadle DJKT
premiéru nové nastudování Labutího jezera.
… že víkendové odpolední pohádky v Alfě budou
v listopadu Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny (12. 11.), Zimní příhody včelích medvídků
(19. 11.) a Kolíbá se velryba (26. 11.).
… že Malá scéna DJKT zve 5. listopadu na premiéru činohry Talentovaný pan Ripley.
… že na 26. listopad chystá soubor muzikálu
na Nové scéně DJKT českou novinku: muzikál Karla Steigerwalda a Aleše Březiny Liduschka (Baarová) v režii Romana Meluzína.
… že před publikum v Měšťanské besedě zamíří
27. listopadu francouzská konverzační komedie
Jo, není to jednoduché.
… že Měšťanská beseda uvede 21. listopadu tenisovou komedii Federer – Nadal.
… že 19. listopadu se koná Noc divadel.
… že 5. listopadu uvádí Peklo Zabijáka Joe s Igorem Chmelou, Ivanou Jirešovou, Markem Taclíkem, Ivanem Luptákem a Annou Fialovou.
… že 20. listopadu se zastaví v Pekle Filumena
Marturano se Simonou Stašovou a Svatoplukem
Skopalem v hlavních rolích.
… že 1. prosince můžete vyrazit do Pekla na skvělou satirickou komedii Jistě, pane premiére s Karlem Heřmánkem, Danou Morávkovou, Josefem
Cardou a dalšími známými herci.
… že Plzeňská filharmonie se v příštím měsíci
představí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v rámci koncertu k výročí 25 let ZČU
(9. 11.) a ve Studiu S Českého rozhlasu Plzeň
s představením „Jsem Moojok Ojaak, Pojídač
medvědů“ (27. 11.).
… že 28. 11. se v Měšťanské besedě zastaví Janek
Ledecký v rámci svého jubilejního vánočního turné.
… že v Domě hudby vystoupí 23. 11. světoznámé
Kubelíkovo trio s fenomenální japonskou houslistkou Shizuka Ishikawa.
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Plzeňské oslavy
vzniku republiky

28. 10. 2016
Plzeňská radnice • Měšťanská beseda • Loosovy interiéry – vstupenky od 3. 10. 2016
Originální prohlídky města Plzně – vstupenky od 3. 10. 2016
Velké a Nové divadlo – prohlídky budov – vstupenky od 10. 10. 2016, předprodej DJKT
28 km na rozhlednu Chlum
Luftova a Meditační zahrada • Zoo Plzeň • DinoPark
Pivovarské muzeum • Plzeňské historické podzemí – www.prazdrojvisit.cz/vstupenky
Velká synagoga včetně prohlídek věží • Stará synagoga – vstupenky od 3. 10. 2016
Věž katedrály sv. Bartoloměje
Techmania Science Center • Vodárna Plzeň – vstupenky od 3. 10. 2016
Zimní stadion Home Monitoring Aréna • Bazén Slovany a Bazén Lochotín
Západočeské muzeum • Národopisné muzeum Plzeňska
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze • Muzeum loutek Plzeň
Muzeum knihtisku a knihy v Plzni • Muzeum strašidel

Moving Station • Papírna • DEPO2015 – Street Food Market
Skryté město – sousedské procházky – vstupenky od 3. 10. 2016
Jízdy historickým autobusem ŠKODA 706 RTO z r. 1964
Průvod světel, ohňostroj na náměstí Republiky

Vstup za symbolických
28 Kč nebo zdarma

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

Změna programu vyhrazena

Patton Memorial Pilsen • Galerie města Plzně • Západočeská galerie v Plzni

GALERIE

Přehled výstav

do 15/10

Galerie Ladislava
Sutnara

Výstrava

Výstava Výstrava je přehlídkou
autorské práce Kristiny Fišerové, vedoucí ateliéru Grafický
design na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Vystaveny jsou volné plakáty a jiné grafické práce, včetně právě zaváděného jednotného vizuálního stylu ČVUT. Podivuhodně rozporuplná tvorba je rozdělena do několika sekcí:
Léta zrání, Léta tápání, Léta dřiny a odříkání a Čas sklizně.

12/10–08/01

Západočeská galerie

Kronikář nových časů.
Malíř a kreslíř
Hugo Boettinger (1880–1934)
V Masných krámech bude v podzimních měsících
a zkraje zimy k vidění výstava Hugo Boettingera.
Tento syn plzeňského fotografa Josefa Böttingera byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev,
tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem
humoristických kreseb, které podepisoval pseudonymem Dr. Desiderius. Vycházely v Lidových
novinách, Prager Presse, Světozoru a v řadě dalších
periodik. Byly také vydány v několika albech. Žádný
z teoretiků umění, kteří se jím zabývali, se nemohl
vyhnout údivu, jak se v jedné osobě může skrývat
pohotový kreslíř, který bystře glosuje a ironizuje
veškeré dění kolem sebe, a zároveň malíř poněkud
zpátečnických idylických krajin zaplněných snícími
dívkami. Hugo Boettinger patřil k secesní generaci
a v prvním desetiletí 20. století se jevil jako slibný
talent. Proměny, jimiž prošlo umění v následujících
letech, sledoval skepticky a s nepochopením. Pro
české výtvarné umění má význam jako jeden z prvních profesionálních novinových kreslířů, který dokázal velmi živě zachytit portréty osobností, které
utvářely politické a kulturní dějiny Československé
republiky od jejího založení, a zároveň prostřednictvím kreslených vtipů komentovat aktuální společenské dění. Výstava v Masných krámech, čerpající
ve velké míře z autorovy kresebné pozůstalosti uložené v Západočeské galerii v Plzni, chce v několika
kapitolách upozornit na zajímavé rysy jeho osobnosti a jeho rozsáhlého a rozmanitého díla.
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do 20/10

U Zvonu

 eské stříbro:
Č
příběhy žen, které
jdou životem s rovnými zády
Projekt České stříbro představuje tucet žen ve věku stříbrných vlasů s vlastnostmi rodinného stříbra, které jdou
životem s rovnými zády. Venkovní výstava jejich fotografií od fotografa Karla Cudlína krouží na dvanáct metrů vysokém kovovém otáčivém kole podle návrhu architektů
Martina Rajniše a Oldřicha Sládka. Černobílé fotografie
ženských osobností, jako je Jiřina Šiklová, Dana Němcová
nebo Eva Jiřičná, ale třeba i spoluzakladatelka plzeňské
Diecezní charity Anna Srbová, doplňuje Kobzův poeziomat s možností poslechu rozhovorů s portrétovanými
osobnostmi. Více informací na www.ceskestribro.eu.

do 27/10

Galerie Bílé nároží

Vody, řeky, potoky
Plzeňského kraje
Finální výstava projektu představuje vodní svět přírody Plzeňského kraje prostřednictvím velkoformátových fotografií. K vidění jsou fotografie
zachycující vodní krajinné scenérie, floru i faunu. Jejich
autory jsou děti ve věku šest až patnáct let, které se zapojily do fotografické soutěže. Výstava je přístupná denně
od 9:00 do 19:00 hod. a vstupné je zdarma. Projekt se koná
za finanční podpory NF Zelený poklad (www.zelenypoklad.org), více o projektu na www.jsmecastizeme.org.
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

do 06/11

Galerie města Plzně

Lazaři

Sled místností Galerie města
Plzně proměňuje v říjnu a listopadu 2016 výstava Mikoláše Axmanna v jeden uzavřený,
kontinuální prostor. Ač se autor zapsal do povědomí
jako nepřehlédnutelný grafik, který pracuje systematicky s kamenotiskem, je nadán monumentální malířskou
imaginací a schopností velkého malířského gesta. Velkoformátové gestické, černobílé kresby štětcem na papíře zcela pokrývají stěny galerie a prostor jen sporadicky na několika místech oživují barevné litografie.

výtvarných umělců Plzeň tentokrát zaplní hned dvě
plzeňské galerie a představí se na ní prakticky všichni
z více než osmi desítek výtvarníků všech uměleckých
oborů. Návštěvníci, kteří přijdou do mázhauzu a podzemí Galerie města Plzně a do Galerie Jiřího Trnky, budou
moci zhlédnout kresbu, malbu, grafiku, sochařská díla
i široké projevy současného designu, z oblasti užitého
umění pak keramiku, sklo, aradekory, malbu na hedvábí
nebo textilní oděvní návrhy. Tematicky vycházejí vystavené práce ze života kolem nás, zaznamenávají krajinu
domova i prožitky z cest, radost i smutek nebo zastavení
duše či zamyšlení nad světem a osudem.

06/10 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna Plz. kraje

do 06/11

Vernisáž výstavy
Únik do dobrodružství

Galerie Jiřího Trnky
a Galerie města Plzně

BILANCE 2016

Kubánští umělci Mario de la Paz Roa a Reiniero Rodríguez Méndez hledají ve společné výstavě dialog,

ing
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MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY
PLZEŇ 2016
INTERNATIONAL BIENNIAL OF DRAWING
PILSEN 2016
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GALERIE

Přehled výstav

srozumitelnou výměnu konkrétních forem razící si
svou cestu ke kognitivní interpretaci odlišné reality.
Ambiciózní splynutí realismu a koncepčnosti. Jedná se
o jakousi retrospektivu jejich umělecké činnosti, kde
převládají výjevy schopné umlčet slovo. Vernisáž je zároveň slavnostním zahájením 8. ročníku Týdne hispánské kultury v Plzni.

06–27/10

Galerie Evropského
domu SVK PK

Quijote na plátně

28/09–26/10

Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara

Kresba XXL
Bienále kresby Plzeň 2016
Výstavu Kresba XXL pořádá Mezinárodní Bienále
kresby Plzeň a Fakulta designu a umění Ladislava
Sutnara. Dlouholetá práce v oblasti kresby v Plzni vyvrcholí v letošním roce monumentální kresbou. U příležitosti výročí 20 let od založení Bienále kresby Plzeň
bude kresba představena poprvé v neomezeném
formátu. V rámci spolupráce Bienále s FDULS a s Akademií ve Wroclawi byli vyzváni pedagogové obou
škol, aby připravili dvě práce minimálních rozměrů
2x3m. Obě školy mají ke kresbě blízko a mnozí absolventi i pedagogové se již zúčastnili soutěže Bienále
v Plzni. Ve Wroclawi se koná soutěž Mezinárodní trienále kresby. Když bylo rozhodnuto o tom, že EHMK
2016 bude Wroclaw, vznikla idea kulturního mostu
evropských měst, který by propojil Plzeň a Wroclaw.
Tato unikátní výstava bude v Plzni na FDULS, Univerzitní 28 k vidění pondělky až pátky od 8 do 20 hodin
až do 26. října. Pak poputuje do Wroclawi, kde bude
v rámci hlavního programu EHMK 2016 zahájena
2. listopadu a potrvá do 24. listopadu.
Výtvarníci: Mikoláš Axmann, Boris Jirků, Pavel Trnka,
Bedřich Kocman, Jan Kocman, Paweł Frąckiewicz,
Jarosław Grulkowski, Sebastian Łubiński, Magdalena
Czerniawska, Kamil Pieczykolan, Łukasz Gierlak.
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Výstava představuje plakáty
z různých filmových adaptací snad nejslavnějšího španělského románu. Na začátku této vývojové linie čítající
šestnáct plakátů stojí Don Kihot od G. W. Pabsta z roku
1933, na konci pak El caballero don Quijote od Manuela
Gutiérreze Aragóna z roku 2002. Výběr plakátů je plodem intenzivního pátrání Enroca Camacha v národních
a mezinárodních archivech a filmotékách. Vernisáž výstavy 5. října v 17:00 hod.

07/10–27/11

Západočeské
muzeum

Jan a Kája Saudek
Dvakrát sto, takový by mohl
být podtitul společné výstavy nejslavnějších dvojčat
české výtvarné scény. Kolekce Káji Saudka obsahuje cca
100 kreseb, dobových tisků a drobných artefaktů. Nejstarší fragmenty komiksových kreseb pocházejí z padesátých let. Nechybí ani série originálních, ručně kreslených televizních titulků pro pořad Vlaštovka, který byl
velmi populární v 70. letech. Kolekce Jana Saudka tvoří
průřez jeho celoživotní tvorbou. Obsahuje cca 100 fotografií a velkoplošných plakátů. Výstavu doplňuje i několik artefaktů, jako je třeba pomalovaná židle či paraván,
který se objevuje na mnoha Saudkových fotografiích.

07–22/10

OC Plzeň
Rokycanská

Miluju selfie
Dnes si fotíme selfíčka, před staletími malíři malovali své autoportréty. Takže vlastně nic
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

moc nového pod sluncem. Až na to, že selfie si může udělat naprosto kdokoli, aniž by byl výtvarně vzdělán. Výstava
Miluju selfie přináší jedinečnou kompilaci pozoruhodných
autoportrétů Leonarda da Vinciho, Vincenta van Gogha,
Rembrandta, Raffaella, El Greca, Pabla Picassa, Edgara Degase, Jana van Eycka, Albrechta Dürera nebo Fridy Kahlo.
Všechny obrazy jsou prodejní a po skončení výstavy bude
možné si je zakoupit. V sobotu 15. října proběhne doprovodný program pro návštěvníky včetně autogramiády
umělců z muzikálu Mamma Mia! Více na www.oc-plzen.cz.

12/10 / 17:00

Západočeská
galerie
Večer s Revolver
Revue k osobnosti
plzeňského rodáka
Jana Hanče, který se
narodil před sto lety
Večer RR se uskuteční u příležitosti vydání jejího podzimního čísla, které je věnováno osudu a dílu plzeňského rodáka, spisovatele Jana Hanče, a nové knihy Marka
Vajchra Jména příběhu. Setkání začne v 17 hodin v Křižíkových sadech u pomníku Cesta Jana Hanče. V dalším
programu v Masných krámech bude řeč o nově nalezených rukopisech Jana Hanče, které objevil Dominik Mačas, nebo o obrazu Plzně a Prahy v Hančově díle. Druhá
část programu bude patřit překvapivým svědectvím
o proslulých představitelích české barokní kultury a jejich zapomenutým současníkům. „Hančovské“ číslo Revolver Revue i knihu Jména příběhu Marka Vajchra bude
v průběhu večera možno zakoupit za mimořádnou cenu.

18/10 / 17:00

Západočeská galerie

Přednáška o sochaři
Václavu Levém
Sochař Václav Levý (1820–1870)
patří k významným rodákům Plzeňska. Pocházel z Nebřezin u Plas, byl klášterním kuchtíkem, podporoval
ho mecenáš umění Antonín Veith ze zámku Liběchov
u Mělníka. V Římě vytvořil řadu prací pro české šlechtice:
Lobkovice, Thurn-Taxisy a další. Po návratu do Prahy byl
jeho žákem Josef Václav Myslbek a dobrým přítelem Karel Purkyně. Zemřel záhy, padesátiletý, na vrcholu svým
uměleckých snah. Přednáší Jana Čiháková.
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie
zve od 4. listopadu do 5. února ve výstavní síni „13“ na výstavu Zmizelá Plzeň.
… že 10. listopadu se na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara koná Den otevřených dveří.
… že 2. listopadu v 17 hodin se v Galerii Jiřího Trnky v rámci výstavy Unie výtvarných umělců koná
autorské čtení západočeských literátů.
… že od 29. listopadu začíná v Galerii Evropského
domu PK výstava belgického surrealismu nazvaná
I mramor se jí studený.
… že před Studijní a vědeckou knihovnou je
po celý říjen instalována výstava věnovaná skautingu.
… že mázhauz radnice hostí od 8. do 26. října výstavu Plzeň v období velkých změn (1788 – 1918).
… že v první polovině listopadu (27. 10.–17. 11.)
bude v mázhauzu radnice k vidění výstava představující plzeňské purkmistry, starosty a primátory
z let 1828 až 1948.

TIP NA ŘÍJEN
05/10 / 15:00

Otevření
Románské
knihovny
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje otevírá knihovnu, která rozšíří nabídku zahraniční
literatury o literaturu španělskou a francouzskou.
Bude zpřístupněn nový fond čítající dvanáct set
sedmnáct svazků francouzské literatury a bezmála tisícovku knih psaných španělsky. Ty mimo jiné
poskytlo darem španělské velvyslanectví, Institut
Cervantes, velvyslanectví Mexika, Peru a soukromí
dárci. Kromě knih tištěných je možné využít i elektronických zdrojů a literatury v elektronické podobě, která bude přístupná přes www.svkpk.cz.
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KAM ZA KULTUROU
od
01/10

ZOO

Akce v ZOO

Mezinárodní den ochrany zvířat je v ZOO již tradičně
spojen se Zvířecí sobotou s velkým srazem plyšových
zvířátek. Letos se uskuteční 1. října. Program před Tropickým pavilonem začíná ve 13 hodin, sraz plyšáků je v půl
třetí. O týden později, v sobotu 8. října, pokračuje Hravý
podzim Během Kilometrovkou po šesti. Start tohoto rekreačního běhu pejskařů s jejich miláčky je ve 14 hodin
na začátku aleje u Kalikovského mlýna. Součástí je bohatý doprovodný program u ředitelství zahrady.

02/10 / 16:30

Studio S1 ČRo Plzeň

Máme rádi zvířata

Interaktivní hudebně-zábavný
pořad pro děti od čtyř do osmi
let. Filharmonie děti seznámí s hudebními nástroji, zvířecími zvuky v hudbě a budou mít možnost si zasoutě-

TIP NA ŘÍJEN
od 11/10

DEPO2015

Má plast
představí recyklovaný design
Výstava Má plast v DEPO2015 představí designéry
a umělce, kteří se pohybují na hraně estetiky, aktivismu, kutilství nebo designové performance.
Uvidíte PET art umělkyně Veroniky Richterové, 3D
tiskárnu hrající českou hymnu a mnoho dalšího.
Pro děti bude již od 5. října v depu otevřená herna
z plastových kontejnerů.
Kromě této výstavy chystá DEPO2015 na polovinu
října Bavorsko-český festival. Pod novou značkou
Treffpunkt přinese průřez soudobou i tradiční kulturou a uměním ze sousedního Bavorska, přehlídku přeshraničních kulturních aktivit i gastronomie.
Program nabídne koncerty, promítání filmů, literární odpoledne, bavorský a český folklor, ale i klasickou pivní zahrádku s bavorským pivem i lahůdkami. Více na www.depo2015.cz.
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žit, zazpívat a některé si dokonce pod vedením dirigenta s filharmonií i zahrají. Na všechny děti se těší smutný
žabák, který potřebuje rozveselit.

02/10 / 10:00

DEPO2015
a další místa

Den architektury
2016: PLZEŇ
INDUSTRIÁLNÍ
Páteří programu letošního ročníku populárního festivalu budou organizované prohlídky průmyslových areálů,
které doplní dopolední komentované vyjížďky s dračí
lodí po Radbuze a doprovodné akce v Papírně – taneční
performance, filmová projekce a samozřejmě program
pro děti. Začátky prohlídek: 14:00 hod. DEPO2015,
15:30 hod. Plzeňský Prazdroj a 17:00 hod. Papírna. Více
informací na pestujprostor.plzne.cz.

do 05/10

OC Plzeň
Rokycanská

Zlaté časy fotbalu
Výstava o československém
a českém fotbale v letech 1976 – 2016 nabízí prezentaci
dobových relikvií, jako jsou dresy, kopačky, míče, poháry, dobové fotografie, plakáty, programy, vstupenky
a další. Nechybí ani TV stěna, kde jsou k vidění zajímavé
momenty ze světových i domácích šampionátů. Nechybí ani soutěže pro návštěvníky a fotbalové kluby nižších
soutěží. Návštěvníci si na výstavě připomenou evropské
i světové šampionáty od roku 1976 a československou
resp. českou účast na některých z nich. Kromě výsledků, postřehů a zajímavostí je každý šampionát zasazen
do kontextu společenského dění u nás i ve světě.

05/10 / 18:30

Techmania

POST–INDUSTRIÁL:
Škodovy závody
stále živé
Druhý díl přednáškového cyklu věnovaného průmyslové architektuře se zaměří na historii, transformaci
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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a rozvoj komplexu někdejších Škodových závodů. Jak
revitalizovat historické industriální území a jak do něj
navrhnout dobrou současnou architekturu? Jak probíhala rekonstrukce objektů dnešní Techmanie? A čím je
unikátní budova stávajícího planetária? Odpovídat budou architekti Jan Soukup, Hynek Gloser a Aleš Kubalík,
promluví i ředitel Techmanie Vlastimil Volák. Vstupenky
v ceně 50 Kč na místě nebo na www.plzenskavstupenka.cz.
Více informací na pestujprostor.plzne.cz.

08/10
10:00

Papírna

 ilsen city – Graffiti
P
street art jam 2016

Různorodí umělci posprejují celou halu bývalých papírenských motokár. Můžete se těšit na řadu doprovodných akcí, jako je scatch battle, možnost vyzkoušet
si vlastní graffiti sprejem na zeď, taneční vystoupení
BDS & friends, otevřená taneční lekce s Wahem, DJ, afterparty a další. Celou dobu bude zajištěn hudební program v režii místních DJs.

od 09/10

ENGLISHstay
ENGLISHstay je intenzivní jazykový pobyt, kde se komunikuje pouze v anglickém jazyce.
Po dobu 6 dnů (70 hodin) žáci
po boku rodilých mluvčích z celého světa hovoří pouze
anglicky. Získávají tak sebedůvěru a do ucha dostávají
angličtinu ze všech koutů světa. Nezáleží na tom, zda ji
potřebujete v pracovním životě nebo při cestách do za-

říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

hraničí. Příjemní lektoři jsou připraveni se žákům věnovat po celou dobu pobytu a pomoci jim k dosažení jejich
cílů. Říjnový a listopadový termín právě v prodeji. Více
informací na www.englishstay.cz.

11/10 / 17:00

OC Plzeň
Rokycanská

Hosteska roku
Hledá se dívka a ne ledajaká.
Hledá se ta nejlepší z nejlepších. Hledá se Hosteska roku!
Soutěž je určena všem dívkám ve věku 18 až 25 let. Zkušenosti s prací hostesky nejsou podmínkou, výhry jsou
lákavé. Casting je určen dívkám, které měří minimálně 165 cm a rády by se pohybovaly v branži hostesek.
Do soutěže se mohou přihlásit hostesky, které pracují
u jakékoliv agentury, podmínkou je, že se svojí agenturou nemají uzavřenou exkluzivní smlouvu.

13/10 / 15:00

D klub

Ivanka Devátá
Doubravecký klub zve na besedu s herečkou Ivankou Devátou.
Neuvěřitelně šarmantní a vtipná dáma ve svých besedách vzpomíná na své lásky, historky, postřehy, vzpomínky a příběhy z hereckého, spisovatelského i osobního života. Vstupné 20 Kč, předprodej od 10. do 12. října
vždy od 15:00 do 18:00 hod. a 13. října od 14:30 hod.
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14–16/10 / od 09:00

TJ Lokomotiva

Veletrhy Moderní
dům a byt & Žena
a domov & ŽIVA
Od pátku do neděle se hala TJ Lokomotiva po desáté
stane místem konání největšího západočeského trojlístku veletrhů. Uskuteční se zde veletrh bydlení a stavebnictví MODERNÍ DŮM A BYT a veletrh módy, kosmetiky, zdravého životního stylu a všeho souvisejícího
se spokojeným a útulným domovem ŽENA A DOMOV.
Novinkou letošního ročníku je veletrh ŽIVA – chovatelská výstava a zvířecí farma s chovatelskou poradnou. Veletrhy jsou přístupné denně od 9:00 do 18:00
hodin, v neděli do 17:00 hodin. Vstupné pro dospělé
50 Kč, pro děti 20 Kč. Více informací se dozvíte na stránkách www.omnis.cz.

15/10
10:00

Techmania

Nanohraní

Techmanie zve na další hrátky s nanotechnologiemi. Co
že to je? Nanotechnologie pracují s měřítkem zhruba
jedné tisíciny tloušťky lidského vlasu. Zabývají se praktickým využitím nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů pro konstrukci nových materiálů a zařízení.
Že vám z toho jde hlava kolem? Přijďte na Nanohraní,
dozvíte se víc a hlava se vám rozmotá.

16/10–10/11

Můj život
s rodinou
Festival o životě s odlišností
Můj život s… je každý rok zaměřen na palčivé sociální téma. Letos to bude Můj život
s rodinou. Ať už s rodinou duhovou, kterou představí
od 16. října výstava fotografií společnosti Prague Pride
„Různé rodiny, stejná práva“ v prostorách Moving Station, nebo s rodinou adoptivní, kterou ukáže 24. října
v Měšťanské besedě film Alice Nellis „Adopce: Konkurz
na rodiče“. Po obou akcích následuje beseda s odborníky. Na 31. říjen je pak připraveno tradiční „Čítání lidu“
Divadla MY v Anděl Music Baru. Na listopad se chystají
další dva pozoruhodné filmy a také vynikající divadelní
představení „Vanilková džungle“. Více informací naleznete na www.mujzivots.cz.
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19/10 / 18:30

Moving Station

POST–INDUSTRIÁL:
Smrt a život plzeňských nádraží

Další přednáška o industriální architektuře se soustředí na revitalizace, demolice i probíhající úpravy
nádražních budov a areálů v Plzni. Čím jsou specifická
plzeňská nádraží? Jak se vyvíjel projekt rekonstrukce a jak dnes funguje Moving Station? Co obnášejí
úpravy hlavního nádraží a jak bude vypadat prostranství před nádražím po rekonstrukci? Pozvání přijali
umělecký šéf Johanu Roman Černík, architekt Pavel
Kocych, památkář Karel Zoch či dopravní expert Ondřej Vohradský. Vstupenky v ceně 50 Kč na místě nebo
na www.plzenskavstupenka.cz. Více informací na pestujprostor.plzne.cz.

22/10 / 13:30

Papírna

Týden hispánské
kultury
Centrum španělské kultury
a vzdělávání ve spolupráci s Tanec Plzeň přiváží mistra světa kubánské salsy a ruedy casino Yanka Revillu.
V rámci svého evropského turné povede kurz salsy v Papírně. Od 21:00 hodin následuje koncert kubánské kapely Cubavá. Přijďte si užít opravdovou Salsa night! Info
na www.cskv.cz.

27/10 / 19:00

DEPO2015

Filharmonický bedekr se Svatoplukem Schullerem
Plzeňská filharmonie namíchala pro své posluchače netradiční hudební koktejl, který zavede publikum do různých koutů světa a různé země přiblíží prostřednictvím
hudby významných skladatelů. Je koncipován jako beseda s cestovatelem, kterého ztvární herec Svatopluk
Schuller. Cestovat se bude nejen mezi kontinenty, ale
i v čase. Zazní například díla Straussova, typická pro Raříjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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kousko, Maďarsko charakterizuje Ferenc Liszt, Itálii například Giacomo Puccini, Rusko Petr Iljič Čajkovskij. USA
pak nabízí George Gershwina či Leonarda Bernsteina.
Vstupenky jsou k dispozici na portálu Plzeňská vstupenka a v obvyklých předprodejích.

28/10

Oslavy vzniku
republiky
K návštěvě kulturních institucí,
pamětihodností, zajímavých
míst nebo zahrad, ale i vybraných sportovišť za symbolických 28 korun nebo zdarma zve město Plzeň v rámci
tradičních Plzeňských oslav vzniku republiky. Na programu se podílí na tři desítky místních subjektů, které
nabízejí rozličné vyžití pro rodiny s dětmi i pro jednotlivce. Zakončí je vzpomínkové setkání na náměstí T. G.
Masaryka a následně Průvod světel, který vyvrcholí tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky.

28/10
10:00

Techmania

Vstup za 28 Kč

Techmanie se připojila k turistickým cílům, které slaví
narozeniny republiky symbolickým vstupným ve výši
28 korun. Za toto vstupné budou tento jediný den přístupné nejen všechny expozice, jako je Top Secret, Vesmír, Budoucnost na talíři, Vzhůru dolů, Chemistři nebo
Edutorium s novými exponáty, ale i filmové projekce
v jediném českém 3D planetáriu.

29/10 / 20:00

Parkhotel

Reprezentační
ples města
Dobřany
Město Dobřany zve na svůj ples, a to v Plzni v Parkhotelu,
neboť v Dobřanech samotných momentálně adekvátní
sál není. Ale to vůbec nevadí. Dobřanští sbalí reprezentaci své kultury i své tancechtivé obyvatelstvo a pozvou
i všechny Plzeňany, kteří se rádi baví a tančí. K tanci a poslechu bude hrát orchestr Fordance Orchestra, v programu vystoupí Abba Stars, iluzionista Štěpán Šmíd,
zpěvačka Karolína Tothová, soubor Dobřanské bábinky
a folklorní soubor Vozembach. Cena vstupenky včetně
kyvadlové dopravy mezi Dobřany a Plzní je od 200 Kč.
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že na statku Lüftnerka si
můžete 26. listopadu vyrobit
adventní věnec.
… že v listopadu se opět uskuteční Plzeňský literární festival. Přinese třeba vzpomínku na Zdeňka
Barborku či Romana Knížete nebo koncert Plzeňského dětského sboru, který zazpívá zhudebněné
texty plzeňských básníků.
… že Studijní a vědecká knihovna chystá na listopad kurzy tvůrčího psaní s Reném Nekudou.
… že Knihovna města Plzně pořádá 23. a 24. 11.
Festival regionálních nakladatelů, který zahrnuje
prodejní knižní trh, autorské přednášky, prezentace knih a řadu zajímavých literárních setkání.
… že 8. listopadu se v Měšťanské besedě pořádá
LiStOVáNí.cz na téma Stop.
… že 5. listopadu proběhne ve Velkém divadle
DJKT IX. ročník Balet gala.
… že 26. 11. od 18 hodin se koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky.
… že v polovině listopadu proběhne Festival Podzimní sklizeň Animánie (17.–21. 11.).
… že letošní Vánoční trhy v Plzni na náměstí Republiky začínají 26. 11. a potrvají do 23. 12.
… že i letos se koná Juniorfest, a to od 11. do 16. listopadu v Horšovském Týně, Plzni a Dobřanech.
… že zámek Zbiroh připravuje na 12. listopadu
Svatomartinské posvícení.
… že od 24. do 26. listopadu se na zámku ve Spáleném Poříčí opět budou promítat outdoorové
filmy.
… že 9. listopadu se v Domě hudby uskuteční další
Setkání generací, tentokrát akordeonových. Hlavním hostem bude Jytte von Rüden z Dánska.
… že 23. listopadu zahraje v Šeříkovce skupina
Taxmeni. Koncertu bude předcházet debata žáků
a studentů s bývalými politickými vězni.
… že 1. 11. pořádá Nová Akropolis přednášku Thákur a 19. 11. se zde k příležitosti evropské Noci divadel uskuteční zábavný program pro děti Malá víla
a její dobrodružství.
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20/10

CineStar, Cinema City

Jack Reacher: Nevracej se / akční
Tom Cruise je jedna z posledních opravdových filmových hvězd a akčním rolím se nikdy nevyhýbal. Vedle agenta Ethana Hunta ze série
Mission: Impossible se divákům před pár lety představil jako Jack Reacher, nekompromisní drsňák, který se jen s pár dolary v kapse toulá
po Americe, má talent být ve správnou chvíli na správném místě a je
bývalý vojenský vyšetřovatel. To znamená, že mu to nejenom pálí,
ale že se o sebe umí i postarat, když dojde na střílení nebo na pěsti.
V jeho novém filmu Jack Reacher: Nevracej se to ale možná nebude
stačit. Hrdina se tu totiž po letech vrací zpátky na svou základnu a čeká tu na něj pár překvapení.
Tím největším je, že Susan Turner, která po něm převzala práci, obvinili nadřízení ze špionáže a přitom je evidentní, že je nevinná. Reacher se tedy rozhodne jí pomoci a společně utečou. Teď po nich jde armáda, ale to
není ten největší problém. Brzy je totiž jasné, že do celého případu, v němž se začínají nebezpečně kupit mrtvoly, je zapletený i bývalý generál, soukromá bezpečnostní firma a spousta lidí, kteří jsou ochotni kvůli svým
tajemstvím a penězům udělat hodně ošklivé věci. Ale s takovými má Reacher dostatek zkušeností… Vedle Toma
Cruise se objeví Cobie Smulders ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku a za kameru usedl veterán Edward Zwick,
jenž má na kontě klasiky jako Poslední samuraj, Krvavý diamant nebo Legenda o vášni.

29/09

CineStar, Cinema City

Deepwater Horizon: Moře v plamenech / akční
Režisér Peter Berg je specialista na akční filmy a epické podívané. Podepsal se
pod akčňák Vítejte v džungli, hit s Willem Smithem Hancock, provokativní thriller z Arábie Království nebo válečnou pecku Na život a na smrt, v níž si zahrál
Mark Wahlberg. A právě s ním znovu spojil síly i u novinky Deepwater Horizon:
Moře v plamenech, která vypráví děsivý, ale skutečný příběh. Čeká vás návštěva vrtné plošiny Deepwater Horizon, kde se uprostřed oceánu těží ze země ropa. Pracují tu samí profíci, ale společnost
po nich chce pořád víc a víc, a tak jsou donuceni riskovat, což se nevyplatí. A hodně ošklivě. Dojde totiž k nehodě
a celá ropná plošina se náhle octne v plamenech. Hromada lidí je uvězněna v ohnivém pekle uprostřed vln a šance
na záchranu je každou chvíli menší. Přesto se našli tací, kteří byli ochotni riskovat a mnohdy i obětovat své vlastní životy za to, aby nedošlo k ještě mnohem větší katastrofě. A tohle je jejich příběh. Těšit se můžete na výbušnou a velkolepou akci a na spoustu hereckých superhvězd. Vedle Marka Wahlberga dorazí třeba Kurt Russell nebo John Malkovich.

		

CineStar, Cinema City

29/09

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti / fantasy
Režisér Tim Burton je podepsaný pod filmy jako Střihoruký Edward, Velká ryba
nebo Sleepy Hollow a má nezaměnitelný vizuální styl, který mu zajistil hromady
fanoušků. Ti se teď můžou začít pomalu připravovat na jeho novinku Sirotčinec
slečny Peregrinové pro podivné děti. V ní se mladý hrdina Jake vydá po stopách,
které mu zanechal jeho dědeček, a najde podivné místo. Sirotčinec, jemuž šéfuje svérázná, ale hodná slečna Peregrinová a jehož obyvatelé nejsou úplně obyčejní. Je tu dívka, která dovede létat, malá holčička s obrovskou tlamou na zadní
straně hlavy a spousta dalších potvor a zrůd, které na první pohled vypadají děsivě, ale jinak to jsou úplně obyčejné
děti. Díky jejich výjimečným schopnostem se však musí před světem skrývat, a sirotčinec je pro to ideální. Ve vzduchu
však visí hrozba a brzy je Jakeovi, slečně Peregrinové i ostatním jasné, že je čeká boj o jejich vlastní budoucnost. A zlo
se jen tak nevzdá. V pohádkové fantasy se sešli Eva Green a Samuel L. Jackson.

30

říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Filmové premiéry

CineStar, Cinema City

06/10

Dívka ve vlaku / mysteriózní / thriller
Loňský knižní hit spisovatelky Pauly Hawkins se dostal do rukou Hollywoodu,
tentokrát by ale z adaptace měli být nadšeni jak milovníci předlohy, tak i fanoušci poctivých filmových detektivek. Děj se točí okolo Rachel Watson, ženy, která
je tak nějak na dně. Opustil ji manžel a ona se rozhodla nahradit ho flaškou, takže pije víc, než by bylo dobré a zdravé. Každý den jezdí do práce vlakem a z okna
sleduje nejen, jak její bývalý muž hledá štěstí po boku nové manželky, ale i mladý pár, který je naprosto dokonalý.
Alespoň Rachel to tak připadá. Pak ale jednoho dne uvidí něco podivného a o pár hodin později se ukáže, že ona „dokonalá žena“ beze stopy zmizela. Co se stalo? Rachel netuší, protože má za sebou noc plnou pití, ale ví, že to nebylo nic
dobrého a rozhodne se začít pátrat na vlastní pěst. Je mladá dívka, kterou Rachel ve skutečnosti vůbec nezná, mrtvá,
nebo je to celé složitější? A komu může Rachel věřit, když ji zklamala i její vlastní paměť? V hlavní roli uvidíte Emily Blunt
z hitu Ďábel nosí Pradu a sci-fi Na hraně zítřka a objeví se i Rebecca Ferguson z poslední Mission: Impossible.

06/10

CineStar, Cinema City

Já, kocour / komedie / rodinný
Kevin Spacey je považován za jednoho z nejlepších herců současnosti. Legendární kriminálka Obvyklí podezřelí a slavné drama Americká krása mu vynesly
Oscary a posledních několik let září v politickém dramatu ze zákulisí Bílého
domu Dům z karet. No a teď si zahraje kocoura. I tahle velká herecká osobnost
si totiž nejspíš řekla, že by měla natočit něco pro děti a prostě se na plátně
vyblbnout. V Já, kocour dostal roli milionáře, který kvůli práci tak trochu zanedbává svou rodinu a vůbec mu to nedochází. Teď se na poslední chvíli pokouší sehnat dárek k narozeninám pro malou dceru, která touží po kocourovi.
Netuší ale, že při cestě domů se přimotá k nehodě a skončí v kómatu. Podivné to však začne být v okamžiku, kdy
zjistí, že jeho tělo leží v nemocnici, mysl se však přesunula do kocoura. A tajemný majitel zverimexu mu řekne, že má
týden na to, aby své nejbližší přesvědčil o tom, že mu na nich záleží. Jinak bude kocourem navždy. Rodinnou komedii natočil Barry Sonnenfeld, autor trilogie o Mužích v černém a vedle Spaceyho dorazí i Jennifer Garner.

CineStar, Cinema City

06/10

Kubo a kouzelný meč / animovaný / fantasy
Fanoušci animovaných filmů mají z čeho vybírat. Každý měsíc se objeví alespoň jeden animák, a tak se konkurence musí snažit nějak odlišit, pokud chce
uspět. Kubo a kouzelný meč je nové dílo studia Laika, které se rozhodně odlišit umí. Na svém kontě má tahle parta originální a trochu děsivou Koralínu
a svět za tajnými dveřmi nebo Paranormana. Její filmy mají nezaměnitelný
vizuální styl, a to samé platí i o novince Kubo a kouzelný meč. Ta se odehrává ve středověkém Japonsku a točí se
kolem kluka, který umí vyprávět příběhy jako nikdo jiný. Jednoho dne se ale nestihne vrátit domů a v noci na něj
padne strašlivá kletba. Sám se stává hrdinou dobrodružného příběhu plného mocných válečníků, ještě mocnějších kouzelníků, tajemných bytostí i děsivých monster. Spolu s dvojicí neobvyklých přátel – drsné Opice a tak
trochu natvrdlého Brouka – se vydává hledat zbroj, jež patřila jeho otci, slavnému válečníkovi. Jen s ní má totiž
šanci v boji proti zlu, které chce zničit celou jeho rodinu.

CineStar, Cinema City

Instalatér z Tuchlovic / komedie

Režisér Tomáš Vorel natočil kultovní Kouř, ale i hity jako Gympl, Vejška nebo Cesta z Města. Teď se spolu s ním podíváte
do Tuchlovic, malé vesnice na západ od Prahy, kde žije i samorost Luboš. Táhne mu na čtyřicet, bydlí v domě s maminkou, která na něj dohlíží, a umí opravit úplně všechno. Jestli vám protéká záchod, neteče teplá voda nebo máte zacpaný dřez, stačí zavolat Lubošovi. Udělá vám možná až příliš fér cenu, práce se nebojí a je na něj spolehnutí. Rád si občas
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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zajde na fotbal nebo s kamarády do hospody a nic mu nechybí. Tedy až na to, že je sám. Maminka je sice fajn, ale Luboš
začíná cítit, že to není ono. Poradí si sympatický podivín při hledání dívky a boji za lepší budoucnost, nebo bude vždycky jen tím sympatickým troubou, který se nebojí práce, ale nikam to v životě nedotáhne? V hořké komedii Instalatér
z Tuchlovic si hlavní roli zahrál Jakub Kohák a objeví se v ní i Eva Holubová, Petr Čtvrtníček, Jan Budař a Petra Špalková.

13/10

CineStar, Cinema City

Inferno / drama, akční
Tom Hanks už si slavného lovce tajemství a specialistu na šifry Roberta Langdona zahrál dvakrát. Z Šifry mistra Leonarda se vyklubal hit, Andělé a démoni
tak velký úspěch neslavili, přesto šlo o film, se kterým mohli být tvůrci spokojeni. Teď se Langdon vrací v Infernu a čeká ho další velká záhada. Vlastně dvě.
Probouzí se totiž v nemocnici a vůbec nic si nepamatuje. Rychle ale zjišťuje, že
po něm jdou snad všichni policisté v Evropě a že se přimotal ke spiknutí, které se točí okolo geniálního vědce a jeho
hodně kontroverzního plánu na záchranu lidstva, při němž by pár miliard lidí mohlo přijít o život. Čím víc se blíží k pravdě, tím víc se ukazuje, že jeho protivník je posedlý představou Dantova pekla a že s ním nebude žádná legrace. Langdon má naštěstí k ruce mladou doktorku Siennu Brooks, s jejíž pomocí se snad dopátrá pravdy. Času je ale málo
a nebezpečí číhá na každém kroku. Inferno natočil Ron Howard, režisér předchozích filmů s Robertem Langdonem,
ale i tvůrce hitů jako Čistá duše nebo Apollo 13. Hanksovu novou parťačku si zahraje nastupující hvězda Felicity Jones.

CineStar, Cinema City

13/10

Bezva ženská na krku / komedie
Eliška se dočkala od manžela trochu nepříjemného překvapení. Chce se rozvést.
Sympatická dáma si teď tedy musí najít nové bydlení a novou práci. Odstěhuje
se na malou vesnici, kde by ráda přišla na jiné myšlenky, všechno ovšem nepůjde tak, jak si to vysnila. Nejenom že její nové bydlení je u hřbitova, ale bude mít
i spolubydlícího. A ten stojí za to. Božíček je totiž hrobník, který se v životě už
párkrát spálil, a můžou za to ženské, takže s nimi zrovna nevychází a dělá všechno pro to, aby si Eliška fofrem sbalila
svoje kufry a odstěhovala se. Kam? To je mu jedno, hlavně pryč. Jsme ale v romantické komedii, takže co bude dál,
nejspíš tuší každý. Z nepřátelství se brzy stane kamarádství a možná i něco víc. Budoucnost si však pro Božíčka s Eliškou
připravila pár překvapení, která otestují, jestli tihle dva zcela odlišní hrdinové můžou spolu vůbec být.

13/10

CineStar

Zilionáři / akční / komedie
Někdy stačí rozhlédnut se kolem sebe. To ví i hollywoodští scenáristé, protože
sám život píše občas tak absurdní příběhy, že by je oni sami nejspíš nevymysleli.
Jako třeba ten z bláznivé komedie Zilionáři. Jeho hrdinou je David, trochu prostý, ale v podstatě hodný chlapík, který se živí tím, že v obrněném voze převáží
miliony dolarů a snaží se flirtovat se svou sexy kolegyní Kelly. A právě ta za ním
jednoho dne přijde s trochu nečekaným návrhem. Společně s partou zlodějů by se mohli zmocnit peněz, které David
převáží. Ačkoliv jemu samotnému se do toho zprvu moc nechce, Kelly ho celkem snadno přemluví a dojde k loupeži.
K dělení ale ne. Všichni měli samozřejmě v plánu Davida při rozdělování vyšachovat, jemu se však povedlo utéct i s celým lupem. Teď po něm jde policie, FBI, bývalí parťáci, ale i nebezpečný nájemný vrah. On si z toho ale nic moc nedělá.
Má miliony a chce si je pořádně užít! Titulního hrdinu si zahrál Zach Galifianakis z Pařby ve Vegas, ale o zábavu se postarají i další hvězdy, objeví se Kristen Wiig z nových Krotitelů duchů, Owen Wilson nebo Jason Sudeikis.

20/10

CineStar

Ostravak Ostravski / komedie

Brno má Nudu v Brně, Liberec Grandhotel a teď je tu Ostravak Ostravski. K jakému městu se bude komedie Davida Kočára vázat, asi nemusíme říkat. Jejím hrdinou je Jarek Ostravski, poctivý a obyčejný horník, jakých jsou stovky. Jednoho
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dne však v dole dojde k nehodě a Jarek ze závalu zachrání spoustu svých kamarádů a kolegů. Je z něho hrdina. V práci
ho povýší, začnou se o něj zajímat média, ale i krásné ženy a je z něj hvězda. Nikdo nemá tušení, že výbuch nebyl náhoda a že Jarek nemá čisté svědomí. Film je inspirován bloggem a knihami Deník Ostravaka, v hlavní roli Igor Chmela.

20/10

CineStar, Cinema City

Lichožrouti / animovaný / rodinný
Nejspíš každý se někdy zamyslel nad tím, kam mizí ponožky. Čas od času se totiž
stane, že jedna z páru je jednoduše a beze stopy pryč. Vysvětlení téhle záhady
je však prosté, kradou je lichožrouti. Prťaví tvorečkové se totiž našimi fuseklemi
živí, vždycky však vezmou jen jednu a druhou lidem nechají. Aby to bylo fér.
Mladý lichožrout Hihlík je celkem sympaťák, snaží se hrát podle pravidel a žít
tak, jak ho to naučil jeho dědeček. Teď se z něj však stal sirotek a skončil u svého strýce Padreho, lupiče a zloděje, který
šéfuje bandě nevypočitatelných lichožroutů. A ti na pravidla kašlou. Co na to Hihlík? Stane se nakonec i z něho lump,
nebo se mu povede padouchy obrátit na stranu dobra? A co když osamělý profesor zjistí, jak to s těmi ponožkami
ve skutečnosti je? Animovanou pohádku pro celou rodinu natočila Galina Hůlová-Miklínová podle knížek Pavla Šruta.

				

CineStar

27/10

Tenkrát v ráji / drama
Drama Tenkrát v ráji, které vzniklo v koprodukci České republiky a Slovenska,
se odehrává během druhé světové války a jeho hrdinou je Josef Smítka. Ten
byl ve své době slavným horolezcem, jenž se mohl pochlubit několika prvovýstupy především v Českém ráji, napsal knihu o tomto sportu a pomáhal
k němu najít cestu i mladším sportovcům. A neměl rád nacisty. Během války
odmítl být totálně nasazený a spolu s několika dalšími horolezci se ukrýval v Českém ráji. Nakonec byl ale dopaden
a jeho život skončil v roce 1945 v Terezíně. O jeho životě a osudech napsal knihu Tenkrát v ráji Josef Urban a v její
filmové verzi si hlavní roli zahraje Vavřinec Hradilek.

27/10

CineStar, Cinema City

Zúčtování / drama
Všem bylo jasné, že Christian Wolff je génius. Složitou matematiku zvládal už
jako dítě, ale zároveň už jako prcek měl radši čísla než lidi. Nikdy s nimi nevycházel a oni zase s ním. On sám o jejich pozornost však nikdy nestál. Dnes se
živí jako účetní, má malou a celkem úspěšnou firmu a vydělává sakra hodně
peněz. Aby taky ne, když mezi jeho klienty patří ty nejnebezpečnější zločinecké
organizace na světě. Jo a mimochodem přivydělává si jako nájemný vrah. Christian zkrátka dovede pro své klienty
vyřešit všechny problémy. Teď má ale trable on sám. Jeho nejnovější zakázka se týká úspěšné firmy, z níž zmizelo několik milionů dolarů a on musí spolupracovat s firemní účetní, která se octne až příliš blízko jeho tajemství. A aby toho
nebylo málo, kolem Christiana začíná kroužit i agent ministerstva financí Ray King. Brzy je jasné, že dojde na střílení
a na mrtvoly. A nejspíš jich bude hodně. V hlavních rolích uvidíte Bena Afflecka, Annu Kendrick a J. K. Simmonse.

27/10

CineStar

American Honey / komedie / drama

Dívka jménem Star nežije zrovna pohodový život. Matka na ni kašle, takže se sama musí starat o dva mladší sourozence, nevlastní táta o ni zase projevuje až nezdravý zájem, a tak když dostane šanci ze své bídné existence utéct, neváhá.
Jednoho dne se seznámí s partou hrdinů, kteří křižují Spojené státy v autě, prodávají předplatné časopisů a jednoduše
si užívají svobody. Star netrvá dlouho a svět plný bezstarostnosti, divokých večírků a svobody ji uhrane. Navíc se zamiluje i do prodejce Jakea. V tomhle zdánlivě pohodovém světě ale není o konflikty nouze a Star pomalu dochází, že to,
co žije, je jen sen. A že k bezstarostnému životu má skutečně hodně daleko.
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant sunlight
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.
Přijďte ochutnat žhavou novinku z našeho grill menu, a to
marinované pečené selečí kolínko, které podáváme s variací
knedlíků a dvěma druhy zelí. Nezapomněli jsme ani na vegetariány či s lehčími pokrmy na dámy. 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. Pro hosty restaurace parkování zdarma.

Restaurace
a Pivnice 12°
Kopeckého sady 329/8, Plzeň
www.restaurant-12.com
Otevírací doba: po–út st–čt 11–24,
pá–so 11–01, ne 11–23 hod.
Nový jídelní lístek restaurace je
hotov! Restaurace 12° přichystala spoustu zajímavých jídel
i novinek v nápojovém a vinném lístku. Základ tvoří tradiční česká kuchyně, tedy například svíčková, kachna se zelím
nebo guláš, těšit se můžete i na nejnovější trendy, jako jsou
nové burgry, steaky, těstoviny či lehká jídla z kuřecího masa.
Změnou prošla i nabídka dezertů, a tak si ke kávě můžete
dopřát limetkový nebo jahodový Cheesecake a čokoládové
Brownies s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou. V kavárně,
která je součástí restaurace, se osvěžíte domácí limonádou
nebo řeckým frappé.

Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba: út–so 17–24 hod.
Restauraci U Mansfelda v historickém centru města lidé velmi dobře znají. Trošku v jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénních prostorách. Vinárna U Mansfelda má otevřeno od úterý
do soboty, vždy od pěti hodin do půlnoci. Nabízí příjemné
posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu
naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. Mohou
si objednat tatáž jídla jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty osob. Je tedy ideální
pro malé rodinné setkání, oslavy nebo třeba firemní večírek.
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od
01/10

Pulcinella

Víkendová nabídka

Italská restaurace Pulcinella láká během říjnových víkendů na telecí ragú na červeném víně s tagliatellemi, vepřovou kotletku s lanýžovou omáčkou a bramborovým pyré, špíz z hovězího flank steaku a salsicii
– italské klobásy s grilovanou zeleninou. Užijte si
podzimní víkendy se skvělým jídlem a proměňte je
v dozvuky letošní dovolené. Více informací najdete
na www.pulcinella.cz, rezervace na tel.: 377 538 118.

od 01/10

Klub malých
pivovarů

Akce v Klubu
malých pivovarů
Od září v Klubu malých pivovarů otevírají každý všední den již v 11 hodin, a to s nabídkou polévky a tří
hotových jídel, která si můžete objednat až do tří hodin odpoledne. Zaměřují se tu především na českou
kuchyni. Nabídku můžete sledovat na webu, facebooku, nebo je možné vždy v neděli obdržet celotýdenní menu mailem. Až do prosince pořádá klub
každý čtvrtek od 16 hodin besedu se sládky a majiteli pivovarů. Během října se také spustí předprodej
vstupenek na pivovarské plesy, které se budou konat
17., 18. a 25. února. Zahrají opět The Shower a nově
kapela Epigon.

od 01/10

Sedmý nebe –
Morávka

Nebeský
cheeseburger
Hovězímu burgeru na jídelníčku Sedmého nebe –
Morávky se v září narodil bratříček, nebeský burger,
a teď přichází na svět další novorozeně: nebeský
cheesburger s pořádnou porcí šťavnatého hovězího
masa připraveného na grilu, s čedarem, sterilovanou
okurkou, čerstvou zeleninou, dochucený jemným
wasabi dresinkem. K cheeseburgeru se podávají hranolky a wasabi majonéza. Skvěle taky bude chutnat
s cibulovými kroužky, které nově najdete na stálém
jídelním lístku.
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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03–
16/10

Saloon Roudná

Jehněčí menu

Saloon Roudná zve k příjemnému posezení v nekuřácké
restauraci, kde na první polovinu října přichystali jehněčí
menu. Pochutnat si tu můžete na jehněčím hamburgeru
s pečenou mladou cibulkou, rajčaty a polníčkem, česnekovým dipem a hranolky, jehněčím ragú na červeném víně
s rozmarýnem a zeleninou podávaném s pečivem, nebo
na jehněčích kotletkách na dýňovém pyré s hráškovými
lusky a mátovou omáčkou. Rezervace na tel.: 377 510 109.

21/10
19:00

Nevinný bar

Degustace vinařství Konečný

Nevinný bar pořádá další pravidelnou degustaci, tentokrát
rodinného vinařství Konečný z Čejkovic. Vinařství ležící
v samotném srdci jižní Moravy produkuje vysoce kvalitní
přívlastková a speciální vína. Degustovaná vína budou jako
obvykle k zakoupení za zvýhodněné ceny, rezervace míst
na baru nebo na tel.: 774 002 005. Vstup 250 Kč.

23/10 / 12:00

Pils’n’Grill – Courtyard
by Marriott

Co nám podzim dal

Vychutnejte si další nedělní brunch
podávaný od 12 do 16 hodin. Pro děti jsou připraveny hotelové sály nabízející kreativní dětské dílny a i-corner, kde najdou třeba x-box nebo stolní fotbálek. Cena za osobu 590 Kč
zahrnuje neomezenou konzumaci piva, vína a nealkoholických nápojů. Děti do 6 let mají vstup zdarma, do deseti let
platí 150 Kč a do patnácti 295 Kč.

25–29/10

U Salzmannů

Zvěřinové hody
Podzim je časem honů, a proto
restaurace U Salzmannů chystá
opět speciality ze zvěřiny dle staročeských receptů od našich dědů – myslivců. Můžete se těšit na gulášovou polévku
s jalovcem, kančí roládu s červeným zelím a bramborovým
knedlíkem nebo grilovaný jelení hřbet se šípkovou omáčkou se strouhaným perníkem. Ke všem těmto pochoutkám
určitě oceníte široký výběr vín z jižní Moravy, severní Itálie
nebo Jižní Afriky. Rezervace na tel.: 377 235 476.
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že svatomartinskou
husu budou od 11. do
17. listopadu servírovat
i v restauraci U Mansfelda.
… že restaurace Na Spilce chystá od 20. do 22. října Myslivecké hody.
… že Nevinný bar nabídne 25. listopadu ochutnávku rodinného vinařství Marada z Mikulčic.
… že listopadové brunche v hotelu Courtyard
by Marriott budou ve znamení Halloweenu
(6. 11.) a svatého Martina (20. 11.), prosincové
pak adventní (4., 11. a 18. 12.).
… že na svatomartinskou husu můžete
od 11. do 20. listopadu zamířit i do Purkmistra.
… že od 4. do 11. listopadu bude náměstí Republiky patřit Martinskému trhu.
… že poslední týden v říjnu zve restaurace
PI.JEZ.PI na tradiční Týden neworleánské kuchyně. Ve čtvrtek tu navíc zahraje skupina Psí dečky,
aby jazzová atmosféra byla dokonalá.
… že restaurace Sedmý nebe – Morávka připravuje na listopad speciální svatomartinské menu
s neodmyslitelnou husou.

28–29/10
12:00–22:00

U Branky

Plzeňský festival
vína 2016
I přesto, že je Plzeň považována za město piva, žije
zde i mnoho milovníků kvalitního vína. Právě pro ně
je tu první ročník dvoudenního Plzeňského festivalu
vína. Festival nabídne jedinečnou možnost poznávat
a ochutnávat vína předních českých a moravských
vinařství. Kromě kvalitních vín bude pro návštěvníky
připraveno bohaté tematické občerstvení. Atmosféru dokreslí pestrý kulturní program. Vstupné 70 Kč
v předprodeji a 100 Kč na místě (v ceně zahrnuta degustační sklenička a průvodce festivalem). Více informací na www.plzenskyfestivalvina.cz.
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Velké divadlo DJKT

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

4. 10. 19:00
5. 10. 19:00
6. 10. 19:00
7. 10. 19:00
8. 10. 19:00
9. 10. 14:00
11. 10. 19:00
12. 10. 19:00
13. 10. 19:00
14. 10. 19:00
15. 10. 19:00
16. 10. 14:00
18. 10. 19:00
19. 10. 19:00
20. 10. 19:00
21. 10. 19:00
22. 10. 19:00
23. 10. 10:30
		14:00
		19:00
25. 10. 19:00
26. 10. 19:00
27. 10. 19:00
28. 10. 19:00
29. 10. 19:00

Úklady a láska – činohra
V9
Robin Hood – činohra
V6
Macbeth – opera/-TITV11
Edgar – opera/-TITV8
Spartakus – balet
S9
Romeo a Julie – balet
O1
Robin Hood – činohra
V1
Vila Verdi – činohra
V14
Vila Verdi – činohra
V3
Úklady a láska – činohra
V12
Evžen Oněgin – opera/-TIT-, premiéra
P
Prodaná nevěsta – opera
O2
Romeo a Julie – balet
V5
Vila Verdi – činohra
V2
Romeo a Julie – balet
V7
Macbeth – opera/-TITV4
Evžen Oněgin – opera/-TITKoncertní matiné
foyer
Polská krev – opereta, derniéra
pro seniory
Úklady a láska – činohra
V17
Evžen Oněgin – opera/-TITRobin Hood – činohra
V10
Mefisto – činohra
S5
Hello, Dolly! – muzikál
V8
Sarah McKenzie Quartet a Kryštof Marek Orchestra
(Jazz bez hranic)
30. 10. 14:00 Hello, Dolly! – muzikál
O1

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. 10. 19:00 Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
2. 10. 19:00 F reddie – The King of Queen – balet,
výroční představení + autogramiáda
4. 10. 19:00 Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
N13
5. 10. 20:00 Jana z Arku na hranici – opera
N2
6. 10. 19:00 Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
N3
7. 10. 19:00 Bonnie & Clyde – muzikál
N8
8. 10. 14:00 Kočky – muzikál
11. 10. 20:00 Jana z Arku na hranici – opera
N1
12. 10. 19:00 Bonnie & Clyde – muzikál
N6
13. 10. 19:00 Viktorka Plzeň! aneb jinak to nevidim – muzikál
N7
14. 10. 19:00 Kočky – muzikál
S2
15. 10. 19:00 Jednotka intenzivní lásky – činohra
16. 10. 19:00 Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
S8
18. 10. 19:00 Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
KMD14
19. 10. 19:00 Carmen – balet
N14
20. 10. 19:00 Igor Andrašev Čajkovskij: Klavírní koncert b moll
(Plzeňská filharmonie)
21. 10. 19:00 Carmen – balet
N12
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Divadlo

22. 10. 15:00
		19:00
23. 10. 16:00
25. 10. 19:00
26. 10. 19:00
27. 10. 20:00
28. 10. 19:00
29. 10. 14:00
		19:00
30. 10. 19:00

Prof. Hilský – přednáška
Sen noci svatojánské – činohra, premiéra
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Bonnie & Clyde – muzikál
Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
Jana z Arku na hranici – opera
Sen noci svatojánské – činohra
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Vojcek – činohra

A
Z
N9
N10
N11
KMD10

N17

Malá scéna DJKT

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

1. 10.
2. 10.
8. 10.
9. 10.
13. 10.
15. 10.
16. 10.
18. 10.
19. 10.
21. 10.
22. 10.
25. 10.
26. 10.
30. 10.

17:00
17:00
17:00
14:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
17:00
19:00
19:00
19:00

Krysař – balet
Chrtí packa zasahuje – činohra
Papageno v kouzelném lese – opera, premiéra
Papageno v kouzelném lese – opera
Obraz Doriana Graye – balet
Probuzení jara – muzikál
Howie a Rookie Lee – činohra
Kabaret Burka – činohra
Probuzení jara – muzikál
Probuzení jara – muzikál
Krysař – balet
Plzeň 1953 – činohra
Kill de Bill – balet
Enigmatické variace – činohra

J

MS

Divadlo Alfa

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

1. 10. 14:00 P ohádky pro Dášenku – hraje Divadlo Rolnička, klub
(také od 15:30 hod.)
8. 10. 14:00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký – hraje Damúza, klub
(také od 15:30 hod.)
10. 10. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky) – premiéra
		10:30 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
11. 10. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
také od 10:30 hod.
12. 10. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
také od 10:30 hod.
13. 10. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
také od 10:30 hod.
14. 10. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
		18:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
– večerní premiéra
15. 10. 15:00 Perníková chaloupka
19. 10. 09:00 Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
20. 10. 09:00 Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
21. 10. 09:00 A do třetice (také od 10:30 hod.)
22. 10. 15:00 A do třetice
24. 10. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
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M ě š ťa n s k á b e s e d a vá s z v e
HUDBA

KINO BESEDA

2. 10.

19:00

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA

3. 10.

18:00

RICHARD III.

3. 10.

19:00

BUDDY RICH ALUMNI BIGBAND

5. 10.

19:15

PRÁZDNINY V PROVENCE

6. 10.

19:00

VĚRA MARTINOVÁ

6. 10.

17:00

LÍDA BAAROVÁ

9. 10.

19:00

JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN
& VLASTA REDL S KAPELOU

6. 10.

19:15

THE BEATLES:
EIGHT DAYS A WEEK

14. 10.

18:00

EVA A VAŠEK

7. 10.

18:30

KRYCÍ JMÉNO HOLEC

18. 10.

19:00

ZDENĚK VŘEŠŤÁL
& ROMAN DRAGOUN & NEŘEŽ

10. 10.

18:00

VISACÍ ZÁMEK 1982 – 2007

12. 10.

17:00

BOŽSKÁ FLORENCE

12. 10.

19:15

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI

13. 10.

17:00

LEMMY

13. 10.

19:15

ANTHROPOID

14. 10.

18:30

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI

16. 10.

16:45

JONAS KAUFMANN:
VEČER S PUCCINIM

19. 10.

19:00

VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO

19:00

VĚRA ŠPINAROVÁ
& BAND ADAMA PAVLÍKA

22. 10.

19:00

BENEFIČNÍ VEČER PRO NADACI PRO
TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ

23. 10.

19:00

JAN NEDVĚD

31. 10.

19:00

ZPÍVÁM, TEDY JSEM

20. 10.

DIVADLO

5. 10.

19:00

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

17. 10.

17:00

AMY

10. 10.

19:00

TÁTA

17. 10.

19:15

ANTHROPOID

seniorská projekce

16. 10.

19:00

KLÍČE NA NEDĚLI

19. 10.

19:15

TEORIE TYGRA

25. 10.

19:30

CAVEMAN

17:00

30. 10.

20. 10.

19:00

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIONA

VLK Z KRÁLOVSKÝCH
VINOHRAD seniorská projekce

20. 10.

19:15

NESMRTELNÝ ŽIVOT
A SMRT MIKIHO VOLKA,
ROKENROLOVÉHO KRÁLE

21. 10.

18:30

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC

24. 10.

18:00

BOSCH:
ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ

24. 10.

20:00

ADOPCE: KONKURZ NA RODIČE
(FESTIVAL MŮJ ŽIVOT S RODINOU)

26. 10.

17:00

ANTHROPOID

26. 10.

19:30

KISS ROCKS VEGAS

27. 10.

17:00

BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE

28. 10.

18:30

INFERNO

31. 10.

19:15

NICK CAVE: 20.000 DNÍ NA ZEMÍ

OSTATNÍ ŽÁNRY

12. 10.

20:00

LISTOVÁNÍ.CZ:
MUŽ, KTERÝ MILOVAL YNGVEHO

25. 10.

19:00

ISLAND — PŘEDNÁŠÍ KAREL WOLF

DĚTI

2. 10. 14:30/16:00 O SNĚHURCE
9. 10. 14:30/16:00 MYŠÍ POHÁDKA
16. 10. 14:30/16:00 O BUDULÍNKOVI
23. 10. 14:30/16:00 CIRKUS PLNÝ LOUTEK
29. 10.

14:30

STRAŠIDELNÝ HALLOWEENSKÝ
KARNEVAL S BAMBULÍ A FAMFULÍ

30. 10. 14:30/16:00 PRINC BAJAJA

www.mestanska-beseda.cz
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24. 10. 19:00 Hamleti – hraje Divadlo Na zábradlí
25. 10. 09:00 S padla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
29. 10. 14:00 Kolíbá se velryba, klub (také od 15:30 hod.)
31. 10. 09:00 Ostře sledované vlaky (také od 11:00 hod.)
		19:00 Ostře sledované vlaky – derniéra

Divadlo Dialog

Divadlo | Galerie | Muzea

5. 10. 19:00 English Open (AK)
6.–27. 10.
Quijote na plátně – výstava filmových plakátů
13. 10. 17:00 Kytarista Omar Rojas a perkusionista José Miguel Márquez
– koncert, v rámci Týdne hispánské kultury v Plzni
19. 10. 18:00 Autorské čtení – čtení autorské poezie
		19:30 English Open (AK)

Západočeská galerie v Plzni

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

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

4. 10.
5. 10.
6. 10.
8. 10.
10. 10.
12. 10.
17. 10.

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

18. 10.
19. 10.
21. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.

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

Masné krámy
12. 10.–8. 1.	Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger
(1880–1934)
Kulturní program během výstavy:
12. 10. 17:00 Večer s Revolver Revue na téma plzeňského rodáka Jana
Hanče – setkání začne v Křižíkových sadech u nového
pomníku Cesta Jana Hanče
18. 10. 17:00 Přednáška o sochaři Václavu Levém – přednáší J. Čiháková,
v rámci Festivalu duchovní kultury
19. 10. 17:00 Herecká setkání – setkání s umělci DJKT
21. 10. 18:00 Kdysi a kdesi – pořad melodií a příběhů, hraje Poetické divadlo, D. Řeháčková a V. Frank
Výstavní síň „13“
do 16. 10.	Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění
Olomouc
Kulturní program během výstavy:
4. 10. 17:00 Křest básnické sbírky Karly Erbové Na příkrém břehu světa –
recitace J. Anderle, hudební doprovod L. Koželuhová
6. 10. 17:00 Paleta – cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky
7. 10. 18:00 Večer s japonskou poezií – hraje Poetické divadlo (sklep)
13. 10. 18:00 Dům plný příběhů aneb Jak se žije na zámku – hosty Poetického divadla budou manželé Lažanští, majitelé zámku Chyše

29. 10. 19:00
31. 10. 19:00
1. 11. 19:00

Manželské etudy – tři povídky, hraje Sofranza
Pohřeb – komedie, hraje Divadlo Maebh
Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
Věc Makropulos – krutá komedie, hraje Spodina
Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
Debilové – komedie, hrají exLudvíci (také 13. 10.)
Neidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata
lásky – osobité coolness drama, hraje Divadlo JakoHost
Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Kočičí hra – tragikomedie, premiéra
Fox a Gould uvádějí… a požehnal pluhu jeho – komedie
Sen noci svatojánské, příběh milenců – komedie,
hraje soubor Zrcadlo
Chicago 30 – komedie, hraje DS Klenba
Věrně nevěrní – tragikomedie, hraje Spodina
Výchova slečny Rity – lyrická komedie, hraje Spodina

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
4. 11.–9. 12.	Dlouhodobý workshop tvůrčího psaní v Plzni s René
Nekudou (vždy v pátek od 15:00 do 19:00 hod.)
4. 10. 08:00 Knihovna zavřena z provozních důvodů
6. 10. 17:00 Únik do dobrodružství – vernisáž výstavy, zahájení Týdne
hispánské kultury v Plzni
10. 10. 17:00 Interdisciplinární semináře (VZC)
11. 10. 17:00 Antonín Lněnička a Stanislav Bukovský – vernisáž výstavy
(1. patro)
12. 10.–4. 11. Antonín Lněnička a Stanislav Bukovský – výstava
12. 10. 17:00 Přednáškový cyklus: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (VZC)
13. 10. 17:00 Šumavské čtvrtky – Emil Kintzl: Zmizelá Šumava –
přednáška
20. 10. 16:00 Inovační komunikační technika – přednáška (VZC)
24. 10. 17:00 Panama na ostro – přednáška, v rámci Týdne hispánské
kultury v Plzni (VZC)
26. 10. 17:00 Přednáškový cyklus: Anti-vakcinační hnutí v ČR (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK:
5. 10. 15:00 Otevření Románské knihovny (2. patro)
		17:00 Quijote na plátně – vernisáž výstavy
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Galerie města Plzně

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

do 6. 11.
2. 10. 10:00
		13:00
13. 10. 17:00
6. 11. 10:00
		13:00

Lazaři – výstava grafika Mikoláše Axmanna
Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
Tvůrčí dílna pro děti, vstup zdarma (do 18:00 hod.)
Lazaři – komentovaná prohlídka, vstup zdarma
Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
Tvůrčí dílna pro děti, vstup zdarma (do 18:00 hod.)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

do 15. 10.
do 26. 10.

Výstrava (GLS)
Kresba XXL (FDULS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených
mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice
Archeologie a Historie
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz

Muzea | Instituce

do 20. 11.
XV. Trienále umělecké knižní vazby – výstava
7. 10.–27. 11. Jan a Kája Saudek – výstava
Doprovodné pořady:
4. 10. 17:00 Karel IV. – osobnost a dílo, přednáška v rámci 6. ročníku
duchovní kultury Letnice umělců 2016
11. 10. 17:00 Plzeňské kostely doby Karla IV. – přednáška v rámci
6. ročníku duchovní kultury Letnice umělců 2016
17. 10. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
19. 10. 16:30 Čeští zahradníci 19. století – přednáší Jaromír Tlustý
31. 10. 19:30 Západočeské hudební centrum uvádí koncert komorní hudby

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 9. 10.
Helena Samohelová: Keramické plastiky – výstava keramiky
21. 10.–26. 2. Archeologie třicetileté války v západních Čechách – výstava

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
do 31. 12.
Kinetický dvorek 2016 – pohyblivé objekty

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 30. 10.
Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika

Nová Akropolis

Purkyňova 12, tel.: 377 221 251, 605 272 282, plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz

3. 10. 19:00 Tao a čínská medicína – přednáška
4. 10. 17:00 Malá dílna – vázání knih (také 11. 10.)
11. 10. 18:00 Praktická rétorika – 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení
(také 18. a 25. 10., 1. 11.)
12. 10. 19:00 Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu – zahrnuje
13 přednášek, vždy ve středu od 19:00 do 21:00 hod., první
přednáška 26. 10., cena: 1 540 Kč / 1 100 Kč (také 19. 10.)
24. 10. 19:00 Samuraj, cesta bojovníka – přednáška

Techmania

U Planetária 1, Plzeň, www.pestujprostor.plzne.cz

5. 10. 18:30 POST–INDUSTRIÁL: Škodovy závody stále živé – přednáška

22. 10. 15:00 D ivadlo na Plovárně – multižánrová přehlídka improvizačního divadla

Moving Station

Most Ivana Magora Jirouse 1, Plzeň, www.pestujprostor.plzne.cz

19. 10. 18:30 P OST–INDUSTRIÁL: Smrt a život plzeňských nádraží –
přednáška

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 1. 1.		
Příběh paneláku v Plzeňském kraji – výstava (nádvoří)
2. 10. 10:00 Den architektury 2016: PLZEŇ INDUSTRIÁLNÍ – festival
architektury (začátek prohlídky ve 14:00 hod.)
5. 10. 16:00 Otevření dětské herny Má plast
		18:30 Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou (Peklo)
		20:00 Po siréně swing! (Peklo)
7. 10.–10. 11. Fashion Shake – výstava (kavárna a malý skleník)
7. 10. 19:00 Tomáš Klus – koncert (Peklo)
11. 10. 18:00 Má plast: Umění, design a recyklace – vernisáž výstavy
12. 10.–27. 2. Má plast: Umění, design a recyklace – výstava
12.–31. 10. Figurama 2016 a Artelerie – výstava (velký skleník)
13.–15. 10. Treffpunkt: Bavorsko-český festival
14. 10.–20. 11. Stefan Bircheneder – výstava
14. 10. 21:00 Electro Swing Plzeň No. 6 (Peklo)
18.–20. 10. Fashion Shake – workshopy
19. 10.		Koncert Dan Bárta & Illustratosphere k oslavám 25. založení ZČU
21. 10.		
Trabantem kolem světa – vernisáž výstavy
22. 10.–30. 11. Trabantem kolem světa – výstava
27. 10. 17:00 Beze spěchu s Josefem Pospíšilem (Peklo)
		19:00 Filharmonický bedekr se Svatoplukem Schullerem
(Plzeňská filharmonie)
28. 10. 10:00 Sousedská procházka: Bezovka – tajemství vil (sraz před
českobratrským kostelem mistra Jana Husa, Němejcova 2)

a,
Andrea,Elisk
Michaela
Vera,Tereza,
Tyto všechny

mají svátek v

říjnu

Městská plovárna

Doudlevecká 71, Plzeň, www.pestujprostor.plzne.cz

12. 10. 17:00 S etkání pamětníků na Plovárně – vyprávění o zašlé slávě
Městské plovárny a příprava výstavy
15. 10. 10:00 Dobrovolnický den na Plovárně – výroba mola z PET lahví
19. 10. 19:00 Warm Up Plzeňské noci – chill out DJ's na Městské plovárně
21. 10. 19:00 Plzeňská noc na Městské plovárně – Ambient Theatre
(Psychedelicosmis) a NBDY SOUND x HURRYKKANE VISUAL
(Analog noise & digital view)
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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PROGRAM
28. 10. 10:00 Š ifrovací procházka se strojem času: Plzeň za První republiky (Chodské náměstí)
		10:00 DEPO Street Food Market: První republika
– festival pouličního jídla
		14:00 Sousedská procházka: S Křížky a vetřelci po Skvrňanech
(Základní škola Martina Luthera, Školní náměstí 1)
		14:00 Plzeňský architektonický manuál: Jižní Předměstí (Klatovská třída 721/110)
29. 10. 10:00 French Street Market

Papírna

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

6. 10. 19:00
8. 10. 10:00
12. 10. 19:00
15. 10. 21:00
18. 10. 20:00
22. 10. 13:30
		21:00

Performance Jana Pfeiffera – vernisáž výstavy
Pilsen city: Graffiti street art jam 2016
Kroměřížská výzva – debata
James Harries – koncert
Aid Kid a Děti mezi reprákama – koncert
Kurz salsy (v rámci Týdne hispánské kultury)
Cubavá – koncert kubánské kapely (v rámci Týdne
hispánské kultury v Plzni)
23. 10. 10:00 Papírna street food truck – festival jídla

D klub

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

13. 10.
15. 10.
22. 10.
27. 10.

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

Ivanka Devátá – pořad pro seniory
O Budulínkovi – pohádka pro děti
Tiffany – kurz, pro veřejnost
Family Harmonika – pořad pro seniory

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221, Polanova
síň (PS) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 206, L-klub (LK) – Studentská 22, tel.: 725 959 423,
M-Klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, Obvodní knihovna Skvrňany (KS) –
Macháčkova 28. Sekretariát tel.: 378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

3. 10. 18:00 D eník běžkyně v nejlepších letech – spisovatelka Zuzana
Součková (MK)
4. 10. 17:00 Záhady a záhadologové (11): Tajemství oceánů – Z. Kukal (PS)
5. 10. 10:00 Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
		18:00 Plzeňské pomněnky – Jan Soukup a Jitka Janečková (PS)
6. 10. 18:00 Průlet vesmírem – klávesový koncert Stanislava Šteifa (LK)
11. 10. 18:00 Jak se máme, Češi? – o Americe se Zdenou Adamovou (MK)
12. 10. 19:00 Koncert mezi knihami: Petr Rímský (KS)
13. 10. 18:00 Malaysie – Singapur – Thajsko – cestopis Milana Šťourače (LK)
18. 10. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně (34): Štefan Švec (PS)
27. 10. 18:30 Jak je důležité míti Filipa – hraje Divadelní spolek Jezírko (LK)

Můj život s rodinou

Moving Station, Plzeň, www.mujzivots.cz, www.panamo.cz

16. 10.–10. 11. Můj život s rodinou – festival o životě s odlišností
16. 10.–10. 11. Různé rodiny, stejná práva – výstava fotografií
16. 10. 17:00 Různé rodiny, stejná práva – vernisáž výstavy
24. 10. 20:00 Adopce: Konkurz na rodiče – film (Kino Beseda)
31. 10. 20:00 Čítání lidu – čtení z knih o rodinách (Anděl Music Bar)
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8. 11. 17:00 Tohle je náš svět – film (Kino Beseda)
		20:00 Rodinka Bélierových – film (Kino Beseda)
9. 11. 20:00 Philip Ridley: Vanilková džungle – one woman show

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., www.zooplzen.cz

1. 10. 13:00 Zvířecí sobota – sraz plyšových zvířátek (do 17:00 hod.)
8. 10. 14:00 Běh Kilometrovkou po šesti

Plzeňský festival vína 2016

U Branky, Plzeň, www.plzenskyfestivalvina.cz

28.–29. 10.	1. ročník Plzeňského festivalu vína – prezentace českých
a moravských vinařství, degustace vín, občerstvení, živá
hudba. Vstupné 70 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě, v ceně
je zahrnuta degustační sklenice a průvodce festivalem
(vždy od 12:00 do 22:00 hod.)

Kino a divadlo Káčko

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

1. 10. 17:00
		20:00
2. 10. 18:00
6. 10. 20:00
7. 10. 20:00
8. 10. 17:00
		20:00
9. 10. 18:00
13. 10. 20:00
14. 10. 20:00
15. 10. 17:00
		20:00
16. 10. 15:00
		18:00
20. 10. 20:00
21. 10. 20:00
23. 10. 15:00
		18:00
27. 10. 20:00
29. 10. 17:00
		20:00
30. 10. 15:00
		18:00

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Anthropoid
Dítě Bridget Jonesové
Rodinné štěstí
Anthropoid
Já, kocour
Instalatér z Tuchlovic
Instalatér z Tuchlovic
Belmondo
Bezva ženská na krku
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Inferno
Kubo a kouzelný meč
Bezva ženská na krku
Tohle je náš svět
Inferno
Lichožrouti
Anthropoid
Belgica
Lichožrouti
Tenkrát v ráji
Lichožrouti
Tenkrát v ráji

Cinema City

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

29. 9.–5. 10.	Deepwater Horizon: Moře v plamenech,
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
6.–12. 10.	Dívka ve vlaku, Já, kocour, Kubo a kouzelný meč,
Instalatér z Tuchlovic
13.–19. 10. Inferno, Bezva ženská na krku
20.–26. 10. Jack Reacher: Nevracej se, Lichožrouti
říjen 2016 | www.zurnalmag.cz
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27. 10.–2. 11. Zúčtování
Dále hrajeme: Anthropoid, Buchty a klobásy, Café society, Čapí dobrodružství (2D i 3D), Dítě Bridget Jonesové, Doba ledová:
Mamutí drcnutí, Krycí jméno Holec, Lovecká sezóna:
Strašpytel, Mechanik zabiják: Vzkříšení, Nerve: Hra o život,
Obr Dobr, Prázdniny v Provence, Sebevražedný oddíl, Sedm
statečných, Smrt ve tmě, Sully: Zázrak na řece Hudson, Tajný
život mazlíčků, Ve jménu krve

CineStar

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

29. 9.–5. 10.	Deepwater Horizon: Moře v plamenech,
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
6.–12. 10.	Dívka ve vlaku, Instalatér z Tuchlovic, Já, kocour,
Kubo a kouzelný meč
13.–19. 10. Bezva ženská na krku, Inferno, Zilionáři
20.–26. 10. Jack Reacher: Nevracej se, Lichožrouti, Ostravak Ostravski
27. 10.–2. 11. American Honey, Komici s.r.o., Tenkrát v ráji, Zúčtování
Dále hrajeme: Anthropoid, Buchty a klobásy, Čapí dobrodružství (2D i 3D),
Dítě Bridget Jonesové, Krycí jméno Holec,
Lovecká sezóna: Strašpytel, Mechanik zabiják: Vzkříšení,
Obr Dobr, Prázdniny v Provence, Sedm statečných,
Smrt ve tmě, Strašidla, Tajný život mazlíčků,
Ve jménu krve

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

1. 10. 20:00 Interitus, ONA, Self-Defence
5. 10. 20:00 Open Stage: Just Wär – hc-punk/Praha, vstup zdarma
6. 10. 20:00 Veřejná zkušebna: Nízká úroveň, vstup zdarma
7. 10. 20:00 Indy & Wich, Noisy Dogz, DJ L. P. D.
8. 10. 21:00 Jaksi Taksi: Retro Tour 2016
11.–13. 10.	XIV. Mezinárodní festival outdoorových filmů
(od 18:00 a 20:30 hod.)
14. 10. 20:00 Solence (SWE), Besides (PL), Severals, Daerrwin
15. 10. 20:00 Milan Knížák & Aktual, burgtheater
19. 10. 21:00 Selfish Murphy (RUM) – irish shamrock & roll
20. 10. 18:00 Phantoms of Pilsen warm up
21. 10. 18:00 Plzeňská noc 2016
22. 10. 15:00 Skrib (FR), Les Bermudas (FR), Pilsenskills, Prewit
26. 10. 21:00 NYOS (FIN/UK – ex Khuda) – post math rock duo
27. 10. 20:00 Balkan & latino party – Mr. Loco, Ocho Ríos
28. 10. 21:00 Totální nasazení – punk rock/Slaný
29. 10. 20:00 Irish Halloween party vol. 5 – Cheers!

Anděl Music Bar

Bezručova 5, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz

1. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.

22:00
20:00
21:00
21:00

DJ Leclerc
Andělský biograf (také 10. 10.)
Jazz & Beyond – jazz jam session
Bude upřesněno
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6. 10.
7. 10.
8. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
31. 10.

21:00
22:00
22:00
21:00
21:00
21:00
22:00
19:00
20:00
21:00
21:00
21:00
21:00
22:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Bude upřesněno
DJs
Bounce! Bounce!
Animánie uvádí
Midi Lidi – electronica-pop + host Mayen
Hibaj – revival band
DJs (také 15. 10.)
Flamenkové setkání fiestových skupin
Andělský biograf (také 24. 10.)
Around Africa IV. – projekce z motorkářské expedice
RedHead Music Tour – Pavel Callta, Martin Harich, Jakub Děkan
Seven – rock & Maelström – crossover
Plzeňská klubová noc – after party DJ
DJs (také 28. 10.)
Chuť – crossover
Moodshake – funk-jazz
Prague Conspiracy – rock pop + DJs after party
Můj život s… (Čítání lidu)

House of Blues

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

4. 10.
8. 10.
14. 10.
15. 10.
21. 10.
22. 10.

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Karaoke Night aneb Velká pěvecká šance
minus123minut – jazz, rock, blues, funky, world music
Abba Stars – revival
Lucie revival – pop-rock
Mr. Elastik – electronica-pop
Palice – rock

Pantheon Music Club

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

7. 10. 21:00 E arthquake / Pantheon edition vol. 3 – Wavehookers,
oldies: Thomas M
8. 10. 21:00 Opening semester party: Gin Lovers – DJs Mottca a Vassa,
oldies: Run
14. 10. 21:00 Wildcats – Jacooob, oldies: Sobol
15. 10. 21:00 Groove Sound – Deadly Groove, oldies: Moon
21. 10. 21:00 Richard Reynolds: Genesis Warm up – Richard Reynolds,
oldies: Thomas M
22. 10. 21:00 #Majkjepan – MajkJePán, oldies: Moon
28. 10. 21:00 Oldies: Moon
29. 10. 21:00 Oldies: Run

Hifi klub

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

11. 10. 20:00 Perníková zpívaná
14. 10. 19:00 S cénické čtení podle knihy Michala Rejžo Pavlíka „Bílá
stopa“, vystupují studenti herectví Pražské konzervatoře
i sám autor knižní předlohy
15. 10. 20:00 The Rockles – alternative-indie
18. 10. 20:30 Sortiment (Rokycany)
22. 10. 20:00 Psí oči – art jazz-rock
25. 10. 20:00 Perníková zpívaná
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST
CROSSCAFE
CrossCafe, Jungmannova 5
CrossCafe, Solní 21
CrossCafe, Galerie Dvořák, nám. Gen. Píky
CrossCafe, OC Olympia, Písecká 1, 1. patro u kina
CrossCafe, OC Olympia, přízemí u Alberta
CrossCafe, Anglické nábřeží 1
CrossCafe, Centrum Doubravka, Masarykova 75
CrossCafe, Univerzitní 22
JANÁK BROS, S.R.O.
PI.JEZ.PI, Americká 38
Potrefená husa, Martinská 1
Restaurace Bohemia, Anglické nábřeží 1
McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Sedláčkova 2
Infocentrum DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Peklo, Pobřežní 10
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského

kraje a Bavorska, nám. Republiky 17
Techmania Science Center, U Planetária 2969/1
Turistické informační centrum,
nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9
ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36
GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13
VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Kalikovský mlýn, Radčická 40
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
Sport Palace Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia, Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Anděl Café – Music Bar, Bezručova 7
Angus Burger, Písecká 1
Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 13
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Caffé Pizzeria Gargano, Selská náves 20/1
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Divadlo pod lampou, Havířská 11
Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5
el Cid, Křižíkovy sady 1
el Cid La Provence, Kopeckého sady 12
Funky Monkey, Dřevěná 6
Gotti pizzerie, Klatovská 6
Il Mio café, Pražská 17
Indická a Nepálská restaurace Everest,
Lochotínská 11
Jazz Rock Café, Sedláčkova 18
Lamborghini caffe, Rooseveltova 16

Retro Coffee&MusicBar, Prešovská 3
KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Klub Kapsa, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6
La Siesta Caffé, Františkánská 12
La Tartelette, náměstí Republiky 18
MojeCafé, Kaplířova 14
Moving Café, Koperníkova56
Nevinný bar, Smetanovy sady 4
Olala café, Pražská 2
PAPPA COFFEE kavárna & bistro, Veleslavínova 8
Pizza Coffe, Obchodní 2
Pizzerie Pulcinella, Plaská 64
Plachetnice, Veleslavínova 22
Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4
Restaurant Indigo, Zborovská 18
Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 15
Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9
Restaurace Rango, Pražská 10
Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125
Ristorante Budino, Pallova 6
Saloon Roudná, Na Roudné 387/17
Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4
Uctívaný Velbloud, Americká 20
Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24
Zach’s Pub, Palackého nám. 2
Zeke Sushi bar, Smetanovy sady 13
HOTELY A RESTAURACE
Hotel Angelo, U Prazdroje 6
Hotel Continental, Zbrojnická 312/8
Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57
Hotel Central, nám. Republiky 33
Hotel Gondola, Pallova 44/12
Hotel Ibis, Univerzitní 65
Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27
Parkhotel, U Borského parku 31
Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128
OSTATNÍ
Bílý slon, Americká 6
Copy General, Prešovská 16
FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy
a stravování, alej Svobody 80
Francouzská pekárna U Gaela, sady 5. května 24
GPS&Mapové centrum, Martinská 4
Hudebniny Houdek, Divadelní 1
Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074
Kosmas Centrum, Klatovská 13
Music Records, Dominikánská 3
OC Olympia, Písecká 1
Rádio Kiss Proton, Husova 58
Sanaplasma, Poděbradova 2482/1
Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží
Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U letiště 2
TRAFIKY
Tabák Repre, Tylova 9
Trafika, Bezručova 33

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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