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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
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už jsme zase srovnali krok s přírodou a vrátili se
od letního času k zimnímu, ráno vstáváme do tmy
a odpoledne se do ní choulíme čím dál dřív. Zkrátka je tady čas, který sám od sebe přímo vybízí
ke zpomalení, usebrání a zklidnění. Před pár dny
jsem v rozhlasové Laboratoři herců a vědců poslouchala vědce, který vysvětloval zajímavý rozdíl
mezi muži a ženami: muži mají svou aktivitu v rámci
roku rozloženou úplně jinak než my, ženy. Ženy mají stále stejně energie, ať je
leden, červenec nebo třeba listopad. Naproti tomu muži jsou aktivní v letní polovině roku, v zimě jako by uléhali k zimnímu spánku.
Milé dámy, objasňuje vám to něco? Třeba proč se vám nedaří manžela přimět
k nadšenému vánočnímu úklidu, nákupu dárků nebo jen k prosté pomoci při
věšení záclon na umytá okna? Nemůže za to. To jen příroda zavolala nebo spíš
zazpívala ukolébavku. Nebuďte ho. Zatímco pospává, můžete v klidu sepisovat
seznam úkolů, které mu předložíte, jakmile se s jarem probudí. V zimních měsících
ho můžete jen tu a tam vyvést za nějakou tou kulturou, mezi lidi. Vyberte podle
jeho i svého gusta, i v listopadu se toho v Plzni a okolí děje dost a dost. Máte rádi
literaturu, jmenovitě knihy Zdeňka Šmída? Nebo je vaší láskou historie? Pak si rozhodně nenechte ujít představení chebského divadla Cejch. Pokud byste se rádi
podívali na historii z docela jiného soudku, do slova a do písmene pivního, pak
zajděte do Pivovarského muzea na výstavu věnovanou stolním společnostem, jakési sociální síti 19. století. A další pohled do minulosti nabídne Výstavní síň „13“,
která zve do zákoutí dávno zmizelé Plzně.
Divadla lákají v půli měsíce na svoji noc, a tak pokud máte rádi vůni šminky a divadelního zákulisí, jste zváni, očekáváni a vítáni. Mlsalové si zase určitě poznamenají
termín konání Čokoládového festivalu, který se letos koná v Pekle. Možná příznačně, protože mlsání často vnímáme jako přinejmenším maličký hřích. Vyvážit takové hřešení alespoň kapkou sportu budete moci v nové expozici Techmanie, která
navíc kombinuje třeba golf, hokej, tenis, lezectví nebo tanec poněkud překvapivě
s matematikou. Na konci měsíce se rok 2016 zhoupne do své nejkrásnější části,
do adventu. Začíná poslední listopadovou neděli, kdy se i na plzeňském náměstí
rozzáří vánoční strom.
Ulicemi začne vonět svařák a punč, možná nám pod nohama bude křupat čerstvě
napadaný sníh a všude budou znít koledy a vánoční písničky. Začnou vánoční trhy
a každoroční maraton rozmanitých vánočních koncertů a akcí. Díky partě zajímavých ženských osobností Holky holkám budete třeba moci dát dárek některé mamince nebo dítěti, které osud zavál do domovů pro matky s dětmi v tísni.
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Vybrali jste si, s jakou kulturou prožijete předposlední měsíc roku? Šťastnou volbu
a senzační zážitky přesně podle vašeho gusta vám přeje
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Další Žurnál vyjde
30. listopadu
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Jarmila Dycková | sólistka souboru baletu DJKT

Martin Stránský| člen souboru činohry DJKT

Soňa Hanzlíčková

Borková | členka souboru muzikálu DJKT

Roman Gaudyn | člen orchestru opery DJKT
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Narozeniny Nákupního centra Borská pole

19/11 / 14:00

Nákupní centrum
Borská pole

18. narozeniny
Nákupní centrum Borská pole v Plzni chystá
po roce znovu velké oslavy a letos budou
opravdu mimořádné. Nákupní centrum
totiž slaví svoji „plnoletost“. V pořadí již
18. narozeniny, které se odehrají 19. listopadu, přinesou nabitý program plný zábavy,
hudebních vystoupení, módních novinek
a chybět nebude ani každoroční ohňostroj.
Narozeniny Nákupního centra Borská pole
budou probíhat v pasáži centra. Program
odstartuje ve 14 hodin a pokračovat bude až
do podvečera.
„V letošním roce jsou to už osmnácté narozeniny a pro návštěvníky jsme si proto připravili takzvaně mimořádné narozeninové menu.
Chceme jim tím poděkovat za dlouholetou
věrnost našemu nákupnímu centru,“ říká
manažer Nákupního centra Borská pole Jan
Lisý. „Opakovaně se nám potvrdilo, že obdobné akce, jako jsou právě narozeniny centra nebo další zábavné projekty, které mají
u nás již svoji historii, jsou zákazníky vítaným
zpestřením a jakousi odměnou.“
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Pořadatelé letošní narozeninové oslavy na Borských polích si
tak na přípravě tradiční akce dali opravdu záležet. „Zásadní pro
nás bylo vytvořit program, který nabídne zábavu a podívanou
pro všechny generace. Z bohatého programu si podle našeho
názoru vybere každý. Nejspíš hodně vítanými účinkujícími ze
strany teenagerů budou rozhodně známí youtubeři, proto
jsme rádi, že účast potvrdily dvě z dnes velmi populárních tváří
YouTubu,“ dodává k přípravám Jan Lisý.
Domácí fanoušky populárních videí na internetu tak rozhodně potěší účast Jakuba Váni alias House, který pochází z Plzně.
Fandové ho znají především jako herního komentátora a hráče. Je velkým fanouškem Minecraftu a jeho videa si oblíbili
právě milovníci stejné hry. Na svůj kanál Minecraft Box ovšem
skoro obden umisťuje i videa k dalším populárním hrám.
Dalším z řady současných youtuberů, který se v Nákupním
centru Borská pole představí, je Vaďák. I on začínal tím, že točil
videa o hraní počítačových her spojená s komentáři. Postupně
ale z her přesídlil i na vážnější témata.
O hudební vystoupení se v průběhu dne postarají zpěvačka
Tereza Kerndlová, zpěvák Pokáč a idol dívčích srdcí zpěvák
Sebastian. Právě Tereza Kerndlová byla v posledním období
v centru zájmu médií v souvislosti s oslavami kulatých narozenin. V letošním roce navíc slaví přesně deset let na sólové dráze
po tom, co v roce 2005 opustila trio Black Milk. Její první sólová
deska vyšla v březnu roku 2006 pod názvem „Orchidej“. Zatím
poslední album „Singles Collection“ vydala v roce 2013, v minulém roce se fanouškům ohlásila novým singlem „Nejsme
to my“, který natočila spolu se známým rapperem El Ninem.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

Narozeniny Nákupního centra Borská pole

Návštěvníci se tak mohou těšit nejen na nejnovější songy, ale i na hity, kterými se zpěvačka proslavila v uplynulých letech.
Před návštěvníky nastoupí na pódium také stoupající
hvězda české hudební scény. Zpěvák Pokáč, vlastním
jménem Jan Pokorný, byl do nedávna jakýmsi mužem
v pozadí. Jen málokdo věděl, že stojí za většinou textů
známého Voxela. Několik písní zároveň společně nazpívali, jako například „Ekosong“ nebo „Zejtra je taky den“.
Teď vstupuje na hudební scénu sám za sebe a fandové
dobré muziky se tak rozhodně mají na co těšit.
Už předem je jisté, že široké publikum plné mladých dívek přitáhne do Nákupního centra Borská pole zpěvák
Sebastian, popová hvězda současnosti. Zúčastnil se talentové soutěže Československo má talent, následně se
svojí kapelou JUST TRY vydal velice úspěšný cover písničky Žijeme len raz. Před dvěma lety se pracovně spojil
i se skupinou ATMO music, se kterou pustili do světa
společnou píseň „Polety“. V loňském roce pak vyšel jeho
první singl „Toulavá“.
Chybět nebude ani slavnostní nakrojení narozeninového dortu. Novinkou letošních oslav bude navíc zábavná
fotobudka, kde si budou moci zájemci nechat udělat
vtipné fotky jako památku na oslavy.
Na své si přijdou i fandové do módy. V průběhu odpoledne proběhne hned několik módních přehlídek v čele
s modelkou Ivetou Lutovskou Vítovou. K vidění budou
samozřejmě nejnovější kolekce obchodů a butiků nákupního centra. Před startem zimní sezóny tak mohou
především dámy hledat inspirace právě v novinkách,
které budou pro aktuální měsíce hitem.

listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

Program:
14:05	Módní show s Ivetou Lutovskou Vítovou
14:23 Sebastian
15:03 House
15:15	Módní show s Ivetou Lutovskou Vítovou
15:30 Pokáč
16:10 Vaďák
16:25 Slavnostní nakrojení dortu
16:35	Módní show s Ivetou Lutovskou Vítovou
16:50 Tereza Kerndlová
17:40 Ohňostroj
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Podzim v Prazdroji

PODZIM V PRAZDROJI
Ani s blížící se zimou se pivovar a jeho kulturní stánky neukládají k zimnímu spánku.
Na nadcházející týdny tu chystají hned několik akcí, které byste si určitě neměli nechat ujít. Pivovarské muzeum v Plzni zve
na výstavu věnovanou fenoménu stolních
společností nebo na sobotní tvůrčí dílny
s tematikou starých řemesel. V pivovaru se bude tančit electroswing, a Národní
tým kuchařů tu bude vařit své olympijské
menu. Více informací o akcích najdete
na www.prazdrojvisit.cz.

Výstava v Pivovarském muzeu v Plzni: Národní tým kuchařů a cukrářů ČR
Zaniklý svět stolních společností
vaří v Plzeňském Prazdroji
Až do 1. května zve Pivovarské muzeum v Plzni
do zaniklého světa stolních společností, tedy do jakési sociální sítě, která fungovala před sto lety. Výstava
vznikla ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni
a pivovarským a městským archivem. Na světlo vyšly
klenoty připomínající schůzky štamgastů, z nichž vyrostly stolní společnosti, ze kterých vzešla řada významných osobností činných v politice, kultuře nebo sportu.
Scházely se tu osobnosti ze světa umění, ale i úředníci,
živnostníci a další. Na přelomu 19. a 20. století fungovalo v Plzni několik stolních společností, po nichž zůstala
řada pozoruhodných historických dokumentů.

Podzimní inspirace
v Pivovarském muzeu
Každou sobotu od 5. listopadu do 3. prosince probíhají v Pivovarském muzeu v Plzni oblíbené tvůrčí
dílny. Při prvním setkání se zájemci na chvíli stanou
tkalci a provazníky, vyzkoušejí si výrobu pytlů a pletení provazů a tašek. O týden později se mohou těšit
na stavění pivního sudu a práci se dřevem. Třetí sobota bude patřit pivním lahvím. Účastníci workshopu si
je budou moci ozdobit drátováním či barvami nebo
si na ně nechají vygravírovat vlastní text. Poslední
z tvůrčích dílen pak bude zasvěcena řemeslu kovářskému a drátenickému. Vstupné na první workshop
činí 100 Kč pro dospělého a 50 Kč pro děti, studenty
a seniory. Každý další workshop pak návštěvníky vyjde
na 50 a 20 korun.
Na cyklus Podzimních inspirací naváže během adventu
populární Soutěž o nejkrásnější vánoční perníček.
Soutěžní kousky budou lidé moci přinášet do Pivovarského muzea v Plzni od 26. listopadu do 21. prosince.
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Přijďte si 22. listopadu pochutnat na olympijském
menu, kterým Národní tým kuchařů a cukrářů ČR reprezentoval Českou republiku na kuchařské olympiádě v Erfurtu. Olympiáda se koná každé čtyři roky
za účasti více než 35 národních týmů. Inspirací pro to
české byla doba Karla IV.
Večer zahájí manažer Národního týmu Tomáš Popp.
Vzápětí sládek Plzeňského Prazdroje slavnostně narazí
soudek nefiltrovaného piva Pilsner Urquell a zahrají hudebníci Plzeňské filharmonie. Cena tříchodového olympijského menu včetně nápojů je 1 350 Kč.
Vstupenky můžete zakoupit v dárkové prodejně na nádvoří Plzeňského Prazdroje a na Plzeňské vstupence.

Electroswingový večer Bonjour Plzeň!
Festival Bonjour Plzeň! letos uzavře 5. listopadu
electroswingová párty v pivovaru. V jejím úvodu
proběhne malý kurz swingu a v devět hodin to tu už
rozbalí francouzský DJ Tetro a jeho český kolega Swing
Garden. Vstupné 100 Kč a doporučený dress code jsou
třicátá léta.

TIP
Vlastníte Plzeňskou kartu? Navštivte Pivovarské muzeum v Plzni a Plzeňské historické
podzemí s 50% slevou. Využijte speciální nabídku, která platí od 1. listopadu do 31. března
po předložení Plzeňské karty na recepci Pivovarského muzea v Plzni. Více informací najdete
na www.prazdrojvisit.cz v sekci Kalendář akcí.
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VÁNOČNÍ
TRHY
na Krajském úřadě Plzeňského kraje
Škroupova 18, Plzeň

1. prosince 2016
13:30 – 16:30 hodin
 vánoční cukroví  perníčky 
 punč a další dobroty 
 dekorace  ozdoby 
od studentů středních odborných škol
a neziskových organizací z Plzeňského kraje

www.plzensky-kraj.cz

 www.facebook.com/plzensky.kr

AKCE MĚSÍCE

01–16/11

Plzeňský literární
festival
Listopad je sychravý měsíc, kdy se moc nechce ven. Nejlepší je zalézt do tepla s pěknou knížkou. Západočeští spisovatelé ale
vědí, jak kulturní programy a knížky skloubit
a připravili druhý ročník Plzeňského literárního festivalu. Letos přizvali ke spolupráci
Knihovnu města Plzně, Divadlo Alfa, Muzeum knihtisku a knihy a Plzeň zastávku.
Výsledkem je dvoutýdenní program plný
autorských čtení, divadla, muziky, filmu a lákavých workshopů. Součástí bude i vyhlášení výsledků Ceny Bohumila Polana nebo
debata o postavení češtiny v dnešní době.

Plzeňský literární festival

Literární vzpomínání

Plzeňský literární festival vzdá letos hold třem západočeským
literátům, o nichž se už mluví v minulém čase. Letos na jaře
uplynulo pět let od smrti jednoho z nejpopulárnějších členů
Střediska západočeských spisovatelů Zdeňka Šmída a příští rok
na jaře si připomeneme jeho nedožité osmdesátiny. Festival zve
do Divadla Alfa na dramatizaci jeho románu Cejch v podání Západočeského divadla v Chebu. Muzeum knihtisku a knihy přichází do vzpomínkové sekce s knihou Zdeňka Barborky Plavba.
Většina jeho literární tvorby se dosud knižního vydání nedočkala, ale prvotina Plavba dokládá, že šlo o autora velkého poetického rozsahu. Dosud nezveřejněné verše připomenou také na jaře
nečekaně zemřelého básníka Romana Knížete. Festival ho připomene pořadem nazvaným Kabát můj větrný, který přináší
texty z jeho první, samizdatové a tiskem dosud nevydané sbírky.

Básníci, skladatelé a sbor

Jednou z festivalových lahůdek bude pořad, který vznikl ze spolupráce plzeňských literátů, skladatelů a zpěváků. Členové Střediska
západočeských spisovatelů zalistovali ve svých análech, prohlédli
hluboké šuplíky psacích stolů a nalezli své texty, jimž by slušelo
zhudebnění. Poslali je studentům plzeňské konzervatoře oboru
skladba a ti jim dali hudební podobu. Výsledek dostal do rukou
Plzeňský dětský sbor a sbor Javořičky. Celek může publikum posoudit v Domě hudby, kde budou mít nové skladby svou premiéru.

Začínající i zavedení

Ve festivalovém programu mají své místo jak autoři známí
a ověnčení cenami, tak i ti, kteří by se rádi stali jejich nástupci.
V Divadle Dialog se milovníci poezie mohou setkat se dvěma
současnými českými básnickými hvězdami: s Petrem Hruškou
a Josefem Hrubým. Muzeum knihtisku a knihy zase bude hostit
pořad 15 minut slávy, v němž se se svou literární tvorbou představí studenti ze Zámečku.

Vytiskni a svaž!

Muzeum knihtisku a knihy a Plzeň zastávka k sobě mají blízko,
a to nejen svou polohou. V muzeu si lidé mohou zkusit, jak vypadala ruční sazba textů novin nebo knížek a na Zastávce zase pořádají workshopy ruční knižní vazby. V rámci festivalu obě tyto
aktivity spojili a v sobotu 12. listopadu od 10 hodin zvou na dvojworkshop. V muzeu si můžete zkusit jednoduchou sazbu a tisk,
na Zastávce si pak svážete sešit včetně obálky a ilustrace. V muzeu se platí vstupné a na Zastávce příspěvek na materiál. Kapacity obou míst jsou omezené, takže se může stát, že tu budete
chvíli čekat. Termín v muzeu si domluvte na tel.: 725 525 904.

A to není všechno

Více informací o festivalovém programu
najdete na www.zaspis.webnode.cz nebo
na facebooku Plzeňský literární festival.

10

Kromě toho všeho Plzeňský literární festival nabídne ještě křest
knihy Karly Erbové Doteky, křest Kalendáře plzeňského s pohádkami Stanislava Bukovského a křest knih Václava Grubera Z tebe
peklo ráj a Moře, autorská čtení v prostředí výstavy v Galerii
Jiřího Trnky, koncert písničkáře Jiřího Smrže, promítání filmu
Literatura v pohorkách nebo další vydání pořadů Řeknu ti, co
čtu a Publicisté.cs – Aktuálně. Celý festival uzavře recitál Rudolfa
Kvíze u příležitosti Dne poezie.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Tušíte, jak vypadá sirotčinec podle gusta Tima Burtona? Pak máte
jedinečnou šanci to zjistit v Burtonově novince Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti (14. 11.). Dlouho očekáváný film
Fantastická zvířata a kde je najít (23. 11.) by si neměl nechat ujít
žádný fanoušek Harryho Pottera. Slibnou novinkou jsou i Tři generace (2. 11.) s Naomi Watts či Susan Sarandon, které popisují osudy
netradiční rodiny, v níž syn zrovna prochází změnou pohlaví.

„Sirotčinec podle gusta Tima Burtona,
fantastická zvířata i vzpomínka
na Freddieho Mercuryho.“
Kino Beseda v listopadu nabídne i tři české novinky – zábavnou roadshow Komici s.r.o. The Tour (7. 11.), romantickou komedii Bezva
ženská na krku (9. 11.) a komedii Pohádky pro Emu (21. 11.) s Aňou
Geislerovou a Ondřejem Vetchým. V polovině listopadu se v sálu Kina
Beseda zabydlí Lichožrouti (12. 11.). Když si pohlídáte obě ponožky,
můžete zažít pořádné animované dobrodružství.
V listopadu si můžete v Kině Beseda zavzpomínat na legendárního zpěváka Freddieho Mercuryho. Při výročí
25 let od jeho úmrtí můžete zhlédnout hned dva záznamy koncertů Queen – jeden z nejlepších rockových
koncertů vůbec Hungarian Rhapsody (10. 11.) a záznam koncertu ze Štědrého dne roku 1975 A Night in
Bohemia (17. 11.).
Na své si v sále Kina Beseda přijdou i příznivci baletu – Zlatý věk (27. 11.) z Velkého divadla v Moskvě – či milovníci výtvarného umění. Ti mohou vyrazit na výstavy Edvarda Muncha (3. 11.) a Édouarda Maneta (24. 11.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Vánoce s Luckou Bílou
Nazdobte si letos vánoční věnce dopředu,
abyste si mezi pečením cukroví, úklidem
a nákupem vánočních dárků mohli zajít
do Měšťanské besedy
na koncert nejpopulárnější české zpěvačky Lucie Bílé.
Ta už několik let
zpříjemňuje sváteční čas svým tradičním vánočním koncertem a nejinak tomu bude
i letos. Přijďte si 7. prosince do Měšťanské besedy užít
sváteční chvíle s 18násobnou držitelkou Českého slavíka v kategorii zpěvačka. K navození té správné vánoční atmosféry si tentokrát Lucie na pomoc přizvala
muzikálového zpěváka Jana Toužimského, Bílý sbor
a kapelu Petra Maláska.
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11/12
19:00

Fešácké Vánoce

28/12
19:00

Anna to zařídí

29/12
19:00

Jan Potměšil válí

Vánoční svátky bez Fešáků? To si už ani
nelze představit. Na letošním „Vánočním saloonu" opět
zazní nejlepší Fešácké písně, Michalovy písně a samozřejmě i písně vánoční. Jako vždy se můžete těšit i na speciálního hosta – dvojníka Michala Tučného Rosťu Fišera.

Martina Hudečková, Saša Rašilov, David
Prachař, Linda Rybová a další vás v proslulé komedii
Miláček Anna přesvědčí, že není nejšťastnější přivést
si domů milence, když má váš manžel v ložnici svou
přítelkyni. Naštěstí tu je služka Anna…

Představení Růže pro Algernon si rozhodně nenechte ujít. Jan Potměšil tu v roli mentálně
postiženého Charlieho hraje jak o život a v okamžiku,
kdy coby pokusný králík začne ztrácet svůj operací
získaný intelekt, budete trpět s ním.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

05/01 / 19:00

Vítáme nový rok
Vstupte do nového roku 2017
společně s Evou Urbanovou!
Nenechte si 5. ledna ujít koncert jedné z nejvýznamnějších
českých operních pěvkyň a sopranistek. Eva Urbanová
pravidelně vystupuje nejen v Národním divadle v Praze, ale i na mnoha různých světových operních scénách
včetně milánské La Scaly a Metropolitní opery v New
Yorku.

09/01 / 19:00

Komici s. r. o.
Partička bezvadných komiků kolem „principála“ Miloše
Knora vás 9. ledna přivede
v Měšťanské besedě zaručeně
do varu. Miloš zatím kolegy, kteří přijedou s ním, ještě
neprozradil, ale je jasné, že se můžete těšit na novoroční
nálož těch nejlepších vtípků, gagů a srandiček.

22/01 / 19:00

výběr z programu
2. 2.
15. 2.

29/01 / 19:00

Perlorodky
pro všechny!
Tak šestkrát perlorodky, ať jsou
ty dámy krotký… 29. ledna
vás v Měšťanské besedě pobaví parta fasádníků, kteří
se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Světáci dorazí ve velkém stylu a budou objednávat
nejen whisky s ledem, ale i perlorodky. Těšit se můžete
na Aleše Hámu, Martina Zounara, Adélu Gondíkovou či
Ivanu Andrlovou.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

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

23. 2.

HANA A PETR ULRYCHOVI:
JAVORY & JAVORY BEAT

Přijďte si poslechnout průřez celou tvorbou
známých sourozenců.

6. 3.

JAKUB SMOLÍK

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

16. 3.

Marta naposledy
Legendární zpěvačka Marta
Kubišová se rozhodla, že v roce
2017 ve svých pětasedmdesáti
letech ukončí pěveckou kariéru. Nenechte si proto 22. ledna v Měšťanské besedě ujít
její Poslední recitál. Doprovázet ji bude hudební skupina
Karla Štolby.

PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND

Host M. Voborníková

NEZMAŘI & KOMORNÍ SDRUŽENÍ
SYMFONIKŮ ČESKÉHO ROZHLASU

Nezmaři se ohlédnou
za 20 lety na hudební scéně.

28. 3.

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK

Známí písničkáři zazpívají vlastní hity
i společné písničky.

29. 3.

THE BACKWARDS –
BEATLES REVIVAL BAND

Nejlepší Beatles revivalová kapela na světě
s novým programem

30. 3.

BARONKY

Herecký koncert E. Holubové a Z. Bydžovské
plný překvapení a fascinujících zvratů.

3. 4.

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

Bláznivá komedie z exkluzivní ložnice
s M. Bočanovou, A. Gondíkovou,
L. Vaculíkem a dalšími

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
EAST / 20:30
01/11
EUROPEAN

5-TET
feat.
VLADIMIR
KOSTADINOVIC

Anděl Music Bar

East European
5-tet

Rostislav Fraš / Sax
Miroslav Hloucal / trpt., ﬂgh.
Luboš Šrámek / piano
JosefFečo / Bass
Vladimir Kostadinovic / Drums

Jazz bez hranic a Jazz&Beyond
pořádají v Andělu každé první úterý v měsíci pravidelná
jam session doplněná koncertem významné kapely. Tentokrát to budou přední jazzmani česko-slovenské scény
Rosťa Fraš (sax), Miroslav Hloucal (trp), Luboš Šrámek (p)
a Josef Fečo (b). Doprovodí je světově proslulý srbský bubeník Vladimir Kostadinović, k jehož spoluhráčům patřili
slavní Benny Golson, Chico Freeman či Antonio Faraó.

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.

04/11
20:00

Papírna

 adikal Chef – Freeride
R
show – Wysokilot

První listopadový pátek proběhne v prostorách Papírny
první plzeňský koncert slovenského rappera Radikala,
který přijede se svou „Freeride show“! Radikal Chef patří
mezi stoupence tzv. nové školy s progresivním zvukem
a jeho jméno je v hip-hopových kruzích stále častěji
skloňované. Kromě něho navíc dorazí do Plzně polská
parta Wysokilot, z největšího tamního hip-hop labelu
Ganjamafia top rappera Kaliho, kteří již předskakovali
jménům světového formátu jako Afu-ra, Dope DOD
nebo Foregin Beggars a za místní se představí Kumpáni
(SK), Pjay a Fuzzy (CZ).
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Přehled koncertů

05/11 / 15:00

Měšťanská beseda

Jaroslav Uhlíř
s kapelou

U příležitosti 40. výročí spolupráce Jaroslava Uhlíře se Zdeňkem Svěrákem se 5. listopadu uskuteční v Měšťanské besedě koncert pro celou
rodinu, doslova nabitý největšími hity této legendární
autorské dvojice! Jaroslav Uhlíř zde společně se skvělou
doprovodnou kapelou v klasickém rockovém složení
představí skladby jako „Holubí dům“, „Severní vítr“,
„Není nutno“ a celou řadu dalších nesmrtelných hitů,
kterými již několik desetiletí dokáže rozezpívat publikum škol a školek i rockových festivalů! Dětské vstupenky je možno zakoupit pouze na pokladně v Předprodeji
vstupenek na nám. Republiky a v Měšťanské besedě.

06/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Billy Cobham Band
Na první listopadovou neděli
přichystali v Měšťanské besedě
opravdovou koncertní lahůdku, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Do Plzně totiž se svým bandem
míří mistr ve svém oboru Billy Cobham, označovaný
dlouhodobě za nejlepšího jazzrockového bubeníka
na světě! Billy Cobham se proslavil zejména na přelomu
60. a 70. let minulého století, nejprve v jazzrockových
ansámblech legendárního trumpetisty Milese Davise
a později rovněž s jazzrockovou skupinou Mahavishnu
Orchestra. Cobham disponuje velmi výrazným stylem,
ve kterém jsou patrny vlivy jazzu, rocku a funku a je pověstný svou razantní a zároveň přesnou hrou na bicí.

10/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Ludmila Peterková
& Ronald Zollman
Klarinetistka Ludmila Peterková je laureátkou soutěže Pražského jara 1991, držitelkou
cen Talent roku, Harmonie za nejlepší nahrávku roku
2001 a dalších. S Plzeňskou filharmonií zahraje Koncert
pro klarinet a orchestr A dur Wolfganga Amadea Mozarta. V průběhu večera také zazní Symfonie č. 8 F dur
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

Ludwiga van Beethovena a Symfonie č. 3 Gaudeamus
igitur plzeňského hudebního skladatele Jiřího Bezděka.

17/11 / 19:00

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

 issa Jazz
M
– Jaromír Hnilička

Až nová československá realita po listopadu 1989 mohla
nabídnout dílo, které čekalo na své kompletní uvedení
neuvěřitelných 20 let. Jazzová mše patří mezi vrcholná
díla hudebního skladatele a legendárního jazzového
trumpetisty Jaromíra Hniličky, člena Orchestru Gustava
Broma. Je dokonalým spojením duchovní hudby a jazzu
a nenásilně mísí staré církevní zpěvy s do detailů promyšlenou jazzovou kompozicí zdobenou improvizací skvělých sólistů. Jazzovou mši můžete takto slyšet v podání
plzeňského Big Bandu a smíšeného pěveckého sboru
Nová Česká píseň pod taktovkou Dalibora Bárty, a jako
vzpomínka na listopad 1989 zazní mezi částmi mše také
několik básní Václava Havla.

23/11 / 20:00

Šeříkovka

Taxmeni

Koncert skupiny, která ve svých
písničkách mimo jiné připomíná třeba i generála Fajtla a jeho knihu Sestřelen, je určen všem, kdo by neradi zapomněli na dvacáté století.
Na čestných místech v hledišti usednou bývalí političtí
vězni a další oběti komunistického režimu, s nimiž si
před koncertem budou moci popovídat žáci základních
a středních škol. Taxmeni jim všem zazpívají třeba Rytíře
oblak, Spitfire a flak, Most přes řeku Kwai nebo Nebeské
jezdce. Vstupné 200 Kč v předprodeji a 250 Kč na místě.

26/11 / 19:00

Papírna

PLZEŇSKÉ PÍSNĚ
– koncert
a křest knihy
Soubor Lidová muzika z Chrástu přichází na prahu adventu se skvělým vánočním dárkem: knihou o hudeblistopad 2016 | www.zurnalmag.cz

ních tradicích Plzně a Plzeňska, jejíž součástí jsou vložená CD a DVD s animovanými videoklipy. Jde o výběr
více než 50 lidových písní z vesnic v okolí Plzně i ze
vzdálených konců kraje: balad, milostných vyznání, tanců, popěvků a kupletů, často v netradičních úpravách.
Hostem slavnostního koncertu bude soubor Ritornello
Michaela Pospíšila, který se věnuje především hudbě
baroka a představí písně z tzv. Kladrubského rukopisu.
Vstupné na koncert je 150 Kč. Samotná kniha bude od
konce listopadu k dostání v plzeňských knihkupectvích
i na webových stránkách www.plzenskepisne.cz.

07/12 / 20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band,
P
The Rhythm Girls
& Radiolians
Orchestra
Na prosincový večer v rámci pravidelné akce s názvem
„Po siréně swing!“ si Pilsner Jazz Band opět připravil
„něco speciálního“. Tentokrát to budou tři krásné, mladé a talentované zpěvačky Tereza Nálevková, Karolina
Stasiaková a Radka Říhová v doprovodu fantastického
osmičlenného orchestru pod vedením Marka Rejhona.
Jazz, swing a hot dance music dvacátých a třicátých let
dvacátého století, autentické nástroje, styl a zvuk, repertoár Boswell Sisters a Bixe Beiderbecka opět naživo
– to jsou The Rhythm Girls & Radiolians Orchestra! Nemůže samozřejmě chybět ani vystoupení pořádajícího
Pilsner Jazz Bandu, a osvojit si další taneční figury či alespoň základní kroky je možné opět na lekci swingového
tančení s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod! Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

08/12 / 19:00

Měšťanská beseda

 eská mše vánočČ
ní „Hej, mistře“
Vánoce v českých zemích jsou
nemyslitelné bez Rybovy České mše vánoční. Plzeňská
filharmonie ji nastudovala s řadou atraktivních sólistů:
sopranistkou Gabrielou Eibenovou, altistkou Lenkou Čermákovou, tenoristou Václavem Čížkem a barytonistou
Romanem Janálem. O sborové party se postará Česká píseň pod vedením Vojtěcha Jouzy. Plzeňskou filharmonii
diriguje Tomáš Brauner.
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KLUBOVÁ SCÉNA
09/11 / 21:00

Anděl Music Bar

Calm Season

Netradiční spojení kytary a violoncella nabízí melancholické
duo Calm Season, které tvoří známí hudebníci Adam
„Piaf” Vopička (ex Fake Tapes, The Prostitutes) & Terezie
Kovalová (ex Republic of two, Vladivojna la Chia, Forma).
Na svém kontě mají dvě studiová alba „Mosaic Views“
(2012) a „Symboly“ (2014), zpívají o lásce, vášni, naději, ale
i o zatracení, samotě a nepochopení a jejich živá vystoupení mají neopakovatelnou intimní atmosféru. Přesvědčit se o tom můžete tuto středu v plzeňském Andělu.

11/11 / 20:00

Anděl Music Bar

Echo&Tito

Duo hudebních producentů
Echo&Tito patří aktuálně mezi
nejvýraznější interprety izraelské bass music scény.
Společně vytváří šílený mix etna s elektronikou, bassem, dubem a hip hopem. Sloučení zpěvaččiny (Echo)
ženské síly a hlubokých vibračních rytmů, které vytváří Tito, přináší masivní energii, která na jevišti doslova
exploduje. Echo&Tito, sídlící v Tel Avivu, mají za sebou
kromě Evropy a USA i návštěvy zemí jako jsou Indie, Jamajka, Egypt, Čína a tyto vlivy se v jejich hudbě rozvíjejí a vytváří jedinečný zvuk. Na koncertě zazní skladby
z úspěšného alba „Into The Out“ a také novinky z připravované nové studiové desky!

18/11 / 21:00

Pantheon
Music Club

 onya Graves –
T
Hennessy Very
Special Night
Nejznámější koňak na světě má novou ctitelku. Má nádherný hluboký hlas, nakažlivý smích a dobrý vkus. Zpěvačka skupiny Monkey Business Tonya Graves se stala
historicky první tváří spojenou s koňakem Hennessy
v České republice a tento „zamilovaný pár“ společně
vystoupí v prostorách klubu Pantheon u příležitosti zpěvaččina sólového alba „Back To Blues“, které je poctou
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Kam a za čím do klubů

řadě legendárních hudebníků a jejich skladbám. Ve Spojených státech, odkud Tonya pochází, je Hennessy úzce
spjatý s černošskou hudbou a street artem, a bluesový
repertoár jejího alba lahodí vašemu uchu, stejně jako
vyzrálost a jemnost koňaku vašim chuťovým pohárkům.

19/11 / 15:00

Divadlo pod lampou

26 let s Lampou

Po loňské povedené oslavě
čtvrtstoletí od vzniku hudebního klubu Divadla pod lampou se opět po roce uskuteční akce, na které se dostanete do míst, kam běžně
návštěvníci nemají přístup a nebude chybět ani odpolední bazar či grilovačka na terase ve vnitrobloku. Večer
se můžete těšit na vystoupení Lazer Vikinga, který patří
mezi nejvýraznější hudební projekty na současné klubové scéně a společně s anglickým elektronickým hudebníkem Sabrehartem a kapelou zde představí nové
album „Flesh Cadillac“. Poté proběhne afterparty v režii
DJs Dead Sailora a Davida Silvera 90210. Vstup na celou
akci je zdarma a předcházet jí budou koncerty Skyline
(16. 11.) a The Paranoid (18.11.).

23/11 / 21:00

Anděl Music Bar

Imodium
a Ukradený ovoce
Spřátelené skupiny Imodium
a Ukradený ovoce vyráží na společnou podzimní koncertní šňůru, která nese název „HVNS tour 2016“ a obsahuje osmnáct zastávek napříč celou naší republikou.
Turné nemůže minout ani Plzeň, kde se tyto party představí tuto středu v Anděl Music Baru. Na koncertech zazní průřez tvorbou obou kapel, a jelikož je partnerem
turné módní značka HVNS, bude na všech místech k dispozici limitovaný merchandise vytvořený ve spolupráci
s touto firmou. Jako host celého turné se navíc představí skupina Nouzovej východ s novou deskou.

30/11
21:00

Anděl Music Bar

Adrian T. Bell

Frontman skupiny The Prostitutes a nositel hudební ceny
Apollo za rok 2014 za sólový debut „Different World“,
vydal letos v březnu své druhé album s názvem „Night
And Day“, s kterým se vrací do plzeňského Anděla. Jedlistopad 2016 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

ná se opět o velmi silnou nahrávku, z které jsou výrazně
slyšet ozvěny sedmdesátých let, francouzské filmové
hudby i festivalových vypalovaček. Obě sólová alba patří
k tomu nejzajímavějšímu za poslední roky na tuzemské
hudební scéně a jistě není náhoda, že ve svém žánru
u nás těžko hledá konkurenci právě Angličan…

02/12
21:00

House of Blues

Pestalozzi

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let plnila
skupina Pestalozzi hudební sály po celé České republice a jejich hity pouštěla do éteru snad každá hudební
stanice v zemi. Debut „Zařiď to“ vyšel v roce 1992 u tehdejšího gigantu Panton a dva roky na to kapela slavila úspěch s druhým albem „Nebudu už na tebe nikdy
zlej“, obsahujícím mimo stejnojmenné známé skladby
např. také hit „Magdalénka“. Po třetím albu „Český idiot
part 1“ se Pestalozzi vrátili v životní formě před dvěma lety čtvrtým studiovým albem „Nekonečná jízda“,
na kterém dokazují, že mají stále co říct a baví fanoušky napříč generacemi. Velký zájem o jejich vystoupení
to jedině potvrzuje, tak si jejich show v House of Blues
nenechte ujít!
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Dozvěděli
jsme se…
… že hned 1. 12. vystoupí
v Andělu plzeňská parta
Garyho Hausbot a v druhé polovině prosince se zde představí také Mucha
s novým albem (20. 12.), Moodshake na Vánočním koncertu (21. 12.) a legendární Burma Jones
(28. 12.).
… že poslední koncert na západě Čech před chystanou roční pauzou odehraje populární rapper
Ektor 2. 12. v Pantheonu, kde proběhne v prosinci
také party s Richardem Reynoldsem a DJ Brianem
nebo Silvestr v maskách.
… že příští měsíc Pod lampou vystoupí na výjimečném koncertě TNDTE s Birds & Wolves a můžete se také těšit na punk rockové E!E, novou
chebsko-plzeňskou partu Povodí Ohře, těžkotonážní Trautenberk nebo druhé pokračování akce
A Tribute To Lemmy.

17
21.10.16 16:33

DIVADLO
05/11
19:00

Divadelní tipy

Malá scéna DJKT

Talentovaný pan Ripley

Slavný román Patricie Highsmith se stal bestsellerem
a byl s velkým ohlasem dvakrát zfilmován. Nyní se dostává na jeviště plzeňského divadla, a to v režii Natálie
Deákové. Těšit se můžete na psychothriller s prvky černého humoru. Role Toma Ripleyho je připravena pro
nového člena činohry Pavla Neškudlu, Dickieho ztvární
Ondřej Rychlý a jeho lásku Marge Andrea Mohylová. Samotnou autorku románu pak představí Jana Kubátová.
Nezanedbatelnou část inscenace bude tvořit hudba
– Ondřej Rychlý se tak představí jako zdatný muzikant
a Pavel Neškudla se možná právě kvůli roli Toma začal
učit hrát na kontrabas.

08/11
19:00

IX. ročník
Balet gala

Jsou sice ještě dětského věku,
ale tančí jako o život a hlavně skvěle. Divadelní prkna
budou opět hostit přehlídku žáků tanečních škol, kde
všechny děti tančí pro radost, pro získání nových kontaktů a pro srovnání se svými vrstevníky. Nejde o soutěž, kde vládne rivalita a nervy jsou napjaté k prasknutí.
Balet gala je oslavou klasického baletu, krásy, ladnosti
a přátelské atmosféry. Vstupenky zakoupíte na pokladnách Divadla J. K. Tyla.

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.
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Zdravotní vycházka

Divadelní soubor Amceth zve na rohypnol love story v režii Ireny Velichové. ONA a ON se potkají na lavičce
v psychiatrické léčebně, dají se do řeči a zamilují se. Ale
je možné s koňskými dávkami léků pocítit něco skutečného? A do koho se vlastně ONA zamilovala? A nedívá
se přes pokusné sklo někdo další? Na scéně Marka Maroviče hrají Soňa Kratochvílová, Jan Doležal, Filip Koryta
a Pavla Škubalová.

09/11 / 19:00

Divadlo Alfa

Trojčtení

05/11 / 18:00

Velké divadlo DJKT

Divadlo Dialog

Scénické čtení nových, právě
přeložených, textů pro děti
a dospívající přináší projekt českobudějovického Malého divadla. Každý rok oslovuje jiná dvě regionální divadla a společně pak připraví zhruba hodinové scénické
čtení několika her zahraničních autorů. Letos přizvalo
ke spolupráci plzeňské Divadlo Alfa a brněnský Buranteatr. Alfa si vylosovala německou klauniádu Jörga
Isermeyera Šmik a Šmaková aneb Honba za láskou, Buranteatr muzikál O perníčkovi a Malé divadlo připravilo
ukázky z her Panna nebo orel, což je adaptace známého románu Musíme si promluvit o Kevinovi, a Kostlivec
ve skříni.

09/11
19:30

Dům hudby

Setkání generací

Další program z cyklu Setkání generací svede na jedno
pódium nadějné akordeonisty a jejich hvězdný vzor.
Zahrají laureáti cen Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus
junior Jarmila Vlachová, Marie Čejnová, Radek Dlouhý,
Luboš Marek a Jeroným Široký. Hlavním hostem bude
dánská akordeonistka Jytte von Rüden.

13/11
19:00

Malá scéna DJKT

V ŽEN KARLA IV.

Otec vlasti očima žen jeho života, ženy jeho života
očima současných Karlů, to je mírně bulvární pohled
na život Karla IV., jak jej připravilo interní činoherní
seskupení MOPED s laskavým přispěním Petra Konáše. Kdo byl Karel IV. jako muž? V kojeneckém věku vězeň, v dětském věku manžel, v pubertálním věku otec.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy

Sňatkový diplomat, utajený rytíř, zdatný milovník. Jak by
dopadlo setkání Anny Falcké s její jmenovkyní Svídnickou? Jaký názor by asi měla Eliška Přemyslovna na svou
první snachu, Blanku? V představení pro milovníky klepů, monarchie, Karla IV., historie, dějepisu a cestování
hrají Apolena Veldová, Jana Kubátová a Petr Konáš.

16–17/11

Home Monitoring
Aréna

Děti ráje

Nejúspěšnější český muzikál
posledních let přijíždí do Plzně. Šestnáctého listopadu
večer a sedmnáctého v půl druhé odpoledne jej bude
hostit prostor zimního stadionu. Přijďte si užít trošku
romantiky, maličko nostalgie, humor, zábavu, ale především hity vašeho mládí, jako jsou Decibely lásky, Poupata, Nonstop, Největší z nálezů a ztrát a další pecky
Michala Davida z osmdesátých let. Začátek představení
je 16. listopadu v 19:30 a 17. pak od 13:30 hod.

19/11

Noc divadel
Česká Noc divadel je největší
akcí svého druhu v Evropě; loni
se do ní zapojilo 130 divadel
a souborů po celé republice,
jejichž program přilákal na padesát tisíc diváků. A také
letos přibudou nová divadla a soubory. Do Noci divadel se letos zapojí například i plzeňské Divadlo Alfa
a Divadlo Dialog. V rámci Noci divadel se budou moci
návštěvníci jako obvykle zúčastnit mimořádného programu připraveného výhradně pro tento večer, divadla
napříč Českem připravují workshopy, prohlídky, diskuze
a divadelní dílny pro všechny věkové kategorie. Více informací nejen o programu Noci divadel 2016 naleznete
na www.nocdivadel.cz.

19/11
19:00

Velké divadlo DJKT

Labutí jezero

Snad nejznámější balet všech dob, Čajkovského Labutí
jezero, připravilo Divadlo J. K. Tyla v neoklasickém pojetí
choreografa Jiřího Horáka. Romantický příběh o zakleté princezně Odettě, kterou může vysvobodit jen čistá
láska, je doplněn virtuosní baletní technikou. V titulní
roli se můžete těšit na půvabné primabaleríny Jarmilu
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

9/11/2016 I 18:30 I Fakulta umění
a designu ladislava sutnara
Koncert k výročí 25 let Západočeské univerzity
v Plzni
Ludmila Peterková – klarinet
Ronald Zollman – dirigent
10/11/2016 I 19:00 I měšťanská beseda
Ludmila Peterková – klarinet
Ronald Zollman – dirigent
11/11/2016 I 19:30 I domažlice
Ludmila Peterková – klarinet
Ronald Zollman – dirigent
27/11/2016 I 16:30 I studio s1, Čro Plzeň
Jsem Moojok Ojaak, Pojídač medvědů
Pro děti ve věku 8–15 let
Svatopluk Schuller – hlavní role
Tomáš Brauner – šéfdirigent
8/12/2016 I 19:00 I měšťanská beseda
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře“
Gabriela Eibenová – soprán
Lenka Čermáková – alt
Václav Čížek – tenor
Roman Janál – baryton
Česká píseň
Vojtěch Jouza – sbormistr
Tomáš Brauner – šéfdirigent
1/1/2017 I 17:00 I nová scéna dJkt
Novoroční gala 2017
Jana Sibera – soprán
Tomáš Brauner – šéfdirigent
www.plzenskafilharmonie.cz
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Dyckovou, Kristýnu Piechaczkovou a zcela novou tvář
plzeňského baletu, Japonku Mami Hagihara.

20/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Teď ne! aneb
Na tohle teď není
ta pravá chvíle
Michal Dlouhý se v situační komedii představí jako
úspěšný muž s prosperující firmou a krásnou ženou.
V jeho životě však nic není takové, jaké se zdá. Miluje
svou ženu, nebo ji podvádí? Daří se jeho firmě, nebo
ne? Během jediné noci se všechny pochybnosti potkají
na jednom místě…

26/11
19:00

Nová scéna DJKT

Liduschka (Baarová)

Životní osud Lídy Baarové fascinuje tvůrce napříč žánry. Pro Divadlo J. K. Tyla vznikl původní muzikál Karla
Steigerwalda, jenž nabízí nový, ironický, kontroverzní
a provokativní pohled na vztah herečky a říšského ministra Josepha Goebbelse. Na textech písní spolupracoval
herec a textař Jiří Ornest, hudbu složil Aleš Březina, autor hudby k filmům Jana Hřebejka, Petra Zelenky nebo
Jiřího Menzela. Z jeho spolupráce s divadly dosáhla největšího ohlasu opera o osudech Milady Horákové „Zítra
se bude…“, za niž Březina obdržel Cenu Alfréda Radoka.

27/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Jo, není to
jednoduché

Francouzská konverzační komedie s Jiřím Langmajerem v hlavní roli vypráví o tom,
jak může dopadnout doučování matematiky pod peřinou. Postarší profesor a mladičká žačka: on se s ní chce
pro své morální zásady rozejít, ona by ho ráda dotáhla
před oltář. Jejich utajovaný poměr však není v tomhle
příběhu jediným podivuhodným vztahem. Učitelova
dcera si začala románek s mužem, který také není zrovna jejím vrstevníkem. Rodiče ho vyhodili z bytu, a tak
se ocitá v profesorově domě s přáním, zda by se mohl
nastěhovat. Profesor se usilovně snaží ututlat vše před
svojí ženou, která s ním už nežije, ale několikrát se zastaví na návštěvu.
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Dozvěděli
jsme se…
… divadlo chystá na Malé scéně DJKT 3. prosince premiéru
dramatizace Večerníčků o králících z klobouku.
… že před Vánoci si můžete vychutnat Louskáčka,
jak má být: Kino Beseda připravilo přenos představení v choreografii dle Mária Petipy z Velkého
divadla v Moskvě (18. 12.).
… že Divadlo Alfa zve v prosinci na Lékařem proti
své vůli (1. a 2. 12.), Kolíbá se velryba (3. 12.), Přijte
tedy hyjtu – Josefa Kuneše (10. 12.) nebo Vosto5
(19. 12.).
… že 10. prosince bude mít ve Velkém divadle
DJKT premiéru Molièrův Don Juan s Martinem
Stránským v titulní roli.
… že v předvánočním čase můžete s dětmi vyrazit
do Alfy na Perníkovou chaloupku (20., 21. a 22. 12.).
… že 4. prosince nabídne Kino Beseda La Traviatu
v přenosu z Royal Opera House.
… že tradiční prosincová premiéra v Alfě se letos
jmenuje Kosprd a Telecí.
… že 28. prosince zve Měšťanská beseda na představení Divadla Palace Miláček Anna se Sašou Rašilovem, Davidem Prachařem, Petrou Špalkovou
a dalšími.
… že v Pekle chystají na 12. prosinec konverzační
komedii s Karlem Rodenem a Janou Krausovou
O lásce.
… že 8. 12. zahraje v Měšťanské besedě Plzeňská filharmonie Českou mši vánoční „Hej mistře“
a na Nový rok nebude chybět tradiční Novoroční
gala 2017 v Novém divadle DJKT.
… že 12. 11. uvede Petr Dvorský ve Velkém divadle
DJKT večer „Operní hvězdy zítřka“, ve kterém budou účinkovat vítězové a laureáti 51. Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2016.
… že v Domě hudby vystoupí 7. prosince Sedláčkovo kvarteto, které vzniklo na Akademii múzických umění v Praze a které navazuje na tradici
Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech
1974–1994.
… že v prosinci přijede do Plzně Divadlo Kalich
s komedií Začínáme končit s Bárou Hrzánovou
a Radkem Holubem (18. 12.).

listopad 2016 | www.zurnalmag.cz
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do 06/11

Galerie města Plzně

Lazaři

Sled místností Galerie města Plzně proměňuje v 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.

04/11–05/02

Západočeská galerie

Zmizelá Plzeň
Ve Výstavní síni „13“ se můžete po celou zimu
vydat na výlet proti proudu času. Své poklady
vydal městský archiv, archiv pivovaru, ale i třeba
Západočeské muzeum, Národní filmový archiv,
zdroje Spolku Boleveckých rodáků nebo soukromé sbírky. Na historických obrazech, fotografiích,
v modelech a řadě dokumentů výstava připomene stavby i celé části města, které zanikly nebo
doznaly podstatných změn. Vystavena budou
například díla Václava Jansy, Karla Votlučky, Svatopluka Janke, Augustina Němejce, Jana Konůpka, Aloise Moravce a dalších výtvarníků. Ze sbírek
muzea tu bude k vidění unikátní střelecký terč
s pohledem na Plzeň, z fondů archivu řada vedut. Představeno bude také několik stavebních
a urbanistických plánů, například projekt sirkárny
v dnešní Sirkové ulici. Součástí expozice budou
také dva architektonické modely – historický
(1913) zachycující původní podobu Riegrovy ulice
a současný zachycující rekonstrukci zahradního
altánu purkmistra Martina Kopeckého. Expozici
doplní celá řada reprodukcí fotografií a úryvky ze
dvou filmů. Výstava je členěna do tří základních
částí: první se zabývá historickým jádrem města,
druhá širším centrem a předměstími do roku 1945
a poslední část nejnovějším obdobím ve stejném
území. K výstavě Západočeská galerie vydává publikaci Plzeň Zmizelá. Připraveny jsou i tři komentované prohlídky s autory výstavy. Listopadová
proběhne 24. listopadu v 17 hodin.

listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

do 06/11

Galerie Jiřího Trnky
a Galerie města Plzně

BILANCE 2016

Tradiční členská výstava Unie
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 mázhausu 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.

do 19/11

Galerie Ladislava
Sutnara

Komiks a ilustrace
pro děti
Výstava představuje ty nejlepší studentské práce, které
během uplynulých let vznikly v ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.
K vidění je různorodá směs stylů, objektů, knih a obrázků.
Na své si přijdou všichni, které baví ilustrace ve své proměnlivosti, barevnosti a schopnosti vyprávět a přibližovat příběhy minulé i budoucí.
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do 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.
Samostatnou „disciplínou“ autora jsou portréty známých osobností, které jsou rovněž součástí vystavené
kolekce. Přímo v prostorách výstavy také probíhá prodej plakátů, fotografií a knih Jana a Káji Saudka.

do 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 novino-
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vých 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.

02/11 / 17:00

Západočeská galerie

Hanuš Schwaiger:
Krysař (1909)

V rámci pravidelného cyklu
Jedno dílo / jeden svět, ve kterém galerie představuje
své sbírky, byl tentokrát vybrán pozoruhodný akvarel
Hanuše Schwaigera (1854–1912). Tento umělec si velmi často vybíral náměty z pohádek a pověstí. Motivem
z německé legendy o nedodrženém slibu a únosu sto
třiceti dětí z města Hameln r. 1284, jejíž nejslavnější verze je připisována bratrům Grimmovým, se Schwaiger
během několika desetiletí zabýval opakovaně a zpracoval ho v několika verzích. Kresba ve sbírkách Západočeské galerie vznikla pouhé tři roky před autorovou smrtí
a zároveň v době, kdy téma ve své známé stejnojmenné
novele zpracoval i Viktor Dyk. Dílo představí kurátorka
Ivana Jonáková.

03–25/11

Galerie Evropského
domu SVK PK

Přísně tajné –
obrazy z archivů
STASI

Vizuální umělec Simon Menner představuje svůj projekt obrazů z archivů německé státní bezpečnosti. Díky
fotografiím, které veřejnost nikdy neměla spatřit, vstupujeme do bizarního, děsivého a někdy i hořce vtipného světa východoněmeckých tajných služeb. Menner
nám ukazuje skutečné tajné agenty, jak si nasazují paruky a umělé kníry, nacvičují boj, oslavují či fotografují
sami sebe. Ukazuje také jejich oběti: chodce na ulici,
lidi u poštovních schránek, jejich byty před a během
domovních prohlídek. Vernisáž výstavy se uskuteční
3. listopadu v 17:00 hod.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz
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od 09/11

Galerie Jiřího Trnky

Jak šel čas

Výstava Mileny Helusové nabízí ohlédnutí na motivy krajiny
a vztahů prostřednictvím malby a asambláží. V tvorbě
této výtvarnice se často opakuje motiv koně a symboly jeho stop, ale také zachycuje barvy a nálady v přírodě. Její asambláže tvoří keramika doplněná přírodním materiálem, jako je dřevo, kámen či kov. Vernisáž
proběhne 9. listopadu v 17 hodin a výstava potrvá až
do 4. prosince.

od 09/11

Studijní a vědecká
knihovna PK

Parfém včera
a dnes

Krásné slovo parfém vzniklo z latinského per fumum,
což znamená skrze kouř. Člověk si všiml, že pálením
jistých druhů dřev a bylin vznikají vonné kouře. Díky
tomuto počinu, stoupajícímu kouři, se měly lidské sny
spojit s božským světem. Proto považujeme vonný kouř
za první parfém na světě. Výrobou parfémů v dnešním
slova smyslu se jako první začali zabývat Egypťané,
po nichž zůstaly pozoruhodné flakóny. Jejich výstavu
připravila Hana Štollová. 24. listopadu je připravena komentovaná prohlídka s autorkou.

16/11 / 17:00

Západočeská
galerie

Socha Jošta
Moravského
v Brně ve filmovém dokumentu
Socha markraběte Jošta Lucemburského na Moravském náměstí v Brně je jednou z největších bronzových jezdeckých soch na světě. Po celou dobu realizace sochy vedl s jejím tvůrcem Jaroslavem Rónou dialog
dokumentarista Pavel Štingl, a výsledný filmový dokument, který stejně jako socha nese název ODVAHA,
měl letos premiéru na Mezinárodním filmovém festilistopad 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v Západočeském muzeu
bude od 9. prosince k vidění výstava čínského textilu
z pozdního období dynastie
Čching, tedy z let 1644 až 1911, s názvem
Draci a pivoňky.
… že Západočeská galerie zve v prosinci na dvě
komentované prohlídky svých výstav: Hugo Boettinger v Masných krámech (13. 12.) a Zmizelá Plzeň
ve „13“ (15. 12.).
… že Studijní a vědecká knihovna PK chystá na prosinec výstavu novoročenek.
… že Západočeská galerie chystá na prosinec několik vánočních koncertů v Masných krámech.
… že v Pivovarském muzeu je až do 1. května instalována výstava věnovaná zaniklému světu stolních
společností.
… že 31. prosince proběhne v Západočeské galerii
tradiční Silvestr v galerii.
… že na panelech před Studijní a vědeckou
knihovnou PK je od 8. listopadu do 8. prosince instalována výstava Návrat Ladislava Sutnara.
valu v Karlových Varech. Projekce snímku proběhne
za účasti jeho autora.

24/11–15/01

Galerie města Plzně

Život je bolestný
a přináší zklamání
Massakr, Vol. 1:
Lovecraft

Až do poloviny ledna zve Galerie města Plzně do prostředí hororů. Připravovaná výstava se zabývá odrazem
klíčové osobnosti moderního horroru H. P. Lovecrafta
v současném výtvarném umění a je prvním pokusem
o zmapování této tematiky v českém prostředí. Představí tvorbu umělců a umělkyň, kteří se s fenoménem
díla H. P. Lovecrafta vyrovnávají různými způsoby
a v různých formách, od malby, kresby, přes plastiku, až
po instalace a videa.
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do 06/11

OC Plzeň
Rokycanská

Pisoáry pomáhají
Výstava chce podpořit boj proti
rakovině prostaty a volně navazuje na právě skončený
růžový říjen, jenž pomáhal ženám. Přijďte si prohlédnout opravdu zajímavé originály a zapojte se tak i vy
do Movemberu. Unikátní koncept výstavy českých designérů a umělců probíhá pod záštitou nadačního fondu Muži proti rakovině a umělecká díla budou k vidění
na pasáži centra.

04/12 / 15:00

Parkhotel Plzeň

Advent dětem
Plzeňský kraj a ART PLZEŇ srdečně zvou na 6. ročník charitativní akce Advent dětem do plzeňského
Parkhotelu. Malí diváci si užijí nedělní odpoledne
čekáním na čertíka, Mikuláše a anděla. Dlouhou
chvilku si zkrátí vyprávěním, legráckami, scénkami, písničkami a soutěžemi v atmosféře nadcházejících Vánoc s Míšou Dolinovou a Václavem
Upírem Krejčím. Novinkou letošního doprovodného programu je HappyBox. Každé dítko bude mít
jedinečnou možnost se vyfotit s čertíkem a jeho
kamarády a fotku si odnést domů spolu s nadílkou od Mikuláše. Předprodej vstupenek začíná
1. listopadu na www.plzenskavstupenka.cz. Výtěžek ze vstupného bude věnován mobilnímu Hospicu sv. Jiří v Tachově.

01–13/11

Týden vědy
a techniky
Největší vědecký festival v České republice se opět po roce
zastaví i v Plzni. Vypravit se můžete třeba na gymnázium na Mikulášském náměstí na přednášky Co (možná)
nevíte o planetách sluneční soustavy, do Techmanie
na přednášky o superlaserech a temné hmotě nebo
do Studijní a vědecké knihovny na přednášky o obětech Osvětimi či na přednášku s provokativním názvem
Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů? Více
na www.tydenvedy.cz

02/11 / 18:30

Plzeňský Prazdroj
– Formanka

POST–INDUSTRIÁL:
Architektura
chmele a sladu
Poslední díl cyklu věnovaného průmyslové architektuře
se soustředí na konverze českých pivovarů a na pivovarské stavby v Plzni a okolí. Jak se v Plzni stavěly pivovary
a jakou mají památkovou hodnotu? Je možné zachránit
opuštěný pivovar změnou jeho účelu? Na tyto i další
otázky odpoví historik architektury Jan Anderle a architekti Tomáš Šenberger, Václav Hlaváček, Petr Burian,
Zoltán Czvengrosch a Tomáš Šantavý. Vstupenky v ceně
50 Kč na místě nebo na www.plzenskavstupenka.cz.
Více informací na pestujprostor.plzne.cz.
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OC Plzeň Rokycanská
04
a 25/11 Otevření Tchibo

pop-up store a H&M

Obchodní centrum na Rokycanské čekají během listopadu dvě novinky. Nejprve se na pasáži vedle Lindexu
na několik měsíců otevře originální a oblíbený Tchibo
pop-up store. Jedná se o obchod s oblíbenými produkty za outletové slevy až 60 %. O tři týdny později bude
slavnostně otevřen nový obchod H&M. Tato značka
chystá pro své zákazníky zajímavé slevy, takže byste
u toho neměli chybět.

11–13/11

Peklo

Čokoládový
festival
Čokoládový festival je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat
a případně se i přiučit něčemu novému v oblasti vaření s čokoládou. Jeho součástí bude i oblíbená výstava
obalů od čokolád, kulinářská přehlídka a prodejní stánky. Čeká vás workshop, degustace, vaření s čokoládou,
stánkový prodej a výstava historie čokolády.

11–
16/11

Juniorfest

Je tu listopad a s ním 9. ročník mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest. Jeho
akce proběhnou v Horšovském Týně, Plzni, Domažlicích,
Dobřanech a Přešticích. Nejvyšší festivalové ocenění, Zlatou rafičku, si letos odvezou dramaturg Jiří Chalupa a herec Stanislav Zindulka. Diváci se mohou těšit nejen na filmové novinky, jako je třeba snímek Anthropoid, ale třeba
i na klasiku Hospoda ve Spessartu, nebo na dabingovou
dílnu s Olgou Walló či Den s Českou televizí.

12/11 / 14:00

OC Plzeň
Rokycanská

Narozeninová
oslava
Odpoledne druhou listopadovou sobotu bude patřit
oslavě patnáctin obchodního centra. Program potěší
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

všechny milovníky molekulární a hmyzí kuchyně, ale
i zákazníky, kteří rádi nakupují se slevou nebo za svůj
nákup dostanou dárek. Nově vzniklá pasáž se promění
v kulinářskou zónu, kde bude probíhat i další doprovodný program, jako je třeba fotobox nebo malování na obličej pro děti. V týdnu od 14. do 20. listopadu mohou
rodiče využít akce prvních 90 minut v Dětském koutku
zdarma. Následně pak bude možné tuto akci využít
i od 12. do 18. prosince.

12/11 / 15:00

D klub

Princ Bajaja
Pohádku na motivy pohádky
Boženy Němcové dětem vypráví královský šašek Matěj a velevážená vrchní královská
chůva Kateřina. Prostřednictvím masek a netradičních
loutek ožívají před diváky princ Bajaja, krásná princezna, černý rytíř, hrůzostrašný drak a matka Bajaji seslaná
na zem v podobě kobylky. Bajaja přemůže pětihlavou
dračí saň, bude hájit královský hrad před početným vojskem černého rytíře a nakonec zvítězí v turnajovém klání. A to vše proto, aby získal ruku, ale hlavně lásku krás-

TIP NA LISTOPAD
17–20/11

DEPO2015

Plzeň Design!
První ročník akce Plzeň Design! představí
od 17. do 20. listopadu současný český design. Vedle expozic předních českých studií dostanou prostor
mladí začínající designeři. Prodejní přehlídka nabídne módu, šperky, sklo a porcelán a další originální
výrobky. Kromě toho DEPO2015 chystá 9. listopadu
populární stand-up show Na stojáka s Ester Kočičkovou, Karlem Hynkem a Petrem Vydrou, nebo se sem
můžete vydat 26. listopadu na koncert ke dvacetinám skupiny Wohnout. Jako doprovodný program
k výstavě Má plast si 26. 11. nesmíte nechat ujít tvůrčí
dílny s největší PET-ART umělkyní Veronikou Richterovou a 16. a 30. listopadu pak promítání filmů s ekologickou tematikou „Na sever od slunce“ a „Co se
nenosí“. Kompletní program na www.depo2015.cz.
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né princezny a také, aby dokázal, že on je tím pravým
králem – odvážný, moudrý, spravedlivý, ale i soucitný.
Hraje Divadýlko Kuba, vstupné 40 Kč.

24–26/11

17–22/11

Animánie 2016
Letošní Animánie bude ve znamení dětských hrdinů. Bohatý program těchto animovaných filmových hodů láká nejen na desítky soutěžních
animovaných filmů, ale i na unikátní animaci se
stavebnicí Lego, setkání s tvůrci premiérového
hitu Lichožrouti nebo na dílny animace s motivem
vody. Festival a mezinárodní přehlídka zejména animovaných filmů dětí a mládeže proběhne v prostorách Moving Station a v Anděl café.
Ústředním tématem je letos Hrdina mého dětství.
Program nabídne desítky snímků natočených
dětmi, ale i sami návštěvníci dostanou šanci natočit vlastní film. Půjde o Legopříběh, který budou
moci zpracovat v rámci workshopu pod vedením
animátora Sebastiána Dohnala, který spolupracuje s výrobcem stavebnice při tvorbě animovaných
seriálů. V rámci dílny Voda mohou zase malí návštěvníci společně s lektorkou Veronikou Bajerovou natočit vlastní animovaný film na téma Voda
a my. Připraveny jsou také workshopy práce s filmovou loutkou a filmového střihu nebo Lunapark
filmových vynálezů. Festival přiveze také velice
zajímavé hosty. Animovanou novinku Lichožrouti
představí osobně režisérka Galina Miklínová, Vánoční baladu
přiveze režisér Michal
Žabka.
Oblíbenou
počítačovou hru Samorost si návštěvníci
zahrají přímo s tvůrci
ze studia Amanita Design. Více informací
na www.animanie.cz.
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Spálené Poříčí

 ezinárodní festival
M
outdoorových filmů

Spálenopoříčský zámek bude hostit 14. ročník filmů,
které publikum přenášejí do míst, kam by se nejspíš
nepodívalo a umožňují mu zažít to, co by jinak nezažilo. Diváci mohou obdivovat lidskou sílu, vytrvalost
a houževnatost, a to na lyžích, ve vodě, pod vodou či
ve vzduchu. Festival letos zahájí beseda s Jiřím Kráčalíkem o jeho cestě na Srí Lanku.

26/11–23/12

Náměstí Republiky

Vánoční trhy

V adventním čase bude srdce
města opět tepat v rytmu vánočních trhů. Vůně svařáku, vánoční strom a spousta
stánků s inspirací na vánoční dárky budou tradiční kulisou k osobitým setkáním a zastavením v uspěchané
době. Chybět opět nebudou ukázky řemesel, kulturní
program, zvonička se zvonkem pro štěstí a pochopitelně ani neodmyslitelné vánoční zpívání koled. Stánky
budou otevřené denně od 8 do 18 hodin.

27/11 / 16:00

Náměstí Republiky

Rozsvícení
vánočního
stromu

První adventní neděli se opět na náměstí Republiky
rozzáří vánoční strom, třináctimetrová douglaska.
Otevře tradiční adventní čas, který je v těchto místech každoročně ve znamení stánků, koled a sváteční
atmosféry. Program zahájí vánočně laděné vystoupení Plzeňského dětského sboru, po němž se představí
soubor písní a tanců Jiskra, balet Divadla J. K. Tyla
a Big Band plzeňské konzervatoře. Po svátečním slově
biskupa Tomáše Holuba a primátora Martina Zrzaveckého zahraje komorní orchestr Consortium musicum
a zazpívá Monika Absolonová.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz
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27/11
16:30

Studio S1 ČRo Plzeň

J sem Moojok Ojaak,
Pojídač medvědů

Interaktivní hudebně-zábavný pořad je určen dětem
od osmi do patnácti let. Čeká je vyprávění českého polárníka, dobrodruha a eskymáckého náčelníka Jana Eskymo Welzla v podání Svatopluka Schullera. Scénář napsal Martin Pášma, hudbou opatřil Tomáš Ille. Plzeňskou
filharmonii diriguje Tomáš Brauner.

28/11
17:00

Kostel U Ježíška

Holky holkám vánoční

Iniciativa plzeňských ženských osobností ve prospěch
domovů pro matky s dětmi v tísni odstartovala na jaře
charitativním bazárkem dámských oděvů, pokračovala v létě Retro Games na Plovárně a v adventním čase
bude pokračovat vánočními aktivitami. Známé muzikantky, spisovatelky, novinářky a další zajímavé ženy
vyhlašují sbírku vánočních dárků pro maminky a děti
v domovech. Jejím slavnostním zahájením bude koncert
v kostelíku U Ježíška.

01/12
13:30

Krajský úřad
Plzeňského kraje

Vánoční trhy

Žáci deseti škol zřizovaných Plzeňským krajem letos společně s neziskovými organizacemi z našeho kraje budou
na tradičních vánočních trzích nabízet cukroví, perníčky, punč a další slané i sladké dobroty, ale také vánoční
dekorace a ozdoby. Těšit se můžete opět na kadeřnice
a kosmetičky ze Středního odborného učiliště v Domažlicích, které vás nalíčí nebo vám upraví vlasy. Přijďte si
zpříjemnit adventní čas a zažít už popáté vánoční atmosféru na Krajský úřad ve Škroupově ulici v Plzni. Akce potrvá do 16:30 hodin. Více na www.plzensky-kraj.cz.

14/12
19:00

Peklo

Vánoční galakoncert

Vánoční galakoncert je skutečným hudebním zážitkem,
kde si každý posluchač přijde na své. Ne jinak tomu bude
i na koncertě sopranistky Jany Štěrbové za klavírního doprovodu Táni Vaněčkové. Během večera zazní slavné operní árie, které vystřídá mladší sestra opereta a po přestávce
bude následovat muzikál a šanson. Závěr koncertu bude
patřit vánočním melodiím v podání dětského pěveckého
sboru Jamíci. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

Techmania Science Center

Listopad s narozeninami
a sportovní matematikou
Čtvrtého listopadu slaví Techmanie narozeniny.
Letos budou už osmé. A každým rokem v listopadu
sobě i návštěvníkům naděluje také novou expozici nebo alespoň nové exponáty. Letošní nadílka se
postupně rozeběhla už v létě, kdy se ve velké hale
začaly objevovat nové kousky v expozici Edutorium. Hravě si tu díky nim můžete zopakovat ledacos
z fyziky a matematiky: pohrát si s ozubenými koly
převodů, radovat se ze zásahů v originálním kulečníku, vyzkoušet si obří jo-jo či vrtulové kolo a další
pozoruhodné hříčky. V posledních dnech přibyla
i atraktivní virtuální realita. Ale to nejlepší a největší
se teprve připravuje. Během listopadu přivítá první
návštěvníky nová expozice, která vtipně prostřednictvím sportovních disciplín objasní spoustu věcí
z matematiky. Je koncipovaná jako dvanáctiboj
a návštěvníci si v ní užijí třeba cyklistiku, golf, tenis, lezení, tanec nebo hokej, díky nimž si zopakují
zlomky, procenta, grafy či deskriptivní geometrii.
Čekání na tuhle skvělou novinku si můžete zkrátit,
přijmete-li pozvání na oslavu techmaniáckých narozenin. Bude mít netradiční podobu festivalu science show s muzikou po zavírací době: uskuteční se
v pátek 4. listopadu od 17 do 19 hodin.
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27/10

Cinema City

Doctor Strange / dobrodružný
Snad každý měsíc dorazí do kin nový komiksový nářez. Měli jsme
tu bohy s obřími kladivy, miliardáře v nezničitelných oblecích,
supervojáky i mimozemšťany. A teď je tu doktor. Už z názvu
filmu Doctor Strange jste si nejspíš vyvodili, že hlavní hrdina
je lékař. Stephen Strange je chirurg. Zatraceně dobrý a zatraceně arogantní, jednoho dne si ho však osud najde a po těžké
autonehodě zjistí, že jeho kariéra v medicíně skončila. Zkouší
všechny možnosti léčby, které ho napadnou, ale má smůlu, nefunguje nic. Když mu západní medicína a doktoři nepomůžou,
rozhodne se odjet do Himálaje a najít tajemné místo jménem
Kamar-Taj, kde údajně sídlí mocná Prastará, která by mu přece
jen mohla pomoci. To se taky stane, výsledek je ale trošku jiný,
než Strange čekal. Stane se z něho kouzelník, mág, který dovede
procházet tajemnými dimenzemi, jinými realitami a vzdálenými
světy. A ten náš svět má chránit. Zatím není moc zkušený, na to se
však nepřátelé neptají, proti Strangeovi se postaví stejně mocný
čaroděj se svou vlastní sektou a právě jejich osud rozhodne o budoucnosti celého světa. V hlavní roli Doctora Strange se objeví Benedict Cumberbatch, kterého můžete znát
ze seriálového Sherlocka, a dorazí i oscarová Tilda Swinton, profík na padouchy Mads Mikkelsen nebo krásná
Rachel McAdams.

		

CineStar

27/10

Komici s. r. o. The Tour / road movie / komedie
Ruda z Ostravy, Lukáš Pavlásek, Ester Kočičková, Tomáš Matonoha a další jsou
nejenom herci, ale i hrdinové road-movie Komici s. r. o. The Tour. Už nějaký čas
tahle parta a jejich kolegové jezdí po celém Česku, vyprodávají sály a rozesmávají diváky. Je to zábava, ale může to být i pořádná dřina. A pokud vás zajímalo,
co se děje za oponou a jak se populární srandisti chovají, když nejsou na pódiu,
máte možnost to zjistit. A připravte se na pořádnou jízdu, protože když se sejde několik vtipálků na jednom místě, je
jasné, že to bude stát za to. Impresário Miloš Knor se z toho skoro zhroutí, z Lukáše Pavláska se stane schizofrenik a Ruda
z Ostravy vám představí svoje skutečné já Michala Kavalčíka. A to je jenom začátek…

27/10

CineStar

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. Uvidíme, jestli mu hraní půjde stejně dobře jako vodní slalom, jenž mu vynesl
stříbrnou medaili na olympijských hrách v Londýně.
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CineStar, Cinema City

27/10

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. V jedné z hlavních rolí uvidíte Shiu LaBeoufa, bývalou hvězdu série Transformers,
která v poslední době dává přednost menším a nezávislým filmům.

03/11

CineStar, Cinema City

Trollové / animovaný / dobrodružný / rodinný
Vlasatí Trollové jsou velcí sympaťáci. Milují muziku, tanec a zábavu a nic je
nedokáže rozhodit. Snad kromě Bergenů, kteří považují Trolly za lahůdku, ale
poslední dobou od nich mají klid. Povedlo se jim totiž vybudovat město Trollíkov, jemuž moudře (v rámci možností) vládne král Peppy, a tady mají od Bergenů klid. Nebo spíš měli. Těm se totiž povedlo Trollíkov vyčmuchat a dokázali
většinu jeho obyvatel zajmout. Co se s nimi bude dít dál je nejenom jasné, ale dost ošklivé. Ze zajetí se však povede
utéct princezně Poppy a Větvíkovi a ti by měli své kamarády zachránit, na první a vlastně ani na druhý pohled ale
nevypadají jako hrdinové. Zatímco Poppy je optimistická a všechno řeší tancem nebo objetím, Větvík má z Bergenů
obrovský strach a objímání pro něj není. Každý je jiný, ale vědí, že pokud chtějí zabránit tomu, aby jejich nejbližší
skončili na talíři Bergenů, musí spolupracovat. A nebudou na to sami, pomocnou ruku jim překvapivě podá Bridget, Bergenka, která nechce Trolly jíst, miluje bergeního prince a tanec má ráda skoro stejně jako samotní Trollové.
Zvládne tahle trojka zachránit zajatce?

CineStar, Cinema City

03/11

Pohádky pro Emu / romantický / komedie
Petr Miller je čtyřicátník, svobodný a ne zrovna sympatický. Pracuje pro imigrační oddělení v Anglii a jeho život má dokonalý řád. Pak mu však doma
jednoho dne zazvoní telefon a Petr se ze sluchátka dozví, že v Česku leží
v nemocnici žena, kterou nezná, ale uvedla ho jako kontakt v případě nouze.
Není na tom zdravotně dobře, ale co je horší, má dceru. A ta je podle všeho
Petrova. Přišla na svět po jednom krátkém románku a Petr neměl ani to nejmenší tušení, že existuje, teď ji má však
na krku. Neví, jak se o ni postarat, děti nikdy nechtěl a rodičovské instinkty se v něm nikdy neprobudily, ale musí si
poradit. Naštěstí na to není sám. Sympatická Ema si pomalu začne získávat nejenom jeho srdce, ale i srdce Marie,
která stejně jako Petr žije hlavně pro práci a na rodinu nemá ani pomyšlení. Tahle neobvyklá trojice se rozhodne
postavit osudu, a čím déle jsou spolu, tím víc jim dochází, že by jim to společně mohlo docela klapat. Otázka je, jak
se na celou věc bude tvářit sociálka a jestli Petr dovede od základu změnit svůj život. V hlavních rolích romantické
komedie Pohádky pro Emu uvidíte Ondřeje Vetchého a Aňu Geislerovou.

CineStar, Cinema City

Snowden / životopisný / thriller / drama

Režiséru Oliveru Stoneovi se občas přezdívá „Svědomí Ameriky.“ Ve svých filmech se totiž nikdy nevyhýbal tématům,
která rozhodně nepatří mezi to, co byste chtěli probírat u rodinné večeře. V Četě ukázal hrůzy války ve Vietnamu, v JFK
zase řešil atentát na prezidenta Kennedyho, Takoví normální zabijáci ukázali sílu médií a šokovali celý svět a ve Wall
Street zase nechal diváky nakouknout do světa velkých peněz a zrůdných lidských charakterů. Teď je tu Snowden.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz
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Jeho hrdinou je pochopitelně Edward Snowden, který pracoval pro americkou NSA a zjistil, že vláda nehraje úplně fér
a zákony si vykládá po svém. A že soukromí ostatních lidí pro ni není zrovna svaté. A tak si jednoho dne řekl, že když
nechce systém hrát podle pravidel, nebude ani on a poskytl novinářům důkazy o aktivitách tajných služeb. Pro někoho
se díky tomu stal hrdinou, který ostatním otevřel oči, pro jiné byl zrádcem, jenž zradil svou vlastní zemi. Kde je pravda,
možná zjistíme teď v kině. Stone obsadil do hlavní role Josepha Gordon-Levitta, ale uvidíte třeba i oscarovou Melissu
Leo, talentovanou Shailene Woodley nebo Nicolase Cage.

10/11

CineStar

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / drama
Mel Gibson si po pár průšvizích musel dát hereckou a tvůrčí pauzu. Ono asi není
snadné shánět práci v Hollywoodu, když vás půl světa má za rasistu. Časy se
však mění a Gibson začíná opět hrát, naštěstí ale nehodil za hlavu ani režii, což
je u člověka, který dostal Oscara za legendární Statečné srdce, pochopitelně
dobře. Ve válečném dramatu Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny ho neuvidíte, stál
jen za kamerou, ale problém by to v žádném případě být neměl, tenhle film podle nadšených zahraničních reakcí obstojí i bez Gibsona – herce. Jeho hrdinou je Desmond T. Doss, který sloužil během druhé světové války jako polní lékař
a během jedné z bitev dokázal dostat z bojiště pětasedmdesát spolubojovníků a zachránil jim život, za což jako vůbec
první člověk získal Medaili cti. A to všechno beze zbraně, Doss byl totiž zapřisáhlý pacifista a do boje vyrážel bez pušky,
chtěl lidi zachraňovat, ne jim ubližovat, a i když jím jeho kolegové za „zbabělost“ pohrdali, nakonec se stal jedním z největších válečných hrdinů vůbec… Hlavní roli si vystřihl Andrew Garfield a tvůrci filmu se netají oscarovými ambicemi.

CineStar, Cinema City

10/11

Příchozí / drama / mysteriózní / sci-fi / thriller
Filmoví mimozemšťané většinou chtějí lidstvo vyvraždit. Je tu sice pár sympaťáků jako E.T., většina z nich ale drží basu spíš s Predátorem nebo s Vetřelci.
Na čí stranu se přikloní návštěvníci z vesmíru ve sci-fi dramatu Příchozí netušíme, ale rozhodně bude zajímavé to zjistit. Na pět Oscarů nominovaná Amy
Adams si tu zahraje lingvistku Louise Banksovou, které jednoho dne u dveří
zazvoní armáda s nečekanou žádostí. Na Zemi přistálo několik obřích kosmických lodí a nikdo neví, co jejich posádky chtějí. Pochopitelně nemluví anglicky, česky ani svahilsky a Louise dostane za úkol najít způsob, jak s nimi
komunikovat. Ví, že to nebude snadné, brzy se ale ukáže, že pokud ve svém úkolu zklame, může to mít katastrofální
následky. Návštěva z jiné planety totiž pořádně znervóznila celý svět a vypadá to, že se do akce připravují armády
a atomové velmoci začíná svědit prst na spoušti. Co jsou mimozemšťané zač? Přijeli sem s přátelskými úmysly, nebo
nás chtějí zotročit? A zvládne lidstvo udržet nervy na uzdě, než Louise zjistí odpovědi na tyhle otázky? Napínavou
podívanou natočil jeden z nejzajímavějších filmařů současnosti Denis Villeneuve, který je zodpovědný i za drsnou
krimi Zmizení nebo napínavé Sicario: Nájemný vrah.

17/11

CineStar, Cinema City

Fantastická zvířata a kde je najít / dobrodružný
Filmový Harry Potter dokázal ze sedmi knížek udělat osm filmů, což je víc než
solidní výkon, ale tahle značka má pořád dost fanoušků na to, aby se příběhy
o kouzelnících na plátna kin vrátily. Třeba i bez Pottera. Fantastická zvířata
a kde je najít se bude odehrávat ve třicátých letech v New Yorku, kam přijíždí
Newt Scamander, mladý kouzelník, který se specializuje na tajemná zvířata
a magické bytosti. Má jich plný kufr a problém nastane v okamžiku, když mu jich z něj pár uteče. New York, který má
dost vlastních problémů, je najednou plný roztomilých, ale i vražedně nebezpečných monster a lidé si jich začínají
všímat. Scamander dělá všechno pro to, aby potvory pochytal, ale je čím dál tím jasnější, že tenhle průšvih bude mít
následky. A možná povede i k válce mezi lidmi a čaroději… Režii dostal na starost David Yates, který točil poslední
čtyři filmy o Harrym Potterovi, a hlavní roli svěřil oscarovému Eddiemu Redmayneovi.
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17/11

CineStar, Cinema City

Americká idyla / drama
Ewan McGregor je hereckou hvězdou už dobrých dvacet let a má na kontě
Hvězdné války nebo slavný Trainspotting. Teď si řekl, že by rád vyzkoušel,
jaké to je za kamerou a natočil drama Americká idyla. I v něm si však zahrál
hlavní roli. Objeví se tu jako Seymour Levov, jemuž nikdo neřekne jinak než
Švéd a jeho život by mu mohl leckdo závidět. Byl úspěšným sportovcem, vzal
si za manželku školní královnu krásy a v padesátých letech se z něho stal bohatý a úspěšný podnikatel. A pak se mu
narodila dcera Merry. V životě mu nic nechybělo, potom však přišla léta šedesátá a rodinná pohoda skončila. Z Merry
se stala aktivistka, která bojovala proti válce ve Vietnamu a dokonce se zapojila do příprav bombového útoku. Právě
kvůli tomu musela hodit za hlavu celý svůj dosavadní život a utéct, Švéd si tak poprvé uvědomil, že jeho život, který
donedávna považoval za dokonalý, má k dokonalosti hodně daleko. Teď chce jediné – najít Merry a zachránit, co se
dá. Vedle McGregora se objeví oscarová Jennifer Connelly a Dakota Fanning.

				

CineStar

17/11

Hologram pro krále / drama / komedie
Tom Hanks je jeden z nejlepších herců všech dob a jeho doménou jsou hrdinové, kteří vlastně hrdinové moc nejsou. Prostě obyčejní chlapi v neobyčejné
situaci. Přesně takového si zahraje i v dramatu Hologram pro krále. Čeká ho tu
role Alana Claye, stárnoucího chlapíka, který obchoduje s informačními technologiemi a v poslední době se mu zrovna nedařilo. Jeho poslední nadějí je kšeft
v Saúdské Arábii, kam odjíždí, aby tamnímu králi představil nejmodernější technologické výdobytky. Když se mu zalíbí,
může být Alan do smrti zajištěný. Když ne, asi ho čeká cesta na pracovní úřad. Alan počítá se vším, jen jedna věc ho
trochu překvapí. Samotná Saúdská Arábie. Dochází ke střetu dvou kultur, v němž obchodník ze západu vůbec netuší,
co na něj vybafne v další chvíli a začíná z toho být poněkud zoufalý. Ale nebojte se, Hologram pro krále je komediální
drama, takže na žádné psychické zhroucení nejspíš nedojde. O režii se postaral Tom Tykwer, autor Lola běží o život.

24/11

CineStar, Cinema City

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa / akční
Animované disneyovky jsou obvykle zárukou kvality a dá se čekat, že i letošní
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa bude stát za to. Tentokrát se podíváme
na Havaj. Tam žije Vaiana, neohrožená mladá dívka, která dovede mluvit s oceánem. A jsou to dost dobří kámoši, není tedy divu, že když Vaiana vyroste, chce
se stát mořeplavkyní, ačkoliv tohle povolání obvykle vykonávají spíš chlapi. Teď
se však na tradice nesmí moc hledět. Jejímu lidu hrozí smrtelné nebezpečí a zachránit ho může jedině Vaiana, která se
vydává hledat mocného poloboha jménem Maui. Tomu se do záchranné akce zrovna moc nechce, ale nakonec se nechá přesvědčit, a tak neobvyklá dvojice vyráží za dobrodružstvím, při němž zažijí spoustu legrace, ale často jim půjde
i o život. Oceán a jeho obyvatelé totiž můžou být i pořádně nebezpeční.

24/11

CineStar

Noční zvířata / drama / thriller

Susan je mladá, krásná a znuděná. Ve své galerii vystavuje šokující umění a mluví o ní všichni kritici, doma se však nudí
a trpí nespavostí. Pak ale v poště najde rukopis knihy, kterou napsal její bývalý manžel. Ten ji prosí, aby si ho přečetla
a pomohla mu ho doladit. Kniha vypráví o Tonym, chlapíkovi, který cestuje přes Ameriku spolu se svou manželkou
a dcerou. A právě ty se zalíbí trojici násilníků, kteří Tonyho zbijí a obě ženy unesou. On se pak spolu s cynickým detektivem vydává po jejich stopách. Příběh knihy a Susanin život nemají na první pohled vůbec nic společného, čím víc ho
ale Susan čte, tím víc jí dochází, že tomu tak není. A že kniha má být hodně krutou pomstou jejího muže. Drsné drama
láká na herecké hvězdy Jakea Gyllenhaala, Amy Adams nebo Islu Fisher.
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz
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angelo by Vienna
House Pilsen

Restaurace
green gondola

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.

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.

Café & Restaurant
Continental
Zbrojnická 312/8, Plzeň
Tel.: +420 702 126 554
www.restauracecontinental.cz
Café & Restaurant Continental
pro vás připravuje svatomartinské
menu od 11. do 20. 11., kde nemůže chybět pečené husí stehno – pomalu pečené s kmínem, červené zelí s jablky, variace
knedlíků, husí kaldoun – s restovanou zeleninou, nudlemi
a husími droby, mini koblížky – s ovocnou náplní a vanilkovou omáčkou a samozřejmě svatomartinské víno, které hraje
velmi důležitou roli. Svatý Martin je také svátkem vinařů, neboť končí vinobraní a dokončuje se proces zrání prvního letošního vína. Podle tradice je tak možné 11. 11. v 11 hodin otevřít první letošní mladé víno, které zrálo pouze několik týdnů.

Rybí speciality
a Svatomartinské
menu
Restaurace green gondola zve na speciální víkendové
menu, které v listopadu patří českým rybám. Důvod
je nasnadě: začínají výlovy rybníků. A tak na zdejším
jídelním lístku nebude v listopadu chybět například
candát nebo pstruh. Druhý listopadový víkend se tu
pak můžete těšit na speciální Svatomartinské menu,
které nabídne například parfait z husích jater se švestkovou omáčkou nebo pomalu pečené husí stehno
s domácími gnocchi v omáčce z červené cibule. Více
na www.greengondola.cz.

od
01/11

Klub malých pivovarů

Listopadové akce

V listopadu pokračují každý čtvrtek sezení a povídání
se sládky či majiteli minipivovarů. Na svatého Martina se bude i v Klubu malých pivovarů podávat husa
a paštika z husích jater. V plném proudu je zde také
prodej vstupenek na plesy 2017, které se opět konají
v bolevecké Sokolovně ve třech únorových termínech. A na začátku prosince pořádá klub tradiční zájezd do pivovaru Hastrman ve velkém rybníku.

04/11
16:00

angelo by Vienna House Pilsen

Francouzská degustace

Vydejte se na největší otevřenou degustaci francouzských vín v Plzni! Ochutnáte šest desítek vín. Cena
600 Kč zahrnuje volnou degustaci všech vín, zapůjčení skla a degustační karnet. Vstupenky zakoupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

09–13/11

Restaurace
Bohemia

Svatomartinská
husa
Ne každá tradice získala tak silnou pozici v našich srd-
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Přehled restaurací | To nejlepší z restaurací

cích jako listopadové pojídání různých pokrmů z hus. bude též svatomartinské víno nabízené po celých lahvích
Šéfkuchař „bohemky“ Lukáš Kubr vám chce dopřát i rozlévané.
z této tradice jen to nejlepší a připravil celé menu, které obsahuje jak zcela tradiční husu pečenou na medu,
Saloon Roudná
21–
podávanou s kapustovým zelím a knedlíky, tak předkrm
27/11
z husích jater na víně, polévku z husích drobů s nudlemi
zvanou Kaldoun, či hruškový závin jako moučník. Místo
je dobré předem si rezervovat na telefonu 378 226 180. Podzim je tady a restaurace Saloon Roudná připravila
zvěřinové menu. Přijďte ochutnat srnčí paštiku s bylinkami a koňakem, podávanou s lesními brusinkami a pečiSaloon Roudná
vem, jelení hřbet v úpravě sous vide, podávaný s dýňo11–
vými noky a černou omáčkou, nebo tradiční kančí guláš,
13/11
podávaný s vídeňským knedlíkem a cibulkou. Rezervace
Restaurace Saloon Roudná zve u příležitosti svátku možná na telefonním čísle: 377 510 109.

Zvěřinové menu

Svatomartinské menu

svatého Martina na Svatomartinské menu sestavené
z husího kaldounu s kořenovou zeleninou a domácími nudlemi, tradiční Svatomartinskou husou pečenou
na pomerančích s červeným zelím s brusinkami a špekovým knedlíkem. Jako sladkou tečku na závěr si můžete
dát smažená jablíčka v mandlovém těstě se skořicí a vanilkovou zmrzlinou. Rezervace možná na telefonním
čísle 377 510 109.

11–13/11

Pulcinella

Svatomartinské
menu
Svatomartinské menu v Pulcinelle jako předkrm nabídne bruschettu s husími játry
na červeném víně, hlavní chod bude pečené husí stehno
s domácími bramboro-špenátovými noky na restované
kapustě s italskou slaninkou a jako dezert si můžete objednat domácí čokoládový dort s kaštany a šlehačkou.
To vše doplní výborná italská vína. Více informací najdete na www.pulcinella.cz, rezervace na tel.: 377 538 118.

11–17/11

U Mansfelda

Martinská husa
K listopadovým tradicím už
několik let patří i dávný zvyk
našich předků, oslavy svatého Martina s nezbytnou
husou. Nechybí ani v listopadových plánech restaurace
U Mansfelda. Letos tu pro hosty připraví konfitované
husí stehno podávané s vinným zelím, variací knedlíků
a mandlovou nádivkou. Martinské hodování tu bude
probíhat jak v restauraci, tak i ve vinárně. Samozřejmostí
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz

25/11 / 19:00

Nevinný bar

Degustace vinařství Petra Marady
V pátek 25. listopadu se v Nevinném baru budou ochutnávat vína z rodinného vinařství
Petra Marady z Mikulčic. Toto vinařství vyrábí spíše suchá
vína s důrazem na čistotu odrůdy. Z důvodu omezené
kapacity sklípku je nutná rezervace místa na baru nebo
na tel.: 774 002 005. Vstupné je 250 Kč.

Restaurace green
gondola
Pallova 12, Plzeň, Tel.: 377 994 211
www.greengondola.cz

Znáte restauraci green gondola? Nejspíš ne, jelikož je
Gondola známá především
svým privátním wellnessem nebo ****hotelem v centru Plzně u Mlýnské strouhy. Nejsme klasická restaurace, ale malá rodinná hotelová restaurace. A v čem
je restaurace green gondola jiná než klasické restaurace v Plzni? Vaříme jedině z čerstvých surovin a ze
sezónních potravin. Každý všední den se u nás můžete těšit na polední menu, o víkendu pak na speciální sezonní menu. Naše restaurace nabízí i zajímavé
nápoje – organickou kávu, redespresso, fritz-kolu –
nejnabitější kolu na světě, kde samotný kofein je čistě
přírodní. Jaké jsou další „green“ speciality? Nechte
se překvapit! V listopadu bychom vás rádi pozvali
na speciality z ryb a samozřejmě, že nebude chybět
ani tradiční Svatomartinské menu! Navštivte nejen
nás, ale i webové stránky www.greengondola.cz.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

1. 11. 19:00
2. 11. 19:00
3. 11. 19:00
4. 11. 19:00
5. 11. 18:00
8. 11. 19:00
9. 11. 19:00
10. 11. 19:00
11. 11. 19:00
12. 11. 19:00
13. 11. 14:00
15. 11. 19:00
16. 11. 19:00
17. 11. 19:00
18. 11. 19:00
19. 11. 19:00
			
20. 11. 10:30
		19:00
22. 11. 19:00
23. 11. 19:00
24. 11. 19:00
25. 11. 19:00
26. 11. 14:00
29. 11. 19:00
30. 11. 19:00

Edgar – opera/-TIT-, derniéra
Hello, Dolly! – muzikál
Úklady a láska – činohra
Robin Hood – činohra
Mezinárodní Balet Gala
Prodaná nevěsta – opera
Hello, Dolly! – muzikál
Mefisto – činohra
Mefisto – činohra
Petr Dvorský uvádí operní hvězdy zítřka
Romeo a Julie – balet
Zvonokosy – muzikál
Vila Verdi – činohra
Hello, Dolly! – muzikál
Zvonokosy – muzikál
Labutí jezero – balet, premiéra
Noc divadel 2016
Koncertní matiné
Hello, Dolly! – muzikál
Macbeth – opera/-TITRobin Hood – činohra
Mefisto – činohra
Úklady a láska – činohra
Labutí jezero – balet
Robin Hood – činohra
Zvonokosy – muzikál

V9
V6
V11
V12

V14
V3
V8
O2
N5
V10
S5
P
foyer
V17
V5
V2
V7
S6
V9
KMD10

Nová scéna DJKT

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

1. 11. 19:00
2. 11. 19:00
3. 11. 19:00
4. 11. 19:00
5. 11. 19:00
6. 11. 16:00
8. 11. 19:00
9. 11. 20:00
10. 11. 19:00
11. 11. 19:00
12. 11. 19:00
15. 11. 20:00
16. 11. 19:00
17. 11. 19:00
18. 11. 19:00
19. 11. 19:00
			
20. 11. 13:00
		19:00
22. 11. 19:00
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Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
KMD14
Čarostřelec – opera/-TITN2
Bonnie & Clyde – muzikál
N3
Viktorka Plzeň! aneb jinak to nevidim – muzikál
N8
Kočky – muzikál
S9
Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
Z
Carmen – balet
N9
Jana z Arku na hranici – opera
N6
Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
N7
Bonnie & Clyde – muzikál
N4
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Jana z Arku na hranici – opera
N13
Kočky – muzikál
S4
Vojcek – činohra
N3
Vojcek – činohra
S2
Plzeňský lidový soubor Mladina
Noc divadel 2016
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Sen noci svatojánské – činohra
Sboristé – činohra, derniéra
S3

23. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.

20:00
19:00
19:00
19:00
19:00
18:00
19:00
19:00

Jana z Arku na hranici – opera
N14
Carmen – balet
N11
Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
Liduschka (Baarová) – muzikál, premiéra
A
Bonnie & Clyde – muzikál
Miminka do dlaně: V rukách andělů – benefiční koncert
Bonnie & Clyde – muzikál
N1
Carmen – balet
N10

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. 11. 19:00
3. 11. 17:00
5. 11. 19:00
8. 11. 19:00
9. 11. 19:00
11. 11. 19:00
12. 11. 17:00
13. 11. 14:00
		19:00
15. 11. 19:00
17. 11. 14:00
19. 11. 17:00
			
20. 11. 14:00
22. 11. 19:00
26. 11. 17:00
27. 11. 19:00

Svěcení jara – balet
Krysař – balet
Talentovaný pan Ripley – činohra, premiéra
Talentovaný pan Ripley – činohra
Kabaret Burka – činohra
Svěcení jara – balet, derniéra
Howie a Rookie Lee – činohra
Papageno v kouzelném lese – opera
V žen Karla IV. – činohra
Plzeň 1953 – činohra
Chrtí packa zasahuje – činohra
Muzikantská pohádka – muzikál
Noc divadel 2016
Papageno v kouzelném lese – opera
Obraz Doriana Graye – balet
Kocour v botách – opera
Enigmatické variace – činohra

pro seniory

J3

pro seniory

Divadlo Alfa

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

2. 11. 09:00 Otesánek (také 3. a 4. 11.)
5. 11. 15:00 CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
7. 11. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také 8. a 9. 11.)
9. 11. 19:00 Trojčtení
10. 11. 09:00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny (také 11. 11.)
12. 11. 15:00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
15. 11. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také 16. a 18. 11.)
19. 11. 15:00 Zimní příhody včelích medvídků – hraje Divadlo Krapet
			
Noc divadel 2016
21. 11. 09:00 Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky),
(také 22. a 23. 11.)
24. 11. 09:00 Don Šajn a Johanes Doktor Faust, klub (také 25. 11.)
26. 11. 15:00 Kolíbá se velryba
28. 11. 09:00 CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
(také 29. a 30. 11.)

Divadlo Dialog

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

1. 11. 19:00 Výchova slečny Rity – lyrická komedie, hraje Spodina
2. 11. 19:00 Krysař – hraje Divadelní spolek Jezírko
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz
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3. 11. 19:00 Kočičí hra – tragikomedie, hraje DS Žumbera
4. 11. 19:00 Náměstí svatého Marka – komedie, derniéra, hraje Amceth
5. 11. 19:00 Sen noci svatojánské – komedie, hraje Herecký kroužek
Dance&Drama School
6. 11. 15:30 Jak Kašpárek s Honzou chytili zloděje – pohádka,
hraje Divadlo Propadlo
7. 11. 19:00 Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
8. 11. 19:00 Zdravotní vycházka – rohypnol love story, hraje Amceth
10. 11. 19:30 Vzpoura nevěst – komedie, hraje DS Žumbera
11. 11. 19:00 Nach-či – komedie, hraje Divadlo Maebh
12. 11. 18:00 Básnické dvojhvězdí – večer v rámci Plzeňského
literárního festivalu
14. 11. 19:00 Tři ženy navíc – komedie, hraje Chlupatej kaktus
19. 11. 19:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
20. 11. 18:00 Sen noci svatojánské – komedie, hraje Herecký kroužek
Dance&Drama School
21. 11. 19:00 Nach-či – komedie, hraje Divadlo Maebh
22. 11. 20:00 Past na osamělého muže – kriminální komedie,
hraje Divadlo JakoHost
23. 11. 20:00 Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost
24. 11. 19:00 Sen noci svatojánské, příběh milenců – komedie,
hraje soubor Zrcadlo
25. 11. 19:00 O dvou – komedie, hraje Divadlo Propadlo
26. 11. 19:00 Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
28. 11. 19:00 Věrně nevěrní – tragikomedie, hraje Spodina
29. 11. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého – hudební pořad
30. 11. 19:00 Nízkotučný život – komedie, hraje Chlupatej kaktus

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 8. 1.		
K ronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger
(1880–1934)
Kulturní program během výstavy:
2. 11. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Hanuš Schwaiger, Krysař,
1909 – přednáška, dílo představí Ivana Jonáková
22. 11. 17:00 Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger
(1880–1934) – komentovaná prohlídka,
provází Ivana Jonáková
Výstavní síň „13“
4. 11.–5. 2. Zmizelá Plzeň – výstava o historii města
Kulturní program během výstavy:
4. 11. 18:00 Hodina duše – literárně-hudební pořad, hraje Poetické
divadlo, D. Řeháčková a V. Frank
8. 11. 17:00 Z tebe peklo ráj a Moře – křest knih prozaikaVáclava Grubera
9. 11. 17:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra Mileny Štráfeldové,
hraje Poetické divadlo
10. 11. 18:30 Kabát můj větrný – křest knihy básníka Romana Knížete
13. 11. 16:00 Literatura v pohorkách: Unterwegs – promítání filmu
Střediska západočeských spisovatelů, uvádí Jiří Hlobil
16. 11. 17:00 Projekce dokumentárního filmu ODVAHA (2016)
24. 11. 17:00 Zmizelá Plzeň – komentovaná prohlídka,
provází Petr Domanický
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Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
1. 11.

19:30

3. 11.

19:00

5. 11.

15:00

6. 11.

19:00

13. 11.

19:00

17. 11.

19:00

24. 11.

19:00

28. 11.

19:00

30. 11.

19:00

NIK WEST
RICHARD MÜLLER TO NEJLEPŠÍ TOUR
JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU
BILLY COBHAM BAND
PAVEL ŽALMAN LOHONKA „70 JAR“
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
TRIBUTE TO FREDDIE MERCURY
JANEK LEDECKÝ: VÁNOČNÍ TOUR 2016
DEVÍTKA

DIVADLO
5. 11.

19:00

20. 11.

19:00

21. 11.

19:00

27. 11.

19:00

29. 11.

19:30

CAVEMAN
TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ NENÍ PRAVÁ CHVÍLE
FEDERER – NADAL
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
CAVEMAN

OSTATNÍ ŽÁNRY
5. 11.

19:30

8. 11.

20:30

22. 11.

19:00

RADEK JAROŠ:
EXPEDICE KORUNY SVĚTA 2016 DENALI & ELBRUS
LISTOVÁNÍ.CZ: STOP
10 NEJKRÁSNĚJŠÍCH NÁRODNÍCH PARKŮ ZÁPADU USA

DĚTI
6. 11. 14:30/16:00 HALLOWEENSKÁ POHÁDKA
13. 11. 14:30/16:00 TŘI PRASÁTKA
20. 11. 14:30/16:00 KOCOUR MODROOČKO
27. 11. 14:30/16:00 PRINCEZNA A DRAK

KINO BESEDA
2. 11.

19:15

3. 11.

19:15

4. 11.

18:30

6. 11.

16:45

7. 11.

19:15

9. 11.

17:00

9. 11.

19:15

10. 11.

19:15

11. 11.
12. 11.

14:30

13. 11.

16:45

14. 11.

19:15

16. 11.

19:15

17. 11.

19:15

19. 11.

19:00

21. 11.

19:15

23. 11.

19:15

24. 11.

19:15

27. 11.

16:45

28. 11.

17:00

30. 11.

19:15

TŘI GENERACE
MUNCH 150
ROLLING STONES: HAVANA MOON
TŘI HVĚZDY V MNICHOVĚ
KOMICI S.R.O. THE TOUR
ANTHROPOID – SENIORSKÁ PROJEKCE
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
TRIBUTE TO FREDDIE MERCURY: HUNGARIAN RHAPSODY
FESTIVAL BRAZILSKÝCH FILMŮ
LICHOŽROUTI
FIGAROVA SVATBA
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
TEORIE TYGRA
TRIBUTE TO FREDDIE MERCURY:
QUEEN – A NIGHT IN BOHEMIA
ANDRÉ RIEU – VÁNOCE S ANDRÉM 2016
POHÁDKY PRO EMU
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
MANET – PORTRÉTISTA ŽIVOTA
BOLŠOJ BALET: ZLATÝ VĚK
ANDRÉ RIEU – VÁNOCE S ANDRÉM 2016
JE TO JEN KONEC SVĚTA

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
25. 11. 17:00 S první vločkou – literárně dramatický pořad,
hraje Poetické divadlo, D. Řeháčková a V. Frank
29. 11. 17:00 Paleta – cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
2. 11. 17:00 Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů?
– přednáška (v rámci Týdne vědy a techniky, VZC)
3.–4. 11.
AntropoWeb – 12. ročník mezinárodní studentské vědecké
konference (VZC)
4. 11. 15:00 Tvůrčí psaní s Reném Nekudou – workshop
(vždy v pátek od 15:00 do 19:00 hod., VZC)
7. 11. 18:00 Oběti Osvětimi a popírači holokaustu – přednáška
(v rámci Týdne vědy a techniky, VZC)
8. 11. 17:00 Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit –
workshop ZČU (VZC)
9. 11. 09:00 Inovační komunikační technika – seminář (VZC)
		17:00 Parfém včera a dnes – vernisáž výstavy
10. 11. 17:00 Šumavské čtvrtky – přednáška
14. 11. 17:00 Interdisciplinární seminář (VZC)
15. 11. 17:00 Austrálie – přednáška s projekcí (VZC)
16. 11. 17:00 Mezigenerační vztahy v současné české rodině
– přednáška (VZC)
23. 11. 17:00 Kdo chce „přirozený porod“ – přednáška (VZC)
24. 11. 17:00 Parfém včera a dnes – komentovaná prohlídka
30. 11. 17:00 Násilí a kouzlo systematického dogmatismu
– přednáška (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK:
2. 11. 19:00 English Open (AK)
3.–25. 11.
Přísně tajné – obrazy z archivů STASI – výstava fotografií
3. 11. 17:00 Přísně tajné – obrazy z archivů STASI – vernisáž výstavy
7. 11. 16:00 Cambridge speaking – seminář pro učitele (AK)
9. 11. 17:00 O překladu španělském (ROK)
15. 11. 17:00 Přísně tajné – obrazy z archivů STASI – promítání (RK)
		18:00 Stammtisch (RK, NK)
16. 11. 18:00 Cata de Ibros (ROK)
		19:00 English Open (AK)
23. 11. 14:30 Fraus – španělština – seminář (ROK)
		17:00 O překladu španělském (ROK)
24. 11. 18:00 Meeting literature – křest knihy
29. 11.–16. 12. Mramor se jí studený – výstava belgického surrealismu
29. 11. 17:00 Mramor se jí studený – vernisáž výstavy
30. 11. 19:00 English Open (AK)

Galerie města Plzně

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

do 6. 11.
Lazaři – výstava grafika Mikoláše Axmanna
6. 11. 10:00 Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
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6. 11. 13:00 Tvůrčí dílna pro děti, vstup zdarma (do 18:00 hod.)
24. 11.–15. 1.	Život je bolestný a přináší zklamání – výstava o osobnosti
moderního horroru H. P. Lovecrafta
24. 11. 17:00 Život je bolestný a přináší zklamání – vernisáž výstavy

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 19. 11.	Komiks a ilustrace pro děti – výstava studentských prací (GLS)
30. 11. 18:00 Mezinárodní fotografické sympozium – vernisáž výstavy
(FDULS)
1. 12.–7. 1. Mezinárodní fotografické sympozium (FDULS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených
mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie
a Historie
Výstavy:
do 20. 11.
XV. Trienále umělecké knižní vazby – výstava
do 27. 11.
Jan a Kája Saudek – výstava
Doprovodné pořady:
9. 11. 16:30 Zapomenuté brdské hrady – turisticko-historické vyprávění
10. 11. 16:00 XV. Trienále umělecké knižní vazby
– komentovaná prohlídka
14. 11. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
22. 11. 17:00 Pole orná a válečná – přednáška v rámci 6. ročníku festivalu
duchovní kultury Letnice umělců 2016

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 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

Nová Akropolis

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

1. 11. 19:00 Thákur – přednáška
8. 11. 19:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu – zahrnuje
13 přednášek, vždy v úterý od 19:00 hod., první přednáška
22. 11., cena 1 540 Kč / 1 100 Kč (také 15. 11.)
19. 11. 16:00 Malá víla a její dobrodružství – zábavný program pro děti
u příležitosti evropské Noci divadel (do 17:00 hod.)
23. 11. 19:00 Více filozofie, méně stresu – přednáška u příležitosti
světového dne filozofie
29. 11. 17:00 Malá dílna: Vázání knih – kurz pro mládež od 12 do 15 let
(také 6. 12.)
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Instituce

13. 12. 18:00 Umění starověku: Starověký Egypt – cyklus výtvarných dílen
14. 12. 19:00 Svět andělů – přednáška

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 10. 11.
do 20. 11.
do 1. 1.		
do 27. 2.
2. 11. 18:30
		20:00
5.–6. 11.
8. 11. 19:00

Fashion Shake – výstava (kavárna a malý skleník)
Stefan Bircheneder – výstava obrazů
Příběh paneláku v Plzeňském kraji – výstava (nádvoří)
Má plast: Umění, design a recyklace – výstava
Lekce swingové tančení s Lenkou Sekaninovou (Peklo)
Po siréně swing! (Peklo)
Devfest – konference vývojářů IOT
FuckUp Night Pilsen Vol. III – známé osobnosti mluví
o neúspěších (klempírna)
9.–10. 11.
Crazy Fashion Day – soutěžní happening (od 16:00 hod.)
9. 11. 19:00 Slza – Katarze Tour 2016 (Peklo)
		20:00 Na Stojáka – stand up comedy show
11.–16. 11.	Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež
Juniorfest 2016
11.–13. 11. Čokoládový festival (Peklo)
11. 11. 17:00 MFF Juniorfest 2016 – slavnostní zahájení
12. 11. 14:00 MFF Juniorfest 2016: Chacha chichi! – naučný program
13. 11. 13:00 MFF Juniorfest 2016: Den s Českou televizí
		14:00 Fashion Bazar vol. 3 (kavárna a malý skleník)
14. 11.		
MFF Juniorfest 2016 – promítání filmu (také 15. 11.)
15. 11.		
MFF Juniorfest 2016: Debata s Alešem Čermákem –
Poloshirt (klempírna)
16. 11. 19:30 Má plast: Projekce filmu Na sever od slunce
17.–20. 11. Plzeň Design! – prodejní přehlídka
24. 11. 17:00 Beze spěchu s Josefem Pospíšilem (Peklo)
26. 11. 10:00 Sousedské procházky Skrytého města (také od 14:00 hod.)
		14:00 Má plast: Workshopy pro děti i dospělé
s Veronikou Richterovou
			
Wohnout: Sladkých 20 tour – koncert
30. 11. 19:30 Má plast: Projekce dokumentárního filmu Co se nenosí

12. 11. 15:00 Princ Bajaja – pohádka, pro děti
24. 11. 15:00 Plzeňský Pepící – 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, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.:
378 038 255. Sekretariát tel.: 378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

1. 11. 14:00
2. 11. 18:00
8. 11. 18:00
9. 11. 10:00
		18:00
15. 11. 17:00
		19:00
16. 11. 17:00
21. 11. 18:00
23. 11. 18:00

Halloween – strašidelná stezka pro děti (D)
Terapie písmem: Ivana Šmucrová (LK)
Koncert mezi knihami – Jan Řepka (KS)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
St. Bukovský: Kalendář plzeňský 2017 – křest publikace (PS)
Publicisté.cs – Aktuálně: Alexander Tomský (PS)
Magie starého Egypta – Miloš Matula (MK)
Den poezie: Rudolf Kvíz – recitál (PS)
Přední východ: Po stopách Aloise Musila – Martina Veselá (MK)
Sám na kole kolem světa – Jaroslav Šnek Král (LK)

JOHAN, z.s.

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

do 10. 11.	Různé rodiny, stejná práva – výstava
(v rámci festivalu Můj život s…)
			
Pohled křížem, dvě města, Plzeň a Mâcon – výstava
francouzsko-chorvatského fotografa Jean-Claude Ladovic
1. 11. 20:00 Jan Burian a Bizzare Band – seskupení hráčů klasické hudby
doprovází staré i zbrusu nové písničky Jana Buriana jinak,
než byste čekali
8. 11.		
A co poezie (Tyan) – divadlo poezie, sólová akce Romana
Černíka, setkání veršů a improvizované modlitby

Papírna

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

1. 11.
4. 11.
16. 11.
20. 11.

20:30
20:00
19:00
16:00

Scott & Charlene's Wedding (AUS) – koncert
Radikal Chef – Freeride show – Wysokilot – koncert
Karnebál – studentská akce v maskách
Křest dětské knihy Netopýří chmýří – autorky Veronika
Komorousová a Martina Iblová, výtvarná dílna pro děti
(do 18:00 hod.)
29. 11. 19:00 Degustace ginů
30. 11. 19:00 Spirit World Rising: Anežka Hošková & Anders Grønlien –
výstava

ola,
Romana,Nik
ulena
Katerina,Mah
Tyto všechny

du

listopa
mají svátek v

D klub

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

5. 11. 09:00 Ajurvéda: Cesta ke zdraví – přednáška, pro veřejnost
10. 11. 15:00 Čechy krásné, Čechy mé – pořad pro seniory
12. 11. 09:00 Vánoční textilní Anděl – kurz, pro veřejnost
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz
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9. 11. 18:00 S víčka za I. M. Jirouse – vzpomínkový večer na výročí úmrtí
I. M. Jirouse, od jehož smrti uplynulo pět let
		20:00 Vanilková džungle (Philip Ridley) – provokativní one
woman show o křehkém dospívání jedné obyčejné holky
a o lásce, kterou hledáme i tam, kde bychom neměli
(v rámci festivalu Můj život s…)
11. 11. 20:00 Let Me Die in My Footsteps (ME-SA / BOD.Y / Renan Martins) – taneční představení o síle dotyku, čtveřice tanečníků
se ocitá v krizi, která je výchozím bodem rozporuplné cesty
konfliktu a rozřešení
16. 11. 20:00 SiDNA (Netyjátro, Ateliér CH 207) – představení studentů
Ateliéru dramatické výchovy inspirované díly Karla Čapka,
George Orwella, Raye Bradburyho, námětem práce byli
roboti kolem nás a také v nás
17.–22. 11. Festival Animánie – 11. mezinárodní festival animovaného
filmu (pořádá Animánie)
17. 11.		
Den studenstva – happenning na Mostě I. M. Jirouse
24. 11. 20:00 Longital Divoko Tour – koncert skupiny Longital, která
představí své nové album Divoko
27. 11. 15:00 Pan Žabák aneb Za dobrodružstvím – pohádka pro děti
s dílnou, příběh o kamarádství a jeho problémech
		20:00 Bakkheia (Peter Šavel, BOD.Y) – tanec na hranici mezi
divákem a performerem, divák do představení pronikne
postupně a nenásilně, ale dříve než si to uvědomí, chvěje
se, dotýká se, cítí

Pěstuj prostor, z. s.

DEPO2015 – klempírna (D), Plzeňský Prazdroj – Formanka (PP), Městská plovárna
(MP), www.plzne.cz

do 30. 11.	Střípky z historie plzeňského lázeňství aneb Putování
za strážcem Kopeckého pramene – výstava (Kotíkovská
ulice u vchodu do areálu nemocnice Privamed)
2. 11. 18:30 POST–INDUSTRIÁL: Architektura chmele a sladu
– přednáška (PP)
5. 11. 19:00 Zazimování Plovárny – ukončení sezóny a poslední party (MP)
10. 11. 18:30 Architekti CZ – diskuse (D)
26. 11. 14:00 Plzeňský architektonický manuál (PAM): Doudlevecká čtvrť
– procházka (D)

PLZEŇSKÉ PÍSNĚ – koncert a křest knihy

Papírna, Zahradní 173/2, Plzeň, www.plzenskepisne.cz

26. 11. 19:00 K oncert souboru Lidová muzika z Chrástu a představení knihy o hudebních tradicích regionu Plzeňské písně, vystoupí
soubor Ritornello Michaela Pospíšila

Mezinárodní dny pasivních domů v Plzni a okolí

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

11. 11. 14:00 V ýstava stěn pasivních domů, ukázky materiálů a oken,
rady odborníků – dotace Nová zelená úsporám, energie
a termokamera, projekt, stavba, okna, vzduchotechnika,
SPŠ stavební, Chodské náměstí 2, Plzeň (do 18:30 hod.)
		17:00 Diskuse s obyvateli tří pasivních domů, SPŠ stavební
(do 18:00 hod.)
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12.–13. 11.	Prohlídky pasivních domů – Starý Plzenec, Šťáhlavice,
Předenice, Bor u Tachova, Odolena Voda a další, ukázka
stavění, časy a místa: www.envic-sdruzeni.cz

Adventní a vánoční koncerty 2016

Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň

23. 11. 19:00 T e Deum: Vepřekův smíšený sbor, Dechová harmonie
Konzervatoře v Č. Budějovicích, řídí J. Meisl
od 27. 11.	Roráty v podání Plzeňského literátského bratrstva (každou
adventní neděli 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.,
od 6:45 hod.)
od 27. 11.	Adventní půlhodinky – hraje: Miroslav Pšenička, Pavel
Šmolík, Jakub Janšta, Jaroslav Tůma (každou adventní
neděli 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., od 15:00 hod.)
12. 12. 19:00 Koncertní provedení rorátů – hraje soubor Ritornello
18. 12. 10:30 Mše svatá s gregoriánským chorálem – zpívá Schola
Cantorum Pilsensis
24. 12. 24:00 Půlnoční – hudba romantismu, varhany: BcA. Pavel Šmolík
25. 12. 10:30 Mše svatá – hudební doprovod soubor Rezonance
		16:00 Slavnostní hudební nešpory s biskupem mons. Tomášem
Holubem – katedrální Schola, varhany: Pavel Šmolík
26. 12. 10:30 Mše svatá – katedrální Schola, varhany: Pavel Šmolík
		16:00 Slavnostní vánoční koncert – Česká mše vánoční J. J. Ryby
1. 1. 10:30 Mše svatá – hudební doprovod soubor Rezonance

Plzeňský literární festival

Anděl Music Club (A), Divadlo Alfa (DA), Divadlo Dialog (DD), Dům hudby (DH), Galerie
města Plzně (GMP), Kavárna Íčko (Í), Muzeum knihtisku a knihy (MK), Obřadní síň
radnice (R), Polanova síň KMP (KMP), Západočeská galerie – výstavní síň „13“ (ZČG),
Plzeň, www.zaspis.webnode.cz

1. 11. 17:00
2. 11. 17:00
3. 11. 17:30
4. 11. 17:30
7. 11. 19:00
8. 11. 17:00
9. 11. 17:00
		17:30
10. 11. 17:00
		18:30
11. 11. 16:00
		19:00
12. 11. 10:00
		13:00
		18:00
		20:30
13. 11. 16:00
15. 11. 17:00
16. 11. 17:00

Doteky – večer Karly Erbové (KMP)
Slova mezi obrazy (GMP)
15 minut slávy (MK)
Plavba (MK)
Cejch (DA)
Z tebe peklo ráj a Moře – křest knih (ZČG)
Stanislav Bukovský: Pohádky (KMP)
Jaroslav Žák: Škola základ života – vernisáž výstavy (KMP)
Řeknu ti, co čtu: Delphine de Vigan (KMP)
Kabát můj větrný (ZČG)
Cena Bohumila Polana (R)
PDS zpívá texty SZS (DH)
Vytiskni a svaž – workshop (MK a Zastávka)
Slova, slova, slova… (Í)
Básnické dvojhvězdí: J. Hrubý + P. Hruška (DD)
Písničkář Jiří Smrž (A)
Literatura v pohorkách – promítání filmu (ZČG)
Publicisté.cs – Aktuálně: Alexander Tomský (KMP)
Den poezie: Rudolf Kvíz (KMP)

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň

2. 11. 18:30 Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
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2. 11. 20:00
5. 11. 19:00
9. 11. 19:00
11.–13. 11.
20. 11. 19:00
24. 11. 17:00
3. 12. 20:00
7. 12. 18:30
		20:00
14. 12. 19:00

Pilsner Jazz Band, Hot Jazz & Jitka Vrbová
Zabiják Joe – divadelní představení
Slza – Katarze Tour 2016
Čokoládový festival
Filumena Marturano – divadelní představení
Beze spěchu s Josefem Pospíšilem
Mig 21 – Podzim 16 tour
Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
Pilsner Jazz Band, The Rhythm Girls& RadioliansOrchestra
Vánoční galakoncert sopranistky Jany Štěrbové

Podzim v Plzeňském Prazdroji

do 1. 5.		

Z aniklý svět stolních společností – výstava
(Pivovarské muzeum)
5. 11.–3. 12.	Tvůrčí dílny: Podzimní inspirace (vždy v sobotu od 10:00
do 16:00 hod., Pivovarské muzeum)
5. 11.		
Electroswingový večer Bonjour Plzeň ! 2016
22. 11. 19:00 Národní tým kuchařů a cukrářů ČR vaří v Plzeňském
Prazdroji
26. 11.–21. 12. Soutěž o nejkrásnější perníček (Pivovarské muzeum)

Waldorfská základní škola Dobromysl

Husova 43, Plzeň, www.waldorfplzen.cz

9. 11. 17:00 S větelný kořen: Rostlina budoucnosti – přednáška pěstitelky Jarmily Habrové na téma pěstování a osobní zkušenosti
s touto zázračnou rostlinou, která pomáhá při chronické
únavě či snížené imunitě, vstupné 150 Kč

Kino a divadlo Káčko

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

3. 11. 20:00
4. 11. 20:00
5. 11. 17:00
		20:00
6. 11. 15:00
		18:00
17. 11. 00:01
18. 11. 20:00
19. 11. 16:30
		20:00
20. 11. 15:00
		18:00
24. 11. 20:00
25. 11. 20:00

Monsieur Chocolat
Doctor Strange 3D
Já, kocour
Pohádky pro Emu
Trollové
Pohádky pro Emu
Fantastická zvířata a kde je najít
Bezva ženská na krku
Fantastická zvířata a kde je najít
Příchozí
Trollové
Fantastická zvířata a kde je najít 3D
Egon Schiele
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Cinema City

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

27. 10.–2. 11. American Honey, Doctor Strange
3.–9. 11.
Pohádky pro Emu, Trollové, Zúčtování
10.–16. 11. Příchozí, Snowden
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Slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromu
27. 11. 2016, náměstí Republiky

16.00 Plzeňský dětský sbor
16.30 Folklorní soubor písní a tanců
JISKRA
17.00 baletní soubor
Divadla J. K. Tyla
17.20 Big Band Konzervatoře Plzeň
17.50 sváteční slovo plzeňského biskupa
a primátora města Plzně

Změna programu vyhrazena

Plzeňský Prazdroj, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

18.00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
18.05 Consortium musicum
Závěrem vystoupí MONIKA ABSOLONOVÁ
Program plzeňské diecéze v katedrále
sv. Bartoloměje
10.30 mše svatá z 1. neděle adventní
15.00 Adventní půlhodinka – varhanní
koncert s duchovním slovem
plzeňského biskupa Tomáše Holuba

www.plzen.eu
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PROGRAM
17.–23. 11. Americká idyla, Fantastická zvířata a kde je najít
24.–30. 11. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
Dále hrajeme: Anthropoid, Bezva ženská na krku, Čapí dobrodružství,
Deepwater Horizon: Moře v plamenech, Devátý život Louise
Draxe, Dítě Bridget Jonesové, Dívka ve vlaku, Inferno,
Instalatér z Tuchlovic, Já, kocour, Jack Reacher: Nevracej se,
Kubo a kouzelný meč (2D i 3D), Lichožrouti, Lovecká sezóna:
Strašpytel, Obr Dobr, Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti (2D i 3D), Tajný život mazlíčků, Zilionáři

CineStar

27. 10.–2. 11. American Honey, Komici s.r.o. The Tour, Tenkrát v ráji
3.–9. 11.
Pohádky pro Emu, Trollové, Zúčtování
10.–16. 11. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, Příchozí, Snowden
17.–23. 11.	Americká idyla, Fantastická zvířata a kde je najít,
Hologram pro krále
24.–30. 11. Noční zvířata, Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
Dále hrajeme: Anthropoid, Bezva ženská na krku, Čapí dobrodružství, Dítě
Bridget Jonesové, Dívka ve vlaku, Doctor Strange (2D i 3D),
Inferno, Instalatér z Tuchlovic, Já, kocour, Jack Reacher:
Nevracej se, Lichožrouti, Sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti, Tajný život mazlíčků, Zilionáři

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
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22. 11.
23. 11.
24. 11.
25. 11.
28. 11.
29. 11.
30. 11.
1. 12.

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

Slam Poetry
Imodium – rock'n'roll-rock + Ukradený ovoce – rock-punk
The High Corporation – soul, hip-hop, jungle
DJs party (také 26. 11.)
Andělský biograf
diCaprio support Milan Samko a Jarda Božek
Adrian T. Bell – alternative-rock
Garyho Hausbot – soul-rock'n'roll

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

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

1. 11. 21:00
2. 11. 21:00
3. 11. 21:00
4. 11. 20:30
		22:30
5. 11. 20:30
		22:30
7. 11. 20:00
8. 11. 21:00
9. 11. 21:00
10. 11. 21:00
11. 11. 20:00
		22:30
12. 11. 20:00
		22:00
14. 11. 20:00
15. 11. 21:00
16. 11. 21:00
		22:30
18. 11. 22:00
20. 11. 19:00
		21:00
21. 11. 19:00
		21:00

Kino | Kluby

Jazz & Beyond – jazz jam session
The Documents + The Dozen Street
Apollinaire (CZ) + Living (NOR) + Overland Inn (F)
Kníry – rock'n'roll-punk
After party DJs
TATRAN (IZR) – instrumental power trio
After party DJ Tori Baba (IZR)
Andělský biograf
Vražda krásy – rock
Calm Season – alternative-acoustic
Thom Artway + Light & Love
Echo&Tito (IZR)
After party DJs
Plzeňský literární festival (koncert Jiřího Smrže)
MOVEMBER party
Andělský biograf
Rituály + Flattus + Head Down
Whats Your Favorite Number – electronica-rock'n'roll
After party DJs
DJs party (také 19. 11.)
Anomalisa – projekce (v rámci festivalu Animánie)
Šutry v kapsách – projekce (v rámci festivalu Animánie)
Smrtelné historky – projekce (v rámci festivalu Animánie)
Crulic - Cesta na onen svět – projekce
(v rámci festivalu Animánie)

1. 11. 20:00
2. 11. 20:00
4. 11. 20:30
5. 11. 20:00
9. 11. 20:00
10. 11. 21:00
11. 11. 20:00
12. 11. 21:00
13. 11. 20:00
15. a 23. 11.
16. 11. 21:00
18. 11. 21:00
19. 11. 15:00
20. 11. 20:00
24. 11. 21:00
25. 11. 21:00
26. 11. 20:00
30. 11. 20:00

Open Stage: the Oxx & Dead Letters – vstup zdarma!
Music & Slam Poetry Medic Party
Radio Dead Ones (D), Burning Steps, Presumpce neviny
Fleshless, Catastrofy (SK), Rays Of The Sun
Open Stage: Fresh Fools & Cougar – vstup zdarma!
Open Stage: Beatfrog (D) – vstup zdarma!
Atari Terror, Status Praesents, Loco Loco
Michal Ambrož & Hudba Praha
Open Stage: Arcana 13 (IT) & Messa (IT) – zdarma!
Snow film fest 2016 (od 18:00 hod.)
Skyline
The Paranoid (SK)
26 let s Lampou – bazar, open terasa, Lazer Viking
Open Stage: Negative Scanner (USA) – vstup zdarma!
The.Switch & Smrtislav
Petr Mach
John Wolfhooker, Cox & Vox, Pilot Season
Travelling – Honza Tráva – Cho-Oyu 2016

House of Blues

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

11. 11.
18. 11.
25. 11.
2. 12.

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

POPs – pop-pop
Whitesnake Revival – hard rock
ParadeMarche – rock-hard rock
Pestalozzi – pop-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

4. 11. 21:00 Playboy párty – DJane Luccia, oldies: Moon
5. 11. 21:00 Havana club XXL kýbl – Deadly Groove, oldies: Run
11. 11. 21:00 LAs Vegas – LA, Wavehookers, Mio, Pauli Gabrieli, Immortal, oldies: Thomas M
12. 11. 21:00 DJane Mejsi – Mejsi, Deadly Groove, oldies: Run
16. 11. 21:00 Movember party – Emoticons
18. 11. 21:00 Hennessy event: Tonya Graves – Tonya Graves, DJane Luccia,
oldies: Run
19. 11. 21:00 MANENE B-DAY – MANENE, TIGI, Angry beats, Wavehookers, LA, oldies: Sobol
23. 11. 21:00 Afterpárty hokejové bitvy o Plzeň – Emoticons
25. 11. 21:00 NO Matamar NO party – Matamar, oldies: Thomas M
26. 11. 21:00 Jack Daniels on the road – DJ Run, oldies: Sobol
listopad 2016 | www.zurnalmag.cz
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST

CROSSCAFE
CrossCafe, Jungmannova 5
CrossCafe, Solní 21
CrossCafe, Galerie Dvořák, nám. Gen. Píky
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
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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DEPILACE = přechodná redukce ochlupení
EPILACE = trvalá redukce ochlupení
Depilace provádíme doma nebo v nejrůznějších zařízeních
Epilace v laserovém centru VS LASERA

•
•
•
•
•

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

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

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

