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OBCHODNÍ CENTRUM

PLZEŇ
Vše, co potřebujete.
Pohodlně, snadno a rychle.

1. 9. 10 - 18 hod.

Zpátky do školy

Interaktivní obrazovka s úkoly pro děti, Pártymat –
zábavné fotografie, balónková dílna, facepainting,
koutek pro hlavolamy a cukrová vata pro každého.

22. 9. – 5. 10.

Zlaté časy fotbalu

Kopačky Antonína Panenky, podepsané dresy,
vítězný dres Eura 1996 anebo dobové vstupenky –
to všechno a ještě mnohem víc na výstavě uvidíte.
Připravili jsme pro vás zbrusu nové oddělení
módní značky F&F. Můžete tak přehledně vybírat
z nejnovějších dámských, pánských a dětských
modelů podzimní kolekce.

Více informací na

www.oc-plzen.cz

Rokycanská 1424/128, Plzeň

OBSAH

4

ŽURNÁL

Slovo redaktora

AKCE MĚSÍCE

Plzeňská filharmonie | Setkání dětských světů na hradě
Švihov | Mezinárodní festival DIVADLO | Dožínky
Plzeňského kraje | MĚŠŤANSKÁ BESEDA

TIPY NA KONCERTY

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

20–21

KLUBOVÁ SCÉNA

Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

22–23

DIVADLO

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

24–25

GALERIE

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

26–27

KAM ZA KULTUROU

Kulturní tipy

28–32

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

33–38

RESTAURACE

Akce měsíce | To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací
Dozvěděli jsme se…

39–41

PROGRAM

Divadlo, galerie, muzea, instituce, akce, kino, koncerty, kluby
Dozvěděli jsme se… | Seznam distribučních míst

42–50

6–19

Začala jsem
kvůli sobě,
teď běhám
i pro ostatní
S mobilní aplikací
pomáháte
každým pohybem. Ať už s telefonem
běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená
body pro vámi vybraný projekt, který
Nadace ČEZ finančně podpoří.
zdarma.
Stáhněte si aplikaci
www.pomahejpohybem.cz

EPP_NadaceCEZ_128x83_(CS6).indd 1

22.3.2016 11:41:07

SLOVO REDAKTORKY

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
máme za sebou dvě třetiny roku, prázdniny, dobu
dovolených a olympiádu. To vše jen tím, že je
za námi srpen a vy držíte v rukou zářijové číslo
magazínu plného plzeňské kultury. Pokud patříte
k těm, kteří v tuhle dobu propadají smutku, malomyslnosti a chmurám, zalistujte jím a určitě se
vaše tváře rozjasní. Září je totiž skvělý měsíc nejen
svým zářivým jménem. Zahájí ho už tradiční Průvod
Vendelín, na jehož závěru se už teď těším na swingovou tančírnu se Zhirawski Memory Band v Andělu. Pak je tady další ročník Mezinárodního festivalu DIVADLO,
který do Plzně opět přiveze spoustu fantastických představení. Mými osobními
favority jsou polská inscenace Mýcení, slovenská Mojmír II. aneb Soumrak říše,
Zimní pohádka v podání Dejvického divadla a ostravské Slyšení.
Zajímavá bude určitě i zářijová PechaKucha Night, přednáška v galerii o obrazu
Toyen Krajina z Dalmácie, festival ve Studijní a vědecké knihovně věnovaný Jiřímu
Suchému nebo nový film v planetáriu Techmanie Sen o létání. Zapomenout nemohu ani na tradiční Noc vědců, letos s tématem bezpečnosti. Mimochodem: co si
právě pod tímhle slůvkem představíte? Bezpečnost na silnici? Bezpečný internet?
Bezpečný sex? Bezpečí v nočních ulicích? Když zapátráte na internetu, můžete
najít i zajímavosti, jako je třeba bezpečnost při otevírání láhve vína nebo bezpečnost při tanci. Obojí se člověku s příchodem nové kulturní a společenské sezóny
může hodit. Čekají nás desítky akcí, kde se popíjí víno, chodí v botách na vysokých
podpatcích nebo tančí v rytmu divoké hudby. Všude je vhodné dostát diktátu
bontonu a být oblečeni a obuti přiměřeně situaci. A to zároveň vyžaduje znalost
i dostatečný cvik. Tedy nastudujte si, jak se při které příležitosti obléci, a pak vše
natrénujte. Aby se dámy pohybovaly bezpečně na vysokých jehlách i aby na nich
bezpečně držely šaty model Marylin Monroe.
Aby se pánové neuškrtili při vázání komplikovaných uzlů na kravatě či vázání
motýlka i aby své dámy bezpečně vedli parketem i schodišti kulturních domů.
Koneckonců noblesa, elegance a vybrané chování se člověku hodí i při návštěvě restaurace. Na září chystají plzeňské restaurace opět zajímavé novinky do své
nabídky nebo tematické týdny – a tam všude může člověk zapůsobit. Na nového
i letitého partnera, na přátele, na obchodní partnery.
Nový školní rok může být, podobně jako rok kalendářní, příležitostí pro zajímavá
předsevzetí. Třeba že se zdokonalíte ve společenském chování, že rozšíříte paletu
navštěvovaných kulturních událostí nebo třeba že se konečně naučíte vázat motýlka, nebo že si po mnoha letech splníte sen a přihlásíte se do kurzu programování robotů, angličtiny, háčkování nebo třeba swingových tanců. I tyhle aktivity
září přináší.
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Další Žurnál vyjde
30. září
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Plzeňská filharmonie

Plzeňská filharmonie
vstupuje do nové sezóny
Plzeňská filharmonie patří již po řadu let mezi
naše přední orchestry. Její vysokou uměleckou úroveň oceňuje publikum na domácích
scénách i v zahraničí. Svědčí o tom úspěšná
koncertní turné i vystoupení na prestižních
pódiích, stejně jako spolupráce s předními
dirigentskými osobnostmi a významnými
interprety. Nejvíce je ovšem spjata se svým
plzeňským publikem. Bez její účasti se neobešla žádná významná umělecká událost
posledních let. Za připomenutí jistě stojí její
významný podíl na realizaci řady koncertů
a uměleckých projektů pořádaných během
roku 2015, kdy Plzeň převzala čestný titul Evropské hlavní město kultury.
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V letošním roce si Plzeňská filharmonie připomíná výročí 70 let
od založení Plzeňského rozhlasového orchestru. Kořeny
tělesa sahají vlastně již do 80. let 19. století, skutečný rozmach
umělecké aktivity přineslo především století 20. Nová éra v životě orchestru začíná v roce 1946, kdy mu s výstavbou budovy
Českého rozhlasu Plzeň bylo poskytnuto i potřebné zázemí.
S dlouholetým šéfdirigentem Antonínem Devátým a dirigentem
Josefem Blackým nahrál tento orchestr ve studiu rozhlasu nepřeberné množství snímků z hudby klasické i soudobé. Dnešní podoba Plzeňské filharmonie plynule navazuje na předchozí vývoj.
Ve vedení orchestru se v minulosti vystřídala řada výrazných dirigentských osobností. Od září 2013 se stal šéfdirigentem Tomáš
Brauner (foto 1), laureát Mezinárodní dirigentské soutěže Dimitrise Mitropoulose 2010 v Athénách, hlavním hostujícím dirigentem
je renomovaný belgický umělec Ronald Zollman.
Těleso je právem hrdé na svou minulost, zároveň směřuje stále
kupředu a nabízí svým posluchačům nové podněty a umělecké
zážitky. Nejlepším svědectvím je nápaditá dramaturgie všech
čtyř koncertních řad, které se obracejí nejen k milovníkům vážné
hudby, ale i k příznivcům jiných žánrů a také k dětským posluchačům. Každá nová sezóna je očekávána s napětím a zvědavostí. Ta
letošní navíc zavede posluchače do poněkud netradičních prostor. Řada A zůstane věrná krásnému secesnímu sálu Měšťanské
besedy a nabídne bohatý program s mnoha vynikajícími interprety. Posluchačům se představí koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček (foto 4), klavírista Jan Simon, statutární sólista
Českého rozhlasu, dále vynikající klarinetistka Ludmila Peterková, sólotrumpetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu
Marek Zvolánek, mezzosopranistka Jana Kurucová (foto 6), působící v Deutsche Oper Berlin, skvělá violistka Kristina Fialová
(foto 2) a náš přední barytonista Roman Janál. Program nabízí
oblíbená díla W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, M.
P. Musorgského, A. Dvořáka, L. Janáčka či S. Prokofjeva. Uvedeny
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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budou též skladby Z. Lukáše a V. Trojana, jejichž životní
jubilea si připomeneme v roce 2017, a prostor bude věnován i soudobé tvorbě – ve světové premiéře zazní 3. symfonie plzeňského autora J. Bezděka. Zcela mimořádnou
atmosféru mívají již tradičně vánoční koncerty, ten letošní přinese laskavou hudbu starých mistrů v interpretaci
G. Eibenové, L. Čermákové, V. Čížka, R. Janála a sboru Česká píseň pod vedením V. Jouzy.
Řada B se letos poprvé odehraje v moderním sále
Nové scény Divadla J. K. Tyla, který je vybaven špičkovým koncertním křídlem značky Steinway & Sons. Své
pianistické umění zde představí skutečně mimořádní
interpreti Igor Ardašev, Pascal Rogé a Ivan Klánský,
v jejichž podání zazní klavírní koncerty P. I. Čajkovského,
C. Saint-Saënse a F. Chopina. Akustiku nového sálu otestují také významní houslisté Václav Hudeček a jeho
hosté Jan Mráček a Hana Hložková (foto 3), koncertní
mistryně Plzeňské filharmonie. Do řady B je tradičně zařazen i oblíbený Novoroční Galakoncert a koncert laureátů ceny Plzeňský Orfeus.
Bývalá provozovna dopravních podniků v Cukrovarské
ulici známá jako DEPO2015 představuje neformální a inspirativní prostor. V nové sezóně bude hostit koncertní
řadu C, kterou otevře Filharmonický bedekr se Svatoplukem Schullerem (foto 5). Jeho prostřednictvím navštívíme místa a země, které svou jedinečnou atmosfézáří 2016 | www.zurnalmag.cz

rou inspirovaly světové skladatele nejrůznějších žánrů.
Propojení stylů a žánrů je charakteristické i pro tvorbu
Lenky Dusilové, několikanásobné držitelky výročních
hudebních cen Anděl, která vystoupí s Plzeňskou filharmonií a doprovodnou kapelou Baromantika.
Velkému zájmu především dětského publika se těší interaktivní pořady, na nichž Plzeňská filharmonie spolupracuje s hudebním skladatelem Tomášem Ille a scenáristou
Martinem Pášmou. Letošní řada D jich nabízí 5, z nichž
4 se již tradičně konají ve Studiu S1 Českého rozhlasu Plzeň. Pořad Máme rádi zvířata seznámí malé posluchače
s hudebními nástroji, jindy se spolu s rozpustilým klukem
Filharmoníčkem děti pustí do hledání ztracené písničky.
Vyprávění svérázného dobrodruha a eskymáckého náčelníka Jana Eskymo Welzla Jsem Moojok Ojaak, pojídač medvědů zaujme malé i velké. Do světa kočovného
života lidí od cirkusu zavede posluchače v minulé sezóně
premiérovaný pořad V šapitó, maringotce a pod všemi
slunci světa. Novinkou nadcházející koncertní sezóny
bude Dětský maškarní bál s Plzeňskou filharmonií,
který se z kapacitních důvodů odehraje v DEPO2015.
Plzeňskému publiku je určeno i několik koncertů filharmonie zařazených do kategorie mimo abonmá, jako
říjnový koncert ke Světovému dni zraku, na listopad
plánovaná hudební oslava 25. výročí ZČU a květnové
Slavnosti svobody Plzeň.
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své pevné místo v plzeňském kulturním dění. Rok
2015, kdy Plzeň byla Evropským hlavním městem
kultury, s sebou ale přinesl nové možnosti využití
prostor nejen pro naše koncerty. Se stavbou Nového
divadla v Plzni a revitalizací několika industriálních
prostor na kulturní stánky se i nám otevírají nové
možnosti. Řada D zůstává ve Studiu S1 ČRo Plzeň,
řada C má nově své místo v prostorách DEPO2015,
řada A zůstává v Měšťanské besedě. Řadu B jsme
po dlouhých úvahách z Měšťanské besedy přemístili
zatím „na zkoušku“ na Novou scénu Divadla J. K. Tyla
v Plzni, které rovněž disponuje skvělým koncertním
křídlem zn. Steinway.
Tímto krokem bychom rádi získali relevantní pohled
na plzeňské Nové divadlo a případně vyvrátili některé negativní názory, které se v souvislosti se stavbou
Nového divadla objevily.

L. Kavalová

Na úvod si nemohu odpustit jednu otázku,
která zajímá jistě řadu posluchačů a příznivců Plzeňské filharmonie. Přenesení některých
koncertních řad do nových prostor je jistě
odvážným krokem. Co vás k tomu vedlo? Nemáte obavy z úbytku tradičních abonentů?
Snažíme se cílit na co nejširší okruh posluchačů
a tomu pochopitelně uzpůsobovat dramaturgii.
V minulých letech jsme tak nově přidali dvě neklasické abonentní řady (Napříč žánry a Dětem), které se
těší nesmírné oblibě. Je pro nás však trochu komplikací, že Plzeňská filharmonie nemá vlastní koncertní
sál. Všechny aktivity tak musíme koordinovat s možnostmi Měšťanské besedy.
Sezóna 2016/17 je v mnohých ohledech pro nás
všechny nová. Připravili jsme opět čtyři abonentní
řady, A a B jsou klasické, C tradičně Napříč žánry a D
věnovaná Dětem. Často jsem ale od posluchačů dostávala a dostávám dotazy, v čem je řada A odlišná
od řady B. Popravdě? Nedokáži odpovědět, ani já
jsem v nich dosud neshledávala rozdíl. Vždy jsme se
snažili o dramaturgickou a interpretační vyváženost.
Ano, obě koncertní řady jsou klasické a každá má
8

Tato změna vyvolala pozitivní i negativní reakce.
Jsem ráda, že těch pozitivních je o mnoho více. Vážím si všech našich posluchačů a věřte, že to někdy
nemám lehké.

Při pohledu do lákavého programu sezóny
2016/17 si lze většinou v hrubých obrysech
představit, co který koncert přinese. Tak trochu hádankou zůstává pořad Filharmonický
bedekr se Svatoplukem Schullerem.
Přestože nejsme cestovní kanceláří, zveme vás na jakousi Cestu kolem světa s Plzeňskou filharmonií.
Slovo bedekr je synonymem turistického průvodce
(dle německého vydavatelství Baedeker, založeného
Karlem Baedekerem v roce 1827).
My nevydáváme publikaci, ale průvodcem – cestovatelem bude náš oblíbený herec Svatopluk
Schuller. Pořad mohu charakterizovat jako ochutnávku hudby nejrůznějších zemí. Cestovat budeme
mezi světadíly, také v čase a nejrůznějšími prostředky. Sraz máme 27. října v autobusovém DEPO2015
a vyjíždíme v 19 hodin, oblečte se pohodlně. Těšte
se na zajímavé kouty světa s nesmrtelnými šlágry. Já
osobně bych ve Vídni čekala vídeňský valčík, v Maďarsku čardáš, v Latinské Americe rumbu, v New Yorku Franka Sinatru nebo Leonarda Bernsteina… mám
ráda překvapení. Autory pořadu jsou Martin Pášma
a Tomáš Ille. Pořad je vylehčený, je v řadě C a rozhodně si na své přijdou i milovníci dobrodružství.
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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Letošní řada D určená dětem bude opravdu
pestrá. Můžete prozradit něco o připravované novince Dětském maškarním bálu s Plzeňskou filharmonií?

znají. Pozici 2. koncertního mistra Plzeňské filharmonie nově od srpna bude zastávat Michal Sedláček.
V současné době opakujeme konkurzy na zástupce
koncertního mistra a vedoucího skupiny 2. houslí.

Dětský maškarní bál je novinkou pro koncertní sezónu 2016/2017, ale nebude to jen tak obyčejný maškarní rej, i když na rej masek se těším moc. Pořádáme
ho 4. června 2017 v 16:30 hod. v DEPO2015 k Mezinárodnímu dni dětí. Bál je koncipován jako interaktivní
pořad plný zábavy. Děti zapojíme do tance, do hry se
symfonickým orchestrem, seznámíme je s hudbou,
která bude tematicky zaměřená na hudbu karnevalovou, budeme soutěžit a bavit se. Na maškarní bál
přijdou i postavy z našich dětských pořadů, klaun
Špági, Žabák Majkl, loupežníci, Filharmoníček a doufám, že i tvůrci dětských pořadů Tomáš Ille a Martin
Pášma. Zakupte vstupenky včas, jsou již v prodeji
za 150 Kč. Vstup v maskách.
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V jednom z dřívějších rozhovorů jste uvedla, že vaším cílem je pozvednout Plzeňskou
filharmonii tak, „aby byla vidět, aby se o ní
vědělo“. To, že se to podařilo, dokazují úspěchy posledních let. Jejich vyjádřením v rámci
našeho města je opětovné získání Umělecké
ceny města Plzně, tentokrát za realizaci projektu Umělec a totalita. Poměrně nedávno
vypisovala Plzeňská filharmonie konkurzy
na pozice 2. koncertního mistra a vedoucího
skupiny II. houslí. Jak jste spokojená se složením a výkony orchestru?
Víte, vždycky je co zlepšovat. Já jsem asi přílišný kritik, ale to i sama k sobě. Snažím se stanovovat cíle,
a pak je dotáhnout do konce. Mám na to takovou
teorii: „Kdo nejde dopředu, ten stojí. Kdo stojí, ten
couvá“. A my couvat nemůžeme. Oni by to posluchači časem poznali.

5

Jsem moc ráda, že naše úspěchy „jsou vidět a ví se
o nich“, jak píšete. Orchestr dnes podává stabilní výkony, jsme vystaveni velké konkurenci orchestrů, zejména v zahraničí. Na vedoucí pozice chceme ty nejlepší hráče, byť nás limitují finance, proto konkurzy
vypisujeme opakovaně. Všechny konkurzy posuzuje
šéfdirigent a umělecká rada. Máme skvělou koncertní mistryni Hanu Hložkovou, tu už posluchači
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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Setkání dětských světů na hradě Švihov

10/09 / 10:00

Hrad Švihov

Setkání
dětských světů
na hradě Švihov
Setkání dětských světů pořádá hejtmanství už pošesté.
Tradiční akce, při které se sejdou děti z dětských domovů
a děti z řad nejširší veřejnosti,
aby si užily zábavu a dobrodružství, se
letos uskuteční v sobotu 10. září v areálu
vodního hradu Švihov a děti se tu přenesou do doby středověku a rytířských
soubojů.

Nebudou však zdaleka jen v roli diváků lítých bojů, i na děti samotné čeká spousta úkolů. Tak jako v proslulé pevnosti Boyard budou
plnit jednotlivé disciplíny, za jejichž zvládnutí budou odměněny.
Ne však klíčem, ale korálkem. Když se jim podaří uspět v alchymistické dílně, překonat lanovou pavučinu, zvládnout slaňování, absolvovat stezku odvahy v mučírně a splnit další úkoly, budou jim
přibývat korálky jeden za druhým. Ty si budou malí rytíři a malé
rytířky navlékat na náramek, který jim bude připomínat jejich
šikovnost, odvahu a zdatnost. Kromě náramku si domů odnesou
také certifikát, který jejich úspěchy stvrdí i písemně.
Kdo přijde na Setkání dětských světů, bude si samozřejmě také
moci prohlédnout historické prostory hradu Švihov, tentokrát
však nepůjde o obyčejnou návštěvu hradu. Na cestě prohlídkovým okruhem totiž děti narazí na dvorní dámy, rytíře a možná
i na hradního pána Půtu Švihovského. Po absolvování oživlé prohlídky si navíc všichni účastníci korálkové hry budou moci navléknout na svůj náramek další korálek.
Jaký by to ale byl středověk, kdyby v něm chyběly zápasy rytířů na koních a rytířská klání? A tak ani o ně nebudou návštěvníci
ochuzeni.
Kdo právě nebude sledovat souboje, střílet prakem, potýkat se
s kvintánou nebo se učit středověké tance, může nabrat nové síly
při poslechu písní skupin Démophobia nebo Strašlivá podívaná.
Uniknout by návštěvníkům neměla ani hudební, taneční nebo divadelní vystoupení dětí z dětských domovů, která k Setkání dětských světů neodmyslitelně patří. Děti při nich vždy předvedou,
co se naučily, a odměnou jim je tolik potřebné uznání a ocenění
v podobě vřelého potlesku. Celým programem bude provázet
moderátor Hitrádia FM Plus David Brabec.
Akci, která se uskuteční i díky finanční podpoře společnosti
NET4GAS, pořádá Plzeňský kraj pro všechny děti, ale i jako poděkování všem, kdo se o děti v krajských dětských domovech starají. Vstup na akci je zdarma.
Více informací na www.plzensky-kraj.cz.
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Mezinárodní festival DIVADLO

K hlavním zahraničním lákadlům patří moskevské Gogolovo
centrum s adaptací současné německé hry Maria von Mayenburga (M)učedník v režii jednoho z nejprovokativnějších ruských režisérů Kirilla Serebrennikova. Současnou německou hru
upravil na domácí poměry a prostřednictvím příběhu o školním
konfliktu v ní poukazuje na současný stav ruské společnosti.
Nemenším lákadlem je jistě i maďarský soubor Proton Theatre
s inscenací Hanebnost, dramatizací románu J. M. Coetzeeho
v režii evropské režisérské hvězdy Kornéla Mundruczóa.

07–14/09

24. Mezinárodní festival
DIVADLO
Již počtyřiadvacáté bude na konci léta Plzeň
fandit divadlu. Od 7. do 14. září zde proběhne
další ročník Mezinárodního festivalu DIVADLO,
který představí přední soubory z Ruska, Polska,
Maďarska, Slovenska a České republiky.

„Mezinárodní festival DIVADLO
přiveze inscenace evropských
režisérských hvězd:
Mundruczóa, Serebrennikova
a Lupa.“
Vstupenky jsou v prodeji v obvyklých
předprodejích nebo on-line
na www.plzenskavstupenka.cz.
Více informací o festivalu najdete
na www.festivaldivadlo.cz.
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Velký zájem vzbuzuje rovněž vratislavský Teatr Polski s dramatizací románu Thomase Bernharda Mýcení. V ní režisér Krystian
Lupa zavádí diváky na pohřební hostinu. Hlavní hrdina se zde
po dlouhé době setkává se skupinou svých uměleckých přátel,
které představuje pohledem svých sarkastických komentářů.
Inscenace patřila k vrcholům Avignonského festivalu 2015.
Atraktivní je i postmoderní zpracování Hamleta krakovského divadla Narodowy teatr stary a v neposlední řadě zaujmou i dva
soubory ze Slovenska: Slovenské národní divadlo s další z inscenací Mojmír II. aneb Soumrak říše, a sólo režisérky, autorky, performerky a herečky Slávy Daubnerové nazvané Solo lamentoso.
Z divadelní produkce České republiky uvidí návštěvníci jako
vždy to nejzajímavější, co na domácích jevištích vzniklo za poslední rok. Z Prahy přijede Dejvické divadlo s psychothrillerem
Zimní pohádka, Experimentální prostor NoD se scénickou koláží Dvojí domov / z Čepa, Divadlo Disk s absolventskou inscenací
studentů DAMU Rituální vražda George Mastromase a Divadlo
Na zábradlí inscenaci Posedlost. Ostravu zastoupí Komorní scéna Aréna s druhou částí volné trilogie Slyšení.
Národní divadlo Brno přijede do Plzně s inscenací Petrolejové
lampy a HaDivadlo s Čechovovou klasickou hrou Strýček Váňa.
Klicperovo divadlo z Hradce Králové se představí adaptací nejslavnějšího románu Borise Viana Pěna dní, Divadlo Drak pak
zpracováním klasické pohádky O bílé lani. Naivní divadlo Liberec přiveze do Plzně loutkové představení Čechy leží u moře.
Domácí Divadlo Alfa uvede na festivalu svoji nejnovější inscenaci Lékařem proti své vůli a Divadlo J. K. Tyla proslulý titul Georga Büchnera Vojcek.
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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07/09 / 18:30

Nová scéna DJKT

Mýcení

Jeden z největších současných
polských režisérů Krystian
Lupa zavádí ve vlastní dramatizaci stejnojmenného
Bernhardova románu diváky na pohřební hostinu. Hlavní hrdina se zde po dlouhé době setkává se skupinou
svých uměleckých přátel, které vidíme prizmatem jeho
sarkastických komentářů. Pohled na jejich tvůrčí a lidské zmarnění se časem začne prohlubovat, rozkrývají
se jak jejich individuality, tak míra vlivu, který na ně má
kulturně degenerující společnost. Inscenace patřila k vrcholům Avignonského festivalu 2015. Představení Teatru Polskeho z Vratislavi, které je slavnostním zahájením
festivalu, trvá 260 minut.

08/09
11:00

Divadlo Alfa

O bílé lani

Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček, Jiří Vyšohlíd a kolektiv
královéhradeckého Divadla Drak se chopili klasické pohádky o princezně, na kterou nesměl dopadnout ani paprsek slunečního světla. V jejich osobité inscenaci ožívá
příběh se spoustou humoru, loutkářských kouzel, živou
hudbou a písněmi na texty Jana Skácela. Představení
určené nejmenším divákům trvá 75 min.

08/09
13:00

Velké divadlo DJKT

Pěna dní

Divadelní adaptaci nejslavnějšího románu Borise Viana
v režii Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského, tedy dua
SKUTR přiváží do Plzně Klicperovo divadlo z Hradce Králové. Představení okouzluje surreálnými výlety do fantazie, jazzem, láskou a prchavostí okamžiku. A také
hereckými výkony mladého souboru, který Vianův absurdní, poeticky dekadentní svět představuje s bravurou i citlivostí. Představení trvá zhruba dvě hodiny.

08/09 / 16:30

Malá scéna DJKT

Strýček Váňa

Na otázku, má-li Čechovův
Strýček Váňa ještě dnes co říct,
odpovídají zcela jednoznačně jeho další a další inscezáří 2016 | www.zurnalmag.cz

nace. Ta v režii Ivana Buraje a v podání brněnského
HaDivadla patří k nejpozoruhodnějším. Čechovova
klasická hra je v interpretaci Ivana Buraje hořce současnou výpovědí o střízlivění z dávných ideálů, ztrátě
životního smyslu a o tom, jak je nebezpečně snadné
zcyničtět. V HaDivadle vznikla jedna z nejpůsobivějších čechovovských inscenací posledních let, s několika mimořádnými hereckými výkony. Představení trvá
více než dvě hodiny.

08/09 / 20:30

DEPO2015

Hanebnost
J. M. Coetzee ve svém románu
vykresluje věrný obraz doby,
v níž žijeme, přestože hlavní postavou příběhu je David
Lurie, profesor romantické literatury z Kapského města, a děj se odehrává ve vzdálené Jihoafrické republice
po pádu apartheidu. Román boří bariéry zavedených
pořádků místní společnosti a formuluje velké evropské
otázky. Příběh ukazuje obavy a problémy lidí na kontinentu, který prochází zásadní přeměnou. V postavě
Davida Lurieho poznáváme afrického bělocha, privilegovaného snobského intelektuála, který v novém společenském řádu ztrácí moc a veškeré záchytné body.
Davidův pád je také koncem světa, který umožňoval
bílým kolonizátorům nezabývat se ani po několika staletích vlastní minulostí a důsledky vlastních činů. Zároveň varuje před budoucím zhroucením evropského
světa, v němž jsme všichni byli vychováni a který tak
dobře známe. Na dveře zaklepe cizinec a David Lurie
nemá jinou možnost než ho vpustit dovnitř. Ale když
dveře otevře, zjeví se před ním nová podoba světa,
na kterou nemá žádnou odpověď.

09/09 / 10:30

Divadlo Alfa

Lékařem
proti své vůli
Divadlo Alfa přispívá do festivalového menu svou novinkou: Molièrovým titulem
Lékařem proti své vůli v režii Tomáše Dvořáka. Loutková inscenace klasické Molièrovy hry inspirované komedií dell´arte vypráví o tom, že i falešný lékař dokáže
diagnostikovat skutečnou lásku. Série nedorozumění,
převleků a zmatků, během níž drvoštěp Sganarelle málem skončí na šibenici, trvá bezmála hodinu a je určena
dospívajícímu a dospělému publiku.
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13:30

Malá scéna DJKT

Dvojí domov / z Čepa

Jan Nebeský, Lucie Trmíková, David Prachař a Experimentální prostor NoD připravili scénickou koláž z textů Jana
Čepa o světě, kde „budou všechny věci přítomny zároveň
a touha nebude utrpením, nýbrž slastí bez konce a jizvy
našich srdcí zatřpytí se jako hvězdy". Citlivě, nepateticky
a s humorem otvírá brány této druhé reality trojice herců
Lucie Trmíková, David Prachař a Alois Švehlík, hudebník
Martin Dohnal a výtvarník Igor Korpaczewski. Představení se hraje na Malé scéně sedmdesát minut.

Mezinárodní festival DIVADLO

německého romantika inspirovala režijní tandem SKUTR k působivé, obrazivé jevištní básni, v níž jsou postavy vrženy do bezvýchodného, bíle vykachličkovaného
prostoru. Z fragmentů Büchnerovy hry se skládá obraz
světa jako (zlého?) snu, v němž mají místo chvíle kruté
a nemilosrdné, ale i ty křehké a něžné. Vysoce oceňované představení trvá hodinu a půl.

10/09 / 14:00

DEPO2015

Rituální vražda
Gorge Mastromase

09/09 / 16:00

Velké divadlo DJKT

Petrolejové lampy
Románová předloha o nekonzumovaném manželství v prostředí českého maloměsta na přelomu 19. a 20. století
si získává u divadelních tvůrců stále větší oblibu. Tentokrát po ní sáhlo brněnské Národní divadlo a přiváží ji
v režii Martina Glasera. Nová, speciálně pro tuto inscenaci vytvořená dramatizace účinně propojuje kresbu
prostředí s fabulačními zvraty a zdobí ji vynikající herecké výkony. Představení trvá dvě a půl hodiny.

09/09 / 20:00

Nová scéna DJKT

(M)učedník

Jeden z nejprovokativnějších
ruských režisérů, Kirill Serebrennikov, adaptuje současnou německou hru na domácí
poměry a poukazuje prostřednictvím příběhu o školním konfliktu na stav ruské společnosti. Moskevské Gogolovo centrum otevírá před diváky nejistý svět teenagerů, plný výsměchu a šikany, lži a agrese dospělých,
autority s pochybnou autoritou. To vše vede k tomu,
že škola, stejně jako celá země, nedokáže čelit (nejen)
náboženskému fanatismu a fundamentalismu. Délka
představení je 140 minut.

10/09
11:30

Nová scéna DJKT

Vojcek

Hostitelské Divadlo J. K. Tyla se v rámci festivalové výkladní skříně chlubí svou v současnosti asi vůbec nejlepší inscenací: Vojckem v režii SKUTRu. Proslulá hra
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Absolventská inscenace studentů DAMU představuje faustovské podobenství,
které se v duchu současných preferencí při volbě životní cesty týká především bezohledného směřování
za úspěchem. Inscenace vyváženým propojením společenské naléhavosti a zábavného spektáklu potvrzuje
talent začínajícího režiséra Adama Svozila. Délka představení je 150 minut.

10/09 / 17:30

Divadlo Alfa

Solo lamentoso
Slovenská režisérka, autorka,
performerka a herečka Sláva
Daubnerová líčí ve své nejnovější sólové performanci
příběh ženy, která bojuje proti štěkotu sousedčina psa
poslechem hudby. Paní Eva N. pouští čtrnáct let stále
dokola jednu árii, což budí rozhořčení obyvatel Štúrova i zájem turistů a médií. Banální sousedský spor však
přerůstá v otevřený konflikt osamělého člověka s téměř
celým městem, v boj jedince se společností. Autentický dokumentární materiál v kombinaci s promyšlenou
choreografií a světelným designem vytvářejí hodinovou inscenaci na pomezí dokumentárního, pohybového a výtvarně stylizovaného divadla.

10/09
19:30

Malá scéna DJKT

Mojmír II.
aneb Soumrak říše

Režiséra Rastislava Balleka fascinují zapadlé texty slovenské literatury, pozapomenuté dějinné momenty a kontroverzní postavy národní minulosti. V inscenaci, kterou
nastudoval s činohrou Slovenského národního divadla,
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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spolu s autorem Viliamem Klimáčkem otevírají na pozadí
historických událostí konflikt západního a východního
myšlení a kultury, západní racionality a východní emocionality. Inscenace byla vyznamenána pěti Doskami za sezónu 2014/2015: jako nejlepší inscenace, nejlepší režie,
scénografie, hudba a ženský herecký výkon. Představení
trvá hodinu a tři čtvrtě.

10/09 / 19:30

Velké divadlo DJKT

Zimní pohádka

Jsou tituly Williama Shakespearea, které ze světových jevišť prakticky nikdy nemizí, zatímco jiné se objevují jen
sporadicky nebo vůbec. Pražské Dejvické divadlo sáhlo
do košíku s těmi druhými a v režii Ondreje Spišáka nastudovalo čtyři sta let starý titul odehrávající se mimo
jiné v Čechách. Ačkoli… Příběh nespravedlivě nařčené
a odsouzené královny a dlouhé cesty k jejímu očištění
se podle Shakespeara odehrává v pohádkové Sicílii
a přímořských Čechách. Ale nebylo by to Dejvické divadlo, kdyby vzalo předlohu tak, jak ji autor napsal. Téměř
tříhodinovou hru inscenovalo jako „psychothriller se
šťastným koncem“ a zdařile v něm propojilo svou typickou civilnost hereckého projevu, tesknou poetičnost
scény a umění rozehrát groteskní situace.

11/09
11:00

Velké divadlo DJKT

Čechy leží u moře

Festivalová dramaturgie sáhla k malému vtípku: jeden
den večer představení, v němž William Shakespeare
lokalizoval Čechy kamsi k moři a druhý den ráno představení Naivního divadla Liberec, kterému Vít Peřina
a Michaela Homolová dali název Čechy leží u moře. Liberečtí tvůrci vycházejí ze sbírky Radka Malého Moře
slané vody a spolu s básníkovými verši evokují přímořskou a mořskou lokalitu, prostředky loutkového divadla
vykouzlí například maják, ale také létající racky a plovoucí mořské bytosti, reálné i nereálné. Iluze posezení
na mořském břehu je dokonalá, představivost dětí i dospělých je napájena důmyslnými výtvarnými hrátkami.
Představení pro nejmenší diváky trvá tři čtvrtě hodiny.

11/09
13:00

Divadlo Alfa

Posedlost

Po inscenaci o smrti Požitkáři a o hercích Hamleti vytvořil autorský tým Mikulášek – Viceníková - Cpin inscenaci
září 2016 | www.zurnalmag.cz

o lásce a jejích různých podobách, s níž přijíždí pražské
Divadlo Na zábradlí. Na dvoupodlažní scéně nahlížíme
do soukromí několika postav, které se vášnivě potkávají
či míjejí, marně hledají štěstí ve vztahu nebo v samotě,
a tak pořád dokola. Pravděpodobné situace a uvěřitelné příběhy doplňují fantazijní výjevy a komentáře, humorné scény zase hororové výjevy. Skvělý herecký tým
devadesát minut rozvíjí nápady a situace, které možná
sami zažíváme za zavřenými dveřmi.

11/09
15:30

Malá scéna DJKT

Slyšení

Komorní scéna Aréna Ostrava přiváží druhou část volné trilogie zabývající se kontroverzními tématy minulosti. Tomáš Vůjtek tentokrát sáhl po tématu Adolfa
Eichmannna, jednoho z největších válečných zločinců,
který aktivně organizoval genocidu evropských Židů.
Kariéra nacistického zločince, jenž chce samotnému Pánubohu vylíčit svou verzi událostí, je zde konfrontována
s osudy Židů, kteří byli vyvezeni v roce 1939 do tábora
v Nisku nad Sanem, kam směřovaly první Eichmannovy
transporty. Slyšení získalo Cenu divadelní kritiky jako
nejlepší divadelní text a nejlepší inscenace roku 2015
a Marek Cisovský v hlavní roli byl oceněn za nejlepší
mužský herecký výkon. Představení trvá 160 minut.

11/09
19:30

Nová scéna DJKT

Hamlet

Slavnostní zakončení hlavní části festivalu obstará Narodowy Stary Teatr Krakov s inscenací v režii jednoho
z nejoceňovanějších polských režisérů generace třicátníků. Krzysztof Garbaczewski se vůbec poprvé v České
republice představí se svou nedávno premiérovanou
pozoruhodnou inscenací podle Shakespearova Hamleta. Jeho Hamlet je autorský, výsostně výtvarný, zábavný
i iritující, rozbíjí a rozšiřuje divadelní prostor, mísí různé
textové zdroje a východiska, zároveň ale nezapomíná
vyprávět příběh a skrze něj se vyjadřovat a pojmenovávat svět. Délka představení je dvě a půl hodiny.

Doprovodný program
Kromě divadelních představní přichystal festival DIVADLO i chutnou nabídku nedivadelních chodů. Například
Kino Beseda bude promítat film Hamlet podniká, v Galerii Evropského domu bude k vidění výstava polského
divadelního plakátu, Moving Station uvede inscenaci
Jak zabít Hamleta nebo Stokorcový les, v Muzeu loutek
bude hrát katedra alternativního a loutkového divadla
DAMU inscenaci μSPUTNIK a ulice ožijí performancí
CECI 3.0 a Babies.
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Dožínky Plzeňského kraje a setkání pod Rokycanskou věží

16–17/09

Rokycany

Dožínky Plzeňského kraje
a Setkání pod rokycanskou věží

Plzeňský kraj je
regionem venkovským, pro který je
vedle průmyslové
tradice Plzně typické zemědělství. Každoročně proto jako připomenutí práce všech
zemědělců a jako poděkování za tuto práci
slavíme dožínky, které v sobě spojují zemědělství a folklorní tradice našeho kraje.
Krajské dožínky se každý rok konají v jiném
okrese a letos se uskuteční v Rokycanech,
společně se Setkáním pod rokycanskou
věží. Stejně jako vloni tu budou oceněni úspěšní zemědělci a farmáři a vedle
nich také nejlepší studenti zemědělských
oborů. Právě je chceme podpořit a jejich
oceněním zdůraznit, že vztah k půdě a její
řádné obhospodařování je hodnotou, kterou je potřeba předávat dál. Právě dnešní
studenti se budou o úrodu na polích starat
v dalších letech.
Především ale na dožínkách nebudou
chybět kroje, lidové písně a zvyky, které
k ukončení sklizně patří. Potěšíme i ty, kdo
vedle tradiční lidové hudby mají rádi i její
modernější zpracování v podání skupiny
Čechomor.
Dovolte mi proto, abych vás všechny pozval
do Rokycan na Dožínky Plzeňského kraje
a Setkání pod rokycanskou věží. Věřím, že
tu společně strávíme příjemný den plný
dobré muziky, jídla, pití a zábavy.
Václav Šlajs,
hejtman Plzeňského kraje

Letní měsíce jsou kromě jiného také dobou sklizně, a když je úroda
pod střechou, je potřeba to řádně oslavit! Hejtmanství si ukončení
času žní každoročně připomíná krajskými dožínkami, které se letos budou konat v okrese Rokycany, přesněji řečeno přímo v Rokycanech. Tam se totiž ve dnech 16. a 17. září uskuteční už 23. ročník
Setkání pod rokycanskou věží, které přináší program plný hudby,
zpěvu i tanečních vystoupení, a tak se letos Dožínky Plzeňského
kraje spojí s touto oblíbenou kulturní událostí.
Zatímco Setkání pod rokycanskou věží nabídne spíše současnou
hudbu, dožínky potěší hlavně ty, kdo mají rádi folklor a lidové
písničky. Vše začne už v deset hodin vystoupením Hrádeckého
orchestru a úplně oficiálně pak hodinu před polednem, kdy hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs společně se starostou města
Rokycany Václavem Kočím na Masarykově náměstí krajské dožínky zahájí. Hned poté bude pódium patřit lidové muzice a tancům
v podání folklorních souborů dospělých Rokytka a Rokytí a dětských souborů Rokytička a Malé Rokytí. Poté převezmou úspěšní
zemědělci a ti nejlepší studenti oboru agropodnikání z rukou
hejtmana Václava Šlajse pamětní medaile a děkovné listy za práci v oblasti zemědělství.
Mezitím, už v pravé poledne, se začnou na parkovišti u Jiráskovy
ulice zdobit vozy, koně a celý dožínkový průvod se začne připravovat, aby se v půl jedné za doprovodu všech folklorních souborů
vydal na Masarykovo náměstí, kde chasa předá hejtmanovi Plzeňského kraje Václavu Šlajsovi dožínkový věnec a starostovi Václavu
Kočímu kytici z obilí a lučních květin.
Ve tři hodiny odpoledne by na Masarykově náměstí neměl chybět
nikdo, kdo si lidové písně rád poslechne i v trochu jiném, modernějším kabátě. Plzeňský kraj totiž do Rokycan pozval skupinu Čechomor a právě její vystoupení završí program krajských dožínek. Sobotní večer zpestří ještě třeba Michal Šindelář, Lucie revival a v devět
hodin večer oblíbená skupina Jelen.
Program Setkání pod rokycanskou věží je nabitý už od pátečního
odpoledne, a tak si ho určitě nenechte ujít a stejně tak ani lidovou
muziku, zvyky, tradice a ochutnávky regionálních potravin na Dožínkách Plzeňského kraje, které se i letos uskuteční díky finanční
podpoře společnosti NET4GAS. Vstup na obě akce je zdarma.
Více informací na www.plzensky-kraj.cz a na www.rokycany.cz.
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17. září 2016

Dožínky s Plzeňským krajem
16. - 17. září 2016

Setkání pod rokycanskou věží

Rokycany

VSTUP
ZDARMA

Výběr z programu:
16. září Masarykovo náměstí – hlavní scéna
14:00 slavnostní zahájení Setkání pod rokycanskou věží 2016
20:30 Wohnout
22:00 ohňostroj
17. září Masarykovo náměstí – hlavní scéna
11:00 slavnostní zahájení Dožínek Plzeňského kraje 2016
12:15 ocenění zemědělců Plzeňského kraje
a studentů zemědělských oborů
13:00 předání dožínkového věnce
15:00 Čechomor
17:00 Michal Šindelář
21:00 Jelen
17. září parkoviště u Jiráskovy ulice
12:00 ukázky dožínkové vazby a zdobení vozů
ochutnávky Regionálních potravin Plzeňského kraje
12:30 dožínkový průvod s Rokytkou, Rokytím,
Rokytičkou a Malým Rokytím

www.plzensky-kraj.cz

www.facebook.com/plzensky.kr

www.rokycany.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Zářijovou filmovou nabídku Kina Beseda odstartuje 5. září celovečerní portrét rockové legendy Ozzyho Osbourna (5. a 17. 9.). Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne poctivě mapuje Ozzyho život od dětství a překvapí i otevřeností,
s jakou o všech Ozzyho problémech mluví. O tři dny později si pro své
fanoušky připravila překvapení další hudební legenda. 8. září si můžete
v Kině Beseda ještě před oficiálním uvedením na trh poslechnout písně
z nového alba Skeleton Tree Nicka Cavea! A do třetice vás v září čeká ještě
jedna dokumentární pecka – 21. září vás ve snímku LAGERFELD důvěrné do svého soukromí vůbec poprvé pozve módní ikona Karl Lagerfeld.

„Život Ozzyho Osbourna, překvapení
od Nicka Cavea i soukromí Karla Lagerfelda“
Září nabídne také spoustu novinek. První na programu je nová rodinná komedie Zdeňka Trošky Strašidla (10. 9.) o rodince nadpřirozených
bytostí, která je donucena začlenit se do běžného života. Emilia Clarke
a Sam Claflin zažijí ve snímku Než jsem tě poznala (14. 9.) osudové setkání. Hned druhý den ztvární Meryl Streep ve filmu Božská Florence
(15. 9.) osudy Florence Foster Jenkins, která i když zpívá příšerně falešně, vystoupí ve vysněné Carnegie Hall.
Na konci září se na filmová plátna vrátí patrně nejslavnější single holka na světě – Bridget Jones. Novinka se
jmenuje Dítě Bridget Jonesové (26. 9.) a Bridget nebude řešit nic menšího, než kdo je otcem jejího dítěte. Během září si můžete v Kině Beseda dát i malé filmové opáčko – program nabízí skvělou Dánskou dívku (12. 9.),
český hit Teorie tygra (16. 9.) či klasiku všech klasik Casablanca (29. 9.)!
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Legenda
i světový talent
V listopadu se během
5 dní v Měšťanské
besedě
představí
dvě světové hudební
hvězdy. Nejprve se
1. listopadu pochlubí svým talentem
vynikající zpěvačka
a současná nejlepší baskytaristka Nik West, která už na pódiu stála s takovými
velikány jako Prince, Steven Tyler či Dave Stewart
z Eurythmics.
O 5 dní později si můžete v Besedě živě poslechnout
legendu mezi bubeníky Billyho Cobhama. Cobham
spolupracoval třeba s Milesem Davisem, Georgem
Dukem nebo s baskytaristou legendárních Cream
Jackem Brucem a dnes je považován za nejlepšího
jazzrockového bubeníka na světě!
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06/10
19:00

Věra Martinová se vrací

09/10
19:00

Znovu na jednom pódiu

16/10
19:00

Procházkovy klíče

První dáma české country si postavila
novou kapelu, obklopila se mladými a talentovanými hudebníky a vyrážejí na turné. Přijďte si do Měšťanské besedy na začátku října poslechnout oblíbené hity Věry Martinové ve zbrusu nových aranžích.

Vlasta Redl a Jiří Pavlica se po dlouhých letech opět sejdou na jednom pódiu! Hradišťan i Redlova kapela při nich hrají v plných sestavách – nejprve každý ansámbl samostatně, a pak
na většinu z více než dvou a půl hodinového koncertu své síly spojí.

Čtyři nespokojení lidé, dva manželské
páry, jeden nepovedený mejdan a jedna hodně povedená komedie Antonína Procházky. Představení
Klíče na neděli názorně ukáže, jak to dopadne, když
si nespokojení manželé prohodí nejen klíče od bytu.
září 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

30/10 / 19:00

Klepl pátrá
v Besedě
Předposlední říjnový den bude
v Besedě pátrat C. W. Briggs
v podání Boba Klepla. Pokud milujete filmy Woodyho
Allena, pak si Prokletí nefritového škorpiona rozhodně nenechte ujít. Čeká vás koktejl inteligentního humoru s notnou dávkou ironie, jak to umí namíchat jen Woody Allen.

výběr z programu
17. 11.

Uvádějí Začarované křusky

05/11 / 15:00

Jarda Uhlíř
pro všechny
U příležitosti 40. výročí spolupráce Jaroslava Uhlíře se
Zdeňkem Svěrákem si první
jmenovaný připravil koncert doslova pro celou rodinu,
poskládaný z nesmrtelných písní obou pánů. Těšit se
můžete (nejen) na Holubí dům, Severní vítr, Není nutno
a spoustu dalších.

13/11 / 19:00

Žalman slaví 70
Je to neuvěřitelné, ale česká
folková legenda Pavel Žalman
Lohonka letos oslaví 70. narozeniny! V Měšťanské besedě
odehraje jeden ze sedmi velkých koncertů v sestavě rozšířené o devítičlenné doprovodné těleso. Žalmanovi tu
pogratulují a vystoupí s ním zajímaví hosté.

20. 11.

24. 11.

27. 11.

30. 11.
7. 12.
11. 12.
21. 12.

20/11 / 19:00

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.
V hlavních rolích komedie Teď ne! aneb Na tohle teď
není ta pravá chvíle vás pobaví Michal Dlouhý, Kamil
Halbich či Kristýna Frejová.
září 2016 | www.zurnalmag.cz

FEDERER – NADAL

Ve vynikající komedii hrají J. Prachař,
M. Taclík a P. Kolečko.

TRIBUTE
TO FREDDIE MERCURY

Koncert k příležitosti 25. výročí úmrtí
legendárního zpěváka

28. 12.

Teď ne!

ONDŘEJ HAVELKA
& MELODY MAKERS

29. 12.

5. 1.

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

Nové představení Divadla Palace;
J. Langmajer, A. Gondíková a další

DEVÍTKA

Folkový koncert

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
VÁNOČNÍ SALOON FEŠÁKŮ
COP

Tradiční koncert bluegrassové legendy

MILÁČEK ANNA

V hlavních rolích S. Rašilov, D. Prachař,
L. Rybová, M. Hudečková a P. Špalková.

RŮŽE PRO ALGERNON

Nejúspěšnější inscenace
Divadelního spolku Kašpar.

EVA URBANOVÁ:
NOVOROČNÍ KONCERT

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
06/09 / 20:00

Anděl Music Bar

Zhirawski Memory
Band
Jazz bez hranic rozjíždí podzimní část svého programu na plné pecky. Anděl Music
Bar se díky němu první zářijové úterý promění ve swingovou tančírnu třicátých let. V Průvodu Vendelín půjde plzeňská swingová kapela Zhirawski Memory Band
a své putování završí večer právě v Andělu. Přijďte si
na jejich skvělou muziku zatančit šlágry našich prababiček, charleston a lindy hop. Taneční program bude
v režii swingových lektorů Markéty Čekanové a Jiřího
Bránského. Vstupné na akci činí 50 Kč, platí se na místě.
Absolventi jarních swingových kurzů Jazzu bez hranic
mají vstup zdarma.

07/09 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band
& AppenDixie
V rámci jubilejního 30. večera
s názvem „Po siréně swing!“ přivítá v Pekle pořádající
Pilsner Jazz Band skvělou formaci pražských mladých
swingujících dixielandařů AppenDixie. Tato „slepá
střeva dixielandu“, jak sami sebe s humorem nazývají,
představí hudbu přelomu dvacátých a třicátých let minulého století zpestřenou několika kousky gypsy-jazzu.
Jestli zahájí Pilsner Jazz Band XXX. „Sirénu“ skladbou „It
Don't Mean a Thing“ se můžete přesvědčit první středu
v září od 20:00 hod., a pokud se chcete na večer řádně
připravit, můžete od 18:30 hod. navštívit tradiční lekci
swingu s lektorkou Lenkou Sekaninovou. Vstupenky
jsou v předprodeji na Plzeňské vstupence.

10/09 / 10:00

Křižíkovy sady

Festival Na konci
léta 2016
Sdružení Ty a Já, z.s. pořádá
po roce v Křižíkových sadech již jubilejní desátý ročník festivalu „Na konci léta“, který má za cíl podpořit
začleňování lidí se zdravotním postižením do místní

20

Přehled koncertů

komunity. Akce začíná již v 10:00 hod. a na pódiu se
tradičně vystřídají profesionální umělci jako Petr Kolář,
Burma Jones, Hlasoplet nebo Déma, se soubory s handicapovanými lidmi v sestavě Leontýnka, HAZband,
Hudební laboratoř či Happy Handicap. Festival je pro
návštěvníky zcela zdarma a na místě je kromě kulturního programu čeká také bohatý doprovodný program
přibližující svět handicapovaných, soutěže, malování
na obličej nebo nejrůznější rukodělné aktivity. Více informací a kompletní program festivalu najdete na webu
www.nakoncileta.cz.

14/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Stromboli

Legendární Stromboli opět
brázdí koncertní pódia! Mají
za sebou úspěšné vystoupení ve vyprodané O2 aréně
v prosinci 2015 a řadu sólových koncertů na letních scénách a festivalech. Do Měšťanské besedy zavítají s aktuálním a již platinovým albem „Fiat Lux“ v původní silné
sestavě Michal Pavlíček, Bára Basiková, Klaudius Kryšpín, Jiří Veselý, Vendula Kašpárková a hostem Vilémem
Čokem. Kromě nových skladeb nebudou v koncertním
playlistu Stromboli samozřejmě chybět stěžejní hity
jako „Veliké lalula“, „Osiřelá košilela“, „Ó hory, ó hory“
nebo „Ivanhoe“. Vstupenky na koncert, který bude koncipován k stání, jsou již v prodeji a doporučujeme s jejich pořízením dlouho neotálet!

24/09 / 14:00

Zelenohorská pošta
Nepomuk

Vinobraní
v Nepomuku

Již po třetí se bude konat v malebném areálu Nepomucké Zelenohorské pošty pestrý hudební festiválek
spojený s degustací vín z malých moravských vinařství
a zpestřený sklizní vlastní révy pěstované v místech
středověké cisterciácké vinice. Kromě toho se můžete
těšit na bohatý kulturní program, o který se postarají
skupiny Lesní zvěř, Chichimeků, Lakuna a BJB a můžete se tak těšit na zajímavý mix jazzu, šansonu, taneční
hudby, reggae, rocku i folku. Vstupné na akci je dobrovolné a na pozdní hodiny je připravena navíc afterparty ve stylu electroswing! Více informací najdete
na www.zelenohorskaposta.cz.
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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25/09 / 19:30

Měšťanská beseda

J ukebox: Hlasoplet vs Akcent

A je tu další souboj dvou
acappellových uskupení soudcovaný Antonínem Procházkou! Tentokrát si to na plné hlasivky rozdá plzeňský
Hlasoplet se skupinou Akcent. Přijďte fandit, neboť jediným měřítkem úspěchu je hluk způsobený nadšeným
publikem a měřený citlivým decibelmetrem.

02/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Pavel Dobeš
& Tomáš Kotrba

Hudební začátky písničkáře,
textaře a skladatele Pavla Dobeše jsou spojeny s ostravskými bigbeatovými kapelami, s nimiž hrál v 60. letech.
Postupně se jeho zájem přesměroval na country a folkovou hudbu a v roce 1981 napsal svůj první velký hit
„Jarmila“. Od poloviny 80. let začal Dobeš intenzivně
koncertovat po celé republice a s Martinem Kratochvílem nahráli veleúspěšné album „Skupinové foto“, které
zásadně nastartovalo jeho hudební kariéru. V posledních letech vystupuje s Tomášem Kotrbou, se kterým se
představí také začátkem října v Měšťanské besedě.

05/10 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band
& Dixieland Planá
Na říjnové pokračování oblíbených večerů pod názvem „Po siréně swing!“ si pořádající Pilsner Jazz Band tentokrát pozval své přátele z nedaleké Plané. Kapela Dixieland Planá se zkušenostmi
z různých koutů světa (USA, UK, Austrálie) oživuje hity
traditionalu, shuffle, boogie a blues, hudby první poloviny 20. století, a to často velmi zajímavými a osobitými aranžemi. O úvod večera se tradičně postará Pilsner
Jazz Band s převážně swingovými kousky, jež panovaly
tančírnám po mnoho desetiletí a připravena bude opět
i lekce swingového tančení s lektorkou Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod. Vstupenky jsou v předprodeji
na Plzeňské vstupence.
září 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie v říjnu
vystoupí s Janem Simonem a Tomášem Braunerem v Měšťanské besedě (13. 10.),
kde také odehraje koncert na podporu „Světového
dne zraku“ (7. 10.).
… že v Knihovně města Plzně vystoupí 12. října svérázný písničkář Petr Rímský za doprovodu skupiny
Misitu.
… že „To nejlepší“ ze své tvorby v šansonových
úpravách představí v Měšťanské besedě 3. listopadu
Richard Müller a 50 let na koncertních pódiích zde
23. října oslaví legenda české folkové a trampské scény Jan Nedvěd.
… že Plzeňská filharmonie odehraje „Klavírní koncert b moll“ P. I. Čajkovského v Novém divadle
DJKT (20. 10.), Filharmonický bedekr se Svatoplukem Schullerem v DEPO2015 (27. 10.) a v Českém
rozhlase Plzeň vystoupí s programem „Máme rádi
zvířata“ (2. 10.).
… že 1. října proběhne v areálu Plzeňského Prazdroje tradiční Pilsner Fest k příležitosti výročí uvaření
první várky originálního zlatého ležáku a návštěvníci se zde opět mohou těšit také na bohatý hudební
program.
… že v Měšťanské besedě chystají na příští měsíc
vystoupení oblíbené dvojice Eva a Vašek (14. 10.), narozeninový dvojkoncert Zdeňka Vřešťála a Romana
Dragouna se skupinou Neřež (18. 10.), nebo exkluzivní
koncert Věry Špinarové s kapelou a smyčcovým kvartetem členů Janáčkovy filharmonie Ostrava (20. 10.).
… že 14. 10. proběhne v Pekle šesté pokračování
oblíbené akce „Electro Swing Plzeň“, 29. 10. se zde
uskuteční největší taneční Hallowenská party na západě Čech s účastí tuzemské DJské špičky a diváky
TV Šlágr zde 10. 10. jistě potěší koncert populární
Veselé trojky.
… že v pátek 7. října vystoupí v plzeňském Pekle
Tomáš Klus se svou Cílovou skupinou v rámci nové
koncertní šňůry s názvem „Recyklus Tour“. Doporučujeme neváhat s nákupem vstupenek!
… že v rámci Dnů pro duševní zdraví vystoupí 8. 10.
v Moving Station na „jižáku“ plzeňská skupina Garyho Hausbot, v jejíž sestavě najdete muzikanty z kapel
jako L69, Hibaj, Syrinx nebo Joe Blow.

21

KLUBOVÁ SCÉNA
01/09
21:00

Anděl Music Bar

Kayo Dot

Na první školní den pro vás přichystali pořádající
Místní borci skutečnou lahůdku, kterou je vystoupení
velmi osobitého seskupení z New Yorku kolem multiinstrumentalisty Toby Drivera. Kayo Dot zrovna nejsou
lehce přístupná kapela a v tomto směru ani žádné ambice nemá – ve své tvorbě mísí vlivy jazzu, dark-wave,
elektroniky, post-punku nebo black metalu a stala se
jednou z nejvýraznějších kapel na poli avantgardního
jazz – metalu. Pokud chcete od hudby trochu více než
je běžně zdrávo a nebojíte se objevovat nové směry, neměli byste si rozhodně tento koncert v Andělu
nechat ujít!

04/09 / 14:00

HOST´n´HOST

Goodfest

Goodfest je putovní hudební festival skupiny The Fellas
(dříve Goodfellas), na který kapela každoročně zve
své oblíbené české a zahraniční kapely. Kromě pořádajících The Fellas se letos můžete těšit na vystoupení
indie popové skupiny Lake Malawi soustředěné kolem
Alberta Černého (ex Charlie Straight), plzeňské duo teepee, rovněž dvoučlenný akustický projekt IAN, popový
objev Light & Love a indie rockovou partu The Silver
Spoons. Letos se akce odehraje v prostorách restaurace HOST´n´HOST poblíž řeky Radbuzy a startuje již
krátce po nedělním obědě, tak nezapomeňte dorazit
včas, neboť všichni interpreti si rozhodně zaslouží vaši
pozornost! Vstupné je 100 Kč. Více informací naleznete
na www.facebook.com/hostnhost.

10/09 / 21:00

Pantheon Music
Club

Audiorockers

V září se pro velký úspěch vrátí
do plzeňského klubu Pantheon EDM duo Audiorockers,
které patří mezi absolutní špičku domácí elektronické
taneční hudby a letos má za sebou tažení po nejlepších
evropských festivalech. Dvojici tvoří DJ Brian a producent Sedliv a za pouhé dva roky společného fungování
si dokázali vybudovat velkou fanouškovskou základnu
nejen u nás, ale také v mnoha dalších zemích po celém
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Kam a za čím do klubů

světě. Jak sami kluci tvrdí, jejich cíle jsou velké a vzhledem k jejich stoupající popularitě se dá očekávat, že
o projektu Audiorockers ještě v budoucnu hodně uslyšíme. Kam vyrazit druhou zářijovou sobotu je tedy jasné,
nezbývá než dodat, že jako support tento večer vystoupí
DJs Mio, Wavehookers, LA, Ludwig a Tomas Icorp.

16/09 / 21:00

House of Blues

Moodshake

U zrodu plzeňských Moodshake byli dva nerozluční přátelé Dan a Zbyněk, kteří se s kapelou zpočátku věnovali
především jazzovým standardům. Během necelých deseti let se postupně měnila sestava i žánrové zaměření
kapely a dnes můžete na pódiu zažít devět bláznivých
kluků a jednu ulítlou zpěvačku, kteří vás zahrnou energickou show plnou skvělé hudby, živých rytmů a tance.
Kromě toho vás tento pátek v House of Blues čeká ještě
vystoupení švýcarské kapely Es Brennt – Was Tun?.

20/09 / 20:30

Zach´s Pub

The Prostitutes
Pražská kapela The Prostitutes, patřící již více než deset let
mezi čelní představitele tuzemské indie scény, se toto
úterý představí v Zach´s Pubu vůbec poprvé. Kapela
v čele s anglickým frontmanem Adrianem T. Bellem
koncem loňského roku vydala čtvrté studiové album
„Zum Passer“, na kterém možná nenajdete takové hity
jako „Heart Of Stone“ nebo „Leave It Like It Is“ z předchozích dvou desek, ale oproti tomu perfektně funguje
jako celek a ukazuje The Prostitutes ve vrcholné formě.
A naživo to platí dvojnásob!

21/09
17:00

Plzeň více míst

Vítání prváků 2016

Studenťs life z.s. pro vás opět připravilo každoroční
legendární akci vítání prváků! Hlavní prestižní kluby
města Plzně představí v jeden den své prostory a programy na celý následující zimní semestr. Těšit se můžete
na DJs, soutěže, akční drinky, různé show, dárky, a nezapomenutelnou atmosféru! Pojď poznat své spolužáky
a najít nové kamarády a projít ty nejlepší kluby v jeden
den. Více informací na www.vitaniprvaku.cz.
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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22/09 / 21:00

Anděl Music Bar

 dams Emily
A
a Dozen Street

Tento čtvrtek se v plzeňském
Andělu představí domácí duo Adams Emily, jejichž tvorba stojí někde na pomezí folku a jazzu, ale příznivci daných stylů mají v jejím zaškatulkování naprosto jasno.
Jazzmani o Adams Emily tvrdí, že hrají folk a folkaři zas
pro změnu, že je to jazz. Nic na tom ovšem nemění, že
toto sympatické duo s úspěchem vystupuje na folkové
i jazzové scéně a dle svých vlastních slov jejich hudba
prostě „vychází z jejich srdcí a je tak jednoduchá a zároveň komplikovaná jako život sám“.

29/09 / 21:00

Anděl Music Bar

Na Rozcestí

Kořeny
plzeňské
skupiny
Na rozcestí sahají do roku
2003, kdy se z původně čistě recesistické a nevinné zpívané na lyžařském výcviku gymnázia časem vyloupla
skupina The Krippless, jejíž členové tvoří základ dnešní
sestavy. Z původně folkového tria se postupem času
vyklubala šestičlenná kapela, jejíž tvorba stojí na dlouholetém přátelství, spontánnosti a instrumentálních
výkonech jednotlivých členů a najdete v ní prvky folku,
rocku, jazzu a popu.

29/09 / 21:00

Divadlo
pod lampou

Sniper 66,
Lord James
Poslední čtvrtek tohoto měsíce proběhne v Divadle
pod lampou zastávka společného evropského turné
amerických Sniper 66 a jejich německých parťáků Lord
James a tento koncert by si neměl nechat ujít žádný
fanoušek klasického 77´ punku a jeho odnoží. V tvorbě
Lord James najdete prvky street & oi punk rocku a někdy až metalově nabroušené kytary pro změnu nabídne energický set nekompromisních Sniper 66 z texaského Austinu, jejichž v Plzni dobře známí „kolegové“
Nowherebound vystoupí v Lampě již ve středu 14. září!
září 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že třetí pokračování party s názvem
„Earthquake“ proběhne 7. 10. v Pantheonu, kde mimo jiné chystají na 11. 11. mega
party „Las Vegas“ v zastoupení pražských DJs Bon
Finixe a Mia z Retro Music Hall a rezidentního DJ
Duplexu – Pauli Gabrieliho.
… že v následujícím měsíci vystoupí v Zach´s
Pubu duo Kieslowski (13. 10.), lounská kapela Furt
rovně (19. 10.), britský písničkář Justin Lavash
(16. 10.) a v rámci Plzeňské noci zpěvačka Emma
Smetana (21. 10.).
… že v Divadle pod lampou se v říjnu představí
pop punková stálice Jaksi Taksi, undergroundová
kapela Aktual v čele s Milanem Knížákem, punk
rockové Totální nasazení nebo ska punkové party
Sticx spolu s Jet8.
… že skupina -123 min. se vrací na koncertní pódia
a v rámci svého „Comeback Tour“ se v Plzni představí 8. října v klubu House of Blues.
… že legendární hip hopeři Indy a Wich se po letech vrací do Plzně a vystoupí 7. 10. Pod lampou,
kde se v následujícím měsíci můžete těšit také
na balkan party s kapelou Mr. Loco, warm up festivalu Phantoms of Pilsen nebo finsko-anglické duo
NYOS (ex Khuda).
… že 8. října vystoupí v Buena Vista Clubu mimořádně talentovaná muzikantka Lenny s debutovým albem „Hearts“!
… že 30. září vystoupí v KD Horní Bříza legendární
kapela z „ValMezu“ Mňága a Žďorp.
… že 5. 10. vystoupí v plzeňské HM Aréně se
svým nejslavnějším albem slovenská legenda Elán
v rámci turné „30 let výročí alba Hodina slovenčiny“.
… že 21. října vystoupí v Music clubu Kalikovák
punk-rocková skupina Do řady!
… že 3. září se v Plasích uskuteční zbrusu nový hudební festival Holiend. Vystoupí například Hentai
Corporation,Paulie Garand, Olga Lounová, Doctor
Victor, RattleBucket a další.
… že 3. září vystoupí v Papírně slovenské hiphopové uskupení Kontrafakt, jehož členy jsou Rytmus, Ego a DJ Anys.
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DIVADLO
03/09
17:00

Divadelní tipy

Malá scéna DJKT

Krysař

„Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař.“ Příběh
inspirovaný staroněmeckou bájí o krysaři, který sice
dokázal zbavit město nečistot, ale nikoliv nepoctivosti,
a o tom, jaký trest postihl nečestné obyvatele městečka
Hameln, vypráví choreografka Hana Litterová originálním tanečním slovníkem, blízkým naší mladé generaci.
V komorní intimitě Malé scény zazní krysařovo memento
v působivé hudební koláži jako věčně platná výstraha…

03/09
19:00

06–13/09

Moving Station

Po roce… slavíme
1. rok v novém

Velké divadlo DJKT

Zahajovací koncert
sezóny 2016/2017

Nenechte si ujít tradiční koncert k zahájení letos již
152. sezóny stálého českého divadla v Plzni. Koncert je
ochutnávkou z premiér nadcházející sezóny. Ve Velkém
divadle zazní árie z Evžena Oněgina, Rusalky, Médey
a dalších titulů. Vystoupí sólisté i sbor opery DJKT, Radka
Sehnoutková, Jana Foff Tetourová, Ivana Veberová, Ja-

TIP NA ZÁŘÍ
06/09 / 16:00

Mlýnská strouha

Průvod
Vendelín 2016

Potřetí společně vyrazí do plzeňských ulic desítky umělců, milovníků
a podporovatelů umění a lidí kulturně a společensky činných a nadšených, aby spolu s patronem
Vendelínem otevřeli novou kulturní sezonu. Tentokrát povede trasa průvodu z Mlýnské strouhy přes
sadový okruh kolem Velkého divadla DJKT Riegrovou ulicí na náměstí Republiky. Zde se na dvou
pódiích představí jednotliví aktéři se svým programem a současně návštěvníkům ve svých stáncích
představí nabídku a ukázky aktivit pro rok 2016/17.
Hledáte zajímavé možnosti, jak vyplnit volný čas
svých dětí? Plánujete návštěvu některého z plzeňských divadel, knihovny nebo koncertu? Na náměstí Republiky najdete v tento den vše pohromadě
a vedle kulturních zážitků si odnesete i nové prezentační materiály všech zúčastněných.
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kub Turek a další. Jedním z účinkujících bude i Philippe
Castagner, tenorista se zkušeností z mnoha prestižních
světových scén včetně MET v New Yorku. Do Plzně již
letos zavítal společně s pěvci operního studia Univerzity Britské Kolumbie a na jeviště Velkého divadla se brzy
vrátí v roli Lenského v opeře Evžen Oněgin.

Pro letošní již 24. ročník Mezinárodního festivalu DIVADLO se podruhé otvírá
samostatná festivalová sekce „JOHAN uvádí…“ v rekonstruované nádražní budově Plzeň Jižní předměstí.
Jedenáctého září tomu je přesně rok, co toto kulturní
centrum funguje v novém a naplno. Oslavy budou pochopitelně netradiční a divadelní. Přímo v narozeninový
den se pak návštěvníci dočkají proměny kavárny v jeviště performancí a divadelních workshopů. Podrobný
program na www.johancentrum.cz.

od
07/09

Divadlo Alfa

Nová sezóna
v Divadle Alfa

Nová sezóna v Alfě začíná poslední loňskou premiérou,
Lékařem proti své vůli. Hraje se první zářijovou středu od 9 hodin a následně na Mezinárodním festivalu
DIVADLO. A pak už vypuknou naplno přípravy další
novinky, Cesty do středu Země. Její premiéra je naplánována na 14. října. V prosinci pak Divadlo Alfa uvede
hru Kosprd a Telecí, v únoru Gazdinu robu a v květnu
pohádku O třech silácích.

18 a 25/09

Moving Station

Nedělní
pohádkový expres
Nedělní pohádkový expres přiveze v září na Moving Station dvě představení s africkou
tematikou. Osmnáctého to budou od 16 hodin Africké
povídačky vypravěče Martina Haka a o týden později se
i mladší děti mohou těšit na interaktivní divadelně-hudební projekt Dobrodružná cesta Černouška Joea, který
začíná od 15 hodin. Na závěr bude připravena výtvarzáří 2016 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

ná dílna. Hraje a lektoruje Duo Afrika. Vhodné pro děti
od 2 let a jejich rodiče.

22/09 Primavera Hotel &
19:00 Congress centre, velký sál

1+1=3

John Brown je taxikář, který léta utajuje skutečnost, že
má dvě manželky. Vše klape díky přísně dodržovanému
harmonogramu. Jednoho dne se však vinou okolností dostane do nemocnice a na policii. Nepodaří se mu
tak dodržet harmonogram a rozjíždí se velký kolotoč
lží, do kterých se stále více zamotává. V komedii Raye
Clooneyho hrají Petr Štěpán, Jan Apolenář, Sandra
Riedlová a další herci z Malého Divadla Komedie. Předprodej vstupenek na recepci hotelu, tel. 378 020 500
nebo info@primaverahotel.cz.

24/09 Nová scéna DJKT
19:00

Kdyby 1000 klarinetů

Po 32 letech „Kdyby 1000 klarinetů“ opět v plzeňském
divadle! Znáte stejnojmenný legendární film? Připravena je pro vás divadelní verze žijící legendy divadla
Semafor Jiřího Suchého se skvělou hudbou Jiřího Šlitra. Plzeňské nastudování Klarinetů je v úpravě režiséra
Ondřeje Lážnovského.

26/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Zdeněk Izer
a autokolektiv

Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera, bude pochopitelně plný scének,
parodií, skvělých vtipů a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení
je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty.

28/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Už nikdy sám!

Ve své hře se německý režisér
a dramatik Marc Becker zabývá
září 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo J. K. Tyla chystá
na 8. října na Malé scéně premiéru komorní opery pro děti
Papageno v kouzelném lese.
… že 1. října hraje v Alfě Divadlo Rolnička Pohádky pro Dášenku.
… že 15. října má ve Velkém divadle DJKT premiéru jedna z nejslavnějších romantických oper,
Evžen Oněgin.
… že v polovině října má v Alfě premiéru inscenace Cesta do středu Země (14. 10.).
… že v Novém divadle DJKT bude mít 22. října
premiéru Shakespearův Sen noci svatojánské.
… že do Alfy míří 24. 10. Divadlo Na zábradlí se
svými Hamlety.
… že s repertoárem Divadla Alfa se na konci října
rozloučí Ostře sledované vlaky (31. 10.).
… že Divadlo Bez zábradlí se zastaví v říjnu v Pekle s komedií Kdes to byl(a) v noci (11. 10.).
… že Peklo uvede 23. října Janu Paulovou a Pavla
Zedníčka v komedii Bez předsudků.
fenoménem dnešní doby: osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu osamělosti a najít si
někoho, s kým budou sdílet svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyšleným plánem, dokonce za hranicí zákona. A stane se ještě něco
daleko zvláštnějšího – po městě se najednou začnou
ztrácet desítky a desítky lidí. Hrají Zuzana Bydžovská,
Pavel Liška a Josef Polášek.

06/10
19:00

Peklo

Tělo

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

Přehled výstav

do 17/09

Galerie Ladislava
Sutnara

Špička ledovce

Špička ledovce nabízí každý rok
to nejlepší z bakalářských a diplomových prací studentů
Západočeské univerzity. Letošní rok se vydařil nad míru
dobře, a tak se v galerii představuje nebývalý počet oceněných prací. Výstava se netradičně propojí se Dny vědy
a techniky, které proběhnou 9. a 10. září. V těchto dvou
dnech bude mimořádně v galerii k vidění prezentace
ateliéru multimédií, který si zvolil práci jako téma Neomaping a další technologie ve výtvarném umění.

do 28/09

Západočeské
muzeum

Příběh kola
aneb od draisiny
k favoritu
Výstava seznámí návštěvníky s vývojem kola od konce 18.
do poloviny 20. století. Mapuje počátky cyklistiky v Čechách, ustavení cyklistických spolků, klubů a vyznavačů
vysokých kol. Návštěvníci uvidí jak exponáty z muzejních
sbírek Západočeského muzea, tak i exponáty z jiných
muzeí a ze sbírek soukromých. Např. plzeňského rodáka,
velkého milovníka a nadšence cyklistiky Stanislava Cinka
a Františka Babického, který působil jako mechanik při
Závodu míru. Vystaveny budou i originální dresy, medaile a kola s osobitou historií, draisina, vysoké kolo, secesní
plakáty, prapor, fotodokumentace či dobové oděvy.

06/09 / 17:00

Západočeská galerie

Co je
surrealismus?

Přednáška Lenky Bydžovské
z Ústavu dějin umění AV ČR je doprovodným programem k výstavě Meziválečná moderna ve sbírkách
Západočeské galerie v Plzni (1918–1938). Poslední ze
série přednášek se zaměří na ohlasy surrealismu v meziválečném Československu. Soustředí se na vztahy českých autorů k pařížské surrealistické skupině, zejména
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k André Bretonovi a Paulu Éluardovi. Zvláštní pozornost
bude věnována tvorbě Jindřicha Štyrského a Toyen,
jejichž surrealistické obrazy lze zhlédnout na současné
výstavě v Masných krámech, která potrvá do 18. září.

07/09 / 17:00

Západočeská
galerie

Toyen: Krajina
z Dalmácie, 1922
Cyklus Jedno dílo / jeden svět tentokrát přiblíží obraz
zastoupený na aktuální výstavě meziválečné moderny
ze sbírek ZČG. Dílo tehdy dvacetileté Toyen je jednou
z nemnoha dochovaných maleb z počátků její umělecké kariéry a zároveň představuje důležitý mezník
v jejím životě a díle: během letních prázdnin na ostrově Korčula se Toyen seznamuje s Jindřichem Štyrským,
s nímž pak bude bezmála po dvě desetiletí tvořit nepřehlédnutelnou uměleckou dvojici. Obraz představí
kurátorka Petra Kočová.

BILANCE 2016
od 20/09

Galerie Jiřího
Trnky a Galerie
města Plzně
Členská výstava
UVU PLZEŇ, z. s.
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. Vernisáž se koná
20. září od 17:00 hod.

září 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

07–30/09

Galerie Evropského
domu SVK PK

Polský divadelní
plakát

Polský plakát hrál zásadní roli ve vzniku autorských
uměleckých plakátů v Evropě. Již koncem čtyřicátých
let 20. století začali polští výtvarníci pod vedením Józefa Mroszczaka a Henryka Tomaszewského navrhovat
originální plakáty pro film, divadlo a další oblasti společenského a kulturního života. Od té doby měl polský
plakát zcela zásadní inspirativní roli pro navrhování
v ostatních zemích, tehdejší Československo nevyjímaje. Výstava, která je součástí doprovodného programu
festivalu DIVADLO, představí velká jména této umělecké oblasti.

od 14/09

Galerie Bílé nároží

Vody, řeky, potoky
Plzeňského kraje
Finální výstava projektu, který
představí „vodní svět“ přírody Plzeňského kraje prostřednictvím velkoformátových fotografií. Vystaveny budou fotografie zachycující vodní krajinné scenérie, floru
i faunu. Snímky pocházejí z fotografické soutěže pro
děti a mládež od 6 do 15 let. Výstava je přístupná denně
od 9 do 19 hodin a vstupné je zdarma. Projekt se koná
za finanční podpory NF Zelený poklad (www.zelenypoklad.org). Více informací na www.jsmecastizeme.org.

26/09 / 09:00

Studijní a vědecká
knihovna

Evropský den
jazyků

Eurocentrum Plzeň a knihovna připravily do hlavní budovy knihovny a Evropského domu bohatý program plný
her a soutěží. Dopolední část je určena žákům základních
škol a studentům gymnázií. V 18 hodin bude v hlavní budově připraven Speak–dating pro veřejnost, kde si všichni mohou krátce, nezvykle a zábavně procvičit své jazykové znalosti, nebo si zkusit zcela nový cizí jazyk. Během
září 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že od 12. října bude v Masných krámech k vidění vůbec
první retrospektiva plzeňského rodáka Hugo Boettingera (1880–1934).
… že Studijní a vědecká knihovna chystá na říjen
výstavu kreseb inspirovaných lidovou tradicí Plzeňska.
… že v říjnu hostí Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara sympozium Figurama s workshopy
a přednáškami na téma figurální kresby.
… že v Západočeském muzeu bude od 7. října až
do 26. února k vidění výstava Archeologie třicetileté války v západních Čechách.
… že zakončení výstavy meziválečné moderny
v Masných krámech bude mít swingovou příchuť:
18. září dopoledne tu vystoupí Markéta Čekanová
a Jiří Bránský s pořadem …a svět tančil swing.
… že Galerie Azyl pořádá až do 1. října výstavu
fotografií Aishi Krist a obrazů Katky Pražské. Vernisáž proběhne 5. září od 18:00 hod.
… že ve druhém patře radnice je od 7. září
do konce roku instalována výstava AAAR – soubor výtvarných prací otce a dcery: Rudolf a Anna
Arnetovi.
Speak-datingu si může každý sednout na pět až deset
minut k učiteli cizího jazyka a popovídat si s ním v jeho
řeči nebo se naučit pár frází.

od 30/09

Galerie města Plzně

Lazaři

Samostatná výstava grafika
Mikoláše Axmanna se neodehrává pouze ve škálách černé a bílé, ale uplatňuje se
v ní i autorovo výrazné koloristické cítění. Dramaticky tu
vyvstává komplikovaný, neprostupný svět, v němž jsme
se ocitli, v němž žijeme. Kromě volné grafiky se Axmann
věnuje také ilustraci a velkou část své energie zasvětil
autorským knihám, které svojí originální koncepcí navazují na Váchalovy tisky.
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od
29/08

Techmania

od 01/09

Sen o létání

Po létání touží lidstvo od nepaměti. Mít křídla, rozepnout je slunci vstříc a letět vysoko nad zemí… Takový
sen sní generace a generace lidí. Před stoletím došel
tenhle sen naplnění. Jaké myšlenky, nápady a vynálezy
k jeho realizaci vedly? Jak dlouhou cestu lidé ušli, či spíše uletěli, od časů Ikarových perutí? Právě tyhle odpovědi přináší nový film ve 3D Planetáriu v Techmanii.

01/09 / 10:00

OC Plzeň
Rokycanská

Zpátky do školy
Na začátek školního roku si návštěvníci Obchodního centra Plzeň a nově zrekonstruovaného hypermarketu Tesco Extra rozhodně přijdou
na své. Od 10 hodin tu děti budou moci vyhrát dárky
v interaktivní hře. Připraveny jsou vědomostní soutěže, malování na obličej, balónková dílna a spousta další
zábavy pro všechny věkové kategorie. A samozřejmě
se budou rozdávat dárky se školní tematikou, a to až
do 17. hodiny. Více na www.oc-plzen.cz.

TIP NA ZÁŘÍ
od 01/09

Akce v ZOO
Popřejte plzeňské ZOO
k jejím devadesátinám!
Září přinese program hodný takových oslav a pobaví
malé i velké návštěvníky. Oslavy vyvrcholí velkým
celodenním programem v amfiteátru v sobotu
3. září. O týden později je připravena tradiční oblastní výstava jiřinek. Součástí jiřinkové slavnosti
bude i Vinobraní pod Vinicemi. O dalším víkendu,
17. a 18. září, bude Lüftnerka hostit festival tradičních lidových řemesel a dovedností k užitku i potěše. Vedle toho je letos připraven i velký doprovodný
narozeninový program, jemuž bude vévodit dožínkové folklorní pásmo se zpěvy a tanci. Zářijové
kulturní dění v ZOO uzavře na sv. Václava celodenní
rodinný program Přes kontinenty za medvědy.
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Techmania

Inženýrství
Techmania připravila pro nový
školní rok nové průřezové
téma: inženýrství a inženýrský přístup k řešení problémů. Slovo inženýr má své kořeny v latinském ingenium,
což znamená vrozenou duševní schopnost či sílu a jeho
další vývoj vedl přes člověka ovládajícího chytré vynálezy nebo konstruktéry válečných strojů. To vše toto nové
téma s sebou nese. Opět jsou připraveny nové atraktivní programy v dílnách a v laboratořích biologie, fyziky
i chemie, film ve 3D Planetáriu a science show.

od
01/09

Dům digitálních dovedností

 ová vlna kurzů pro
N
děti, dospělé i seniory

I letos je v Domě digitálních dovedností připravena široká škála kurzů pro dospělé z oblastí Výtvarno, Technično, Praktično. V první kategorii mohou zájemci navštěvovat kurzy grafiky, fotky či videa. Mezi nejoblíbenější
patří Vytvoř vlastní film – Pinnacle nebo Úprava videa
– Adobe. V kategorii Technično si určitě přijdou na své
začínající programátoři. Mohou vybírat z kurzů zaměřených na jazyky jako je HTML, Python, C# či Android.
Připraven je i kurz tvorby webových stránek v systému
Wordpress. Zájemci, kteří uvažují nad založením internetového obchodu jistě zaujme kurz E-shop aneb začni
podnikat. Více informací najdete na www.dddplzen.eu,
na telefonu 378 035 534 či 378 035 536, případně e-mailu ddd@plzen.eu.

02/09 / 20:20

PechaKucha Night
Na začátku září přijde den D
pro osmnáctou PechaKucha
Night. Na místě, které bude
odtajněno již za pár dní, se
vám postupně představí 10 výjimečných hostů se
svými prezentacemi na 20x20 vteřin. Těšit se můžete
na autorku knihy Bábovky, Radku Třeštíkovou a také
např. na sourozence Kordovských, kteří se snaží zachránit původní vzhled hotelu Thermal, který mu
vtiskli jejich prarodiče. Další informace budou postupně odtajňovány na facebookové stránce PechaKucha
Night Plzeň a na www.pknp.cz.
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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od 05/09

D klub

Nábor do kroužků
a klubů 2016/2017
Doubravecký klub i v tomto
školním roce nabízí dětem i dospělým možnost vybrat
si z mnoha volnočasových aktivit. Dospělí se mohou přihlásit na jógu, kytaru či do výtvarného klubu, děti pak
na flétnu, kytaru, asijská bojová umění, do výtvarného
kroužku, klubu Sluníčko, angličtiny pro nejmenší apod.
Pro seniory je připraven kurz angličtiny pro začátečníky
i pokročilé a poker, který je zdarma. Nábor do kroužků
a klubů probíhá od 5. září, přihlásit se můžete denně
od 9 hodin osobně nebo e-mailem. Více informací najdete na www.dklubplzen.cz.

09–
10/09

Náměstí Republiky

Dny vědy a techniky

Přijďte se pobavit vědou přímo do ulic Plzně! Interaktivní výstava promění na dva dny plzeňské centrum ve vědeckou laboratoř. V ulicích města se tak můžete setkat
s mnoha experimenty běžného života i s pokusy, které
jinde jen tak neuvidíte. Třicet expozic představí vědecké
obory z jiného úhlu pohledu. Dny vědy a techniky letos
již pojedenácté pořádá Západočeská univerzita v Plzni
spolu se statutárním městem Plzní a za vydatné podpory Plzeňského kraje. Tento festival vědy se stal během
deseti minulých ročníků již tradiční akcí spojenou s prvním podzimním měsícem, bez níž si lze plzeňské září
představit jen stěží. Více na www.dnyvedy.zcu.cz.

10/09 / 11:00

Jiráskovo náměstí

Jiráskovo
náměstí žije

Zahrady
dominikánského
kláštera na Jiráskově náměstí se letos podruhé otevřou široké veřejnosti. Druhou zářijovou sobotu se
zde koná sportovně-herní den, jenž přinese do parku
před klášterem tvůrčí a zdravovědné disciplíny. V zahradě si návštěvníci budou moci vyzkoušet rozličné
skautské úkoly a později se i zapojit do netradičního
fotbalového turnaje. Den plný zábavy završí koncert pod širým nebem. Podrobný program naleznete
na facebook.com/pestujprostor.
září 2016 | www.zurnalmag.cz

10/09 / 13:00

OC Plzeň Plaza

The Show Time
Prázdniny jsou za námi, ale čas
na výjimečné zážitky nekončí
nikdy. Proto u OC Plzeň Plaza vyroste exkluzivní dvojitá
VSA Xtreme MAX rampa, na níž bude po celý den probíhat atraktivní program. Rampa bude mít v Plzni svoji premiéru a představí se na ní mistři České republiky, Evropy
i světa v BMX, SK8, freestyle scooteru a dalších letních extrémních sportech. Jejich výkony doprovodí audiovizuální efekty. Po celý den tu bude hrát Monster Energy DJ Lucky Boy a v závěru dne se můžete těšit na koncert ATMO
MUSIC. A pro aktivní diváky jsou připraveny workshopy.

13–18/09

Zahrada Mikulášského gymnázia

Podzim v alpinu

Léto končí a příroda se brzy
začne připravovat na zimu. Jsou ale rostliny, které mají
vrchol vegetačního aspektu ještě stále před sebou: vře-

TIP NA ZÁŘÍ
08/09–04/10

Studijní a vědecká knihovna
Suchý literární
festival
Studijní a vědecká knihovna oslaví pětaosmdesátiny
spisovatele, malíře, textaře, zpěváka a především plzeňského rodáka Jiřího Suchého festivalem. Výstavu
svých grafik a litografií přijede autor společně s Jitkou Molavcovou zahájit osobně 13. září v 17:30 hod.
Jiří Suchý se narodil 1. října 1931 a do svých čtyř let
žil v Plzni. Pak se rodina odstěhovala do Klatov, ale
on dál jezdil do Plzně k tetě, která měla výrazný vliv
na jeho prvotní kontakty s kulturou: chodili spolu
do kina i do divadel. K Plzni má proto dodnes velmi
úzký vztah a rád se sem vrací. Kompletní program
festivalu naleznete na www.svkpk.cz.
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sy, japonské javory, bramboříky, podzimní hořce a další
a další. A právě takové rostliny chystají členové Alpinum
klubu Plzeň na svoji podzimní výstavu. Ta proběhne od úterý 13. až do soboty 17. září a bude přístupná
od 9 do 18 hodin. Stejně jako na jarních výstavách bude
spojena i s prodejem přebytečných výpěstků. Prodej se
uskuteční ještě v neděli 18. záři do 12 hodin. Tento den
bude zdarma vstup, ale pouze do prodejního areálu.

13/09
17:00

Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích

Zámecký literární večer



Všechny milovníky dobrodružných příběhů srdečně
zveme na Zámecký literární večer do zámeckého parku.
Komponovaný večer s podtitulem „Z Blovic do Marseille
aneb Interview s Bismarckem“ seznámí publikum s osudy
Oppera de Blowitz, světově proslulého blovického rodáka,
dopisovatele Timesů a celoživotního pábitele. Z jeho memoárů bude číst Petr Borovský, herec divadla Alfa. Hudební doprovod Martin Henzl, úvodní slovo doc. PhDr. Marie
Fenclová, CSc. Vstupenky v předprodeji na Plzeňské vstu-

TIP NA ZÁŘÍ
Novinky
z DEPO2015
Třídíte plast? Doneste ho
do DEPO2015 a získejte
vstupenku na chystanou výstavu Má plast!
Sběrné místo je na recepci DEPO2015 otevřené každý den v týdnu
od 11 do 19 hod. a o víkendu mezi 10 a 18 hod.
Za plný pytel čistého plastu si odnesete volnou
vstupenku, za igelitku s víčky od PETek rovnou
permanentku na 10 vstupů. A když už tam budete,
vydejte se ještě naposledy na plavbu na Nový Zéland – výstava Dobrodruzi trvá už jen do 25. září.
V kavárně nahlédnete do světa digitálního designu
díky výstavě Pohled za pixely. V DEPO2015 se odehrají také dvě představení festivalu DIVADLO: 8. září
Je těžké být bohem a 10. září Rituální vražda Gorge
Mastromase. V pátek 9. září se tu potkáte na besedě
s Michalem Horáčkem. A v sobotu 24. září se můžete opět vydat na další dvě sousedské vycházky
do Hradiště anebo s Plzeňským architektonickým
manuálem objevit Nové centrum – výrobní a rezidenční čtvrť. Více na www.depo2015.cz.
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pence nebo před zahájením na zámku. Za nepříznivého
počasí se akce bude konat v zámecké kapli.

od 14/09

KD JAS

Kurzy swingových
tanců
Jazz bez hranic připravil pokračování kurzů charlestonu a lindy hop – tanečních šlágrů
meziválečných let i současnosti. Pronikněte do kroků,
které jsou plné života a radosti, které se dají tančit v páru
i jednotlivě, bez ohledu na váš věk. Kurzy budou probíhat každou středu, od 18:00 hod. pro úplné začátečníky a od 19:10 hod. pro mírně pokročilé. Ve 20:15 hod.
na ně naváže tančírna. V JASu na Slovanech vyučují Markéta Čekanová a Jiří Bránský. Více informací
na www.jazzbezhranic.com.

15–17/09

Hala TJ Lokomotiva

Děti vládnou
ITEPU

Několik novinek přináší 12. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITEP
2016. S rostoucím zájmem návštěvníků i vystavovatelů
dochází k rozšíření veletrhu do dvou hal v komplexu Lokomotivy na Slovanech. Po celé tři dny budou připraveny unikátní interaktivní expozice v rozšířených prostorech druhé haly a expozice nabídnou netušenou zábavu
především pro rodiny s dětmi. Letošní ročník ITEPU je
naprosto unikátním projektem, kde na malém prostoru
zažijete nejúžasnější zábavu a poznání z celého kraje
a nejen z něj. Přijďte na ITEP a ochutnejte alespoň kousek onoho dobrodružství. Více na www.itep-plzen.cz.

16/09 / 20:00

Městská plovárna

Plovárenská
alternativa II.

Konec léta na Plovárně přináší kromě chladného větru od řeky, těžké večerní rosy
a líné mlhy již tradičně festival alternativní scény. Přesně
po roce zazní introvertní disko od Neřvi mi do ucha. Poprockový projekt Darren Eve přiblíží, co vznikne, když se
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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v údolí pod jesenickými hřebeny potká anglický zpěvák
a kytarista, řecko-český bubeník a osiřelá baskytaristka
z The Finally. Třetí kapelu si pořadatelé nechávají jako
překvapení. Vstupné je 100 Kč.

21/09 / 18:30

Kavárna kreativní
zóny DEPO2015
POST–INDUSTRIÁL:
Po proudu Radbuzy
Spolek Pěstuj prostor zve na podzimní cyklus čtyř přednášek a diskusí věnovaných plzeňské industriální architektuře. První díl se zaměří na proměny areálů dnešní
kreativní zóny DEPO2015 a kulturního centra Papírna.
Hovořit se bude o historii i dosavadních úpravách obou
někdejších průmyslových komplexů, o jejich současném
provozu i vizi pro budoucnost. Závěrečná diskuse pak
všem návštěvníkům nabídne možnost položit vlastní
otázku. Vstupenky v ceně 50 Kč je možné zakoupit na místě nebo v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz.

23/09
20:00

Papírna

Grey City + DJ

Celovečerní dokument Grey City vypráví o brazilské
graffiti scéně, novém stylu graffiti a kreativním povstání street umělců v betonovém velkoměstě Sao Paulo.
Je určený všem, koho zajímá městské dění a výtvarné
umění, nebo těm, kdo chtějí poznat odlišnou kulturní
scénu. Po promítání filmu bude následovat afterparty.

24/09 / 09:00

Křimice

Festival zelí
Přijďte ochutnat jedinečné lobkowiczké kysané zelí vyráběné
tradičně v modřínových kádích a nově také čerstvé zelné saláty oceněné jako Regionální potravina plzeňského
kraje. Během festivalu se dozvíte, jak si připravit kvalitní
kysané zelí sami doma a jak s ním nakládat v kuchyni.
Dále bude připraveno skvělé podzimní zelné menu.
K prodeji bude nejen čerstvé krouhané zelí, ale také již
letošní kysané zelí a zelná šťáva. Vyzkoušet si budete
moci šlapání zelí v kádích a soutěže o zajímavé ceny. Těšit se můžete na vystoupení Agnes Rock, TRAMPOLÍNY
BDENĚVES a v 15 hodin se představí Roháči z Lokte. Vše
o festivalu naleznete na www.festivalzeli.cz.
září 2016 | www.zurnalmag.cz

24/09
10:00

TJ Lokomotiva

Festival Sporťáček

Užijte si společně den plný zábavy a oslavy sportu.
6. ročník největšího náborového sportovního festivalu
v ČR Sporťáček zamíří 24. září také do Plzně. Přiveďte
vaše dítě ke sportu a změňte mu život. Těšit se můžete
na desítky sportovních aktivit, klubů, odborníků a hvězd
na jednom místě. Více informací na webových stránkách
www.sportacek.cz.

24/09
13:00

Nebílovy

Zámecké vinobraní

Stejně jako v letech uplynulých, tak i letos přivítají
na nádvoří zámku v Nebílovech malé vinaře z Velkých
Pavlovic, cimbálovou muziku Ladislava Švidroně a velkopavlovický Presúzní mužácký sbor. Zástupci malých
rodinných vinařství přivezou celou řadu výtečných
a oceněných vín a pochopitelně i oblíbený burčák. Přijďte si užít jihomoravský folklor, ochutnávat, nakupovat,
ale i diskutovat s vinaři o jejich práci a výsledcích jejich
celoročního snažení.

TIP NA ZÁŘÍ
03/09 / od 09:00

OC Plzeň Plaza
Birell Plzeňská
MTB 50
Cyklistický závod v centru
západočeské metropole bude mít start na náměstí
Republiky, odkud trasy závodů provedou účastníky okolím města, aby je nakonec dovedly do areálu za OC Plzeň Plaza. Na všechny věkové i výkonnostní kategorie tu čeká nejen sport, ale i zábava
a nabitý doprovodný program. Připravena je nenáročná fitness jízda pro celou rodinu od 12:30 hod.,
dětské závody odrážedel od 11:50 hod., zóna se
spoustou her, tombola s hodnotnými cenami pro
děti i dospělé, stánky s občerstvením a prodej
sportovního vybavení. Vyznavači cyklistiky si mohou vybrat z tras 35 kilometrů (start v 12:20 hod.)
a 55 kilometrů (start v 11:30 hod.), případně dětská
Junior Trophy (start od 9:00 hod.). Jako suvenýr
si mohou odnést tričko Kolo pro život 2016. Více
na www.plzenska50.cz a www.kolopro.cz.
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24–25/09

Plzeň více míst

Víkend otevřených ateliérů
„Plzeň tvořivá“
Poprvé se na jeden víkend otevírají ateliéry výtvarných
umělců v Plzni a okolí. Je to jedinečná šance, jak osobně
poznat umělce a nahlédnout do zákulisí jejich tvorby.
Vydejte se po unikátní mapě ateliérů, galerií a výtvarných škol! Některé „zastávky“ skýtají i možnost vlastní
tvorby. V DEPO2015 vyzkoušejte sochání z porobetonu,
v Moving Station se zúčastněte komentované procházky, workshopu či setkání s výtvarníky. Jděte s rodinou
podle mapy, sbírejte body a ceny. Seznamte se s tím,
kdo tvoří ve vašem okolí! Navštivte galerie bez vstupného! Akce se koná denně od 14 do 20 hod., veškeré vstupy jsou ZDARMA. Objevte umění v Plzni a přijďte sami
tvořit! Mapa a program na www.grafia.cz.

28/09

U Ježíška

Rytířský turnaj
pro krále Karla
Oslavy 700. výročí narození
císaře a krále Karla IV. pokračují. V Plzni „U Ježíška“ se
koná jezdecký rytířský turnaj na počest tohoto slavného vládce. V den sv. Václava se na kolbiště sjede půl
tuctu urozených pánů. Ti se koňmo utkají o cenné odměny i o přízeň panovníka. Doprovodí je jejich družiny,
které také předvedou své šermířské umění. Přihlížet
bude císař Karel se svou paní, Eliškou Pomořanskou
a jejím fraucimorem. Zatančí krásné dámy a přijedou muzikanti a kejklíři! Dobové tržiště a občerstvení
bude připraveno. Začátky programu v 11:00, v 15:00
a v 19:00 (délka více než 150 minut). Podrobnosti najdete na www.NarozeninyKraleKarla.cz.

30/09
17:00

Radovánek

Noc vědců

Letošní Noc vědců zaplní prostory Domu dětí Radovánek v Pallově ulici tematikou bezpečnosti. Její organizátor Techmania i všichni ostatní partneři připravili
program plný bezpečnosti na internetu, na silnicích,
při koupání nebo lyžování, při práci, zkrátka jakoukoli
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bezpečností, která vás napadne. Noci vědců bude 8. září
předcházet road show U Branky, kterou spolu s Techmanií připravil Český rozhlas Plus.

30/09– KD Šeříková Plzeň
01/10 Výstava českých

a bavorských zahrádkářů
v Plzeňském kraji

Kulturní dům Šeříková v Plzni na Slovanech bude
opět hostit celokrajskou prodejní výstavu zahrádkářů,
na níž se několik desítek vystavovatelů ze všech okresů Plzeňského kraje a německého příhraničí pochlubí
svým pěstitelským uměním. Pátý ročník výstavy se
uskuteční v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2016. Vstup
je zdarma.

01/10 / 10:00

Koterovská náves

Medový jarmark
Med, medovina, svíčky, medová kosmetika a spousta dalších výrobků, v nichž hlavní roli hraje med bude k mání
na Medovém jarmarku v Koterově. Kromě včelařů tu
ovšem budou i prodejci s kořením, kozími sýry, bramborami, česnekem, keramikou, ozdobami z přírodních
materiálů a další. V kulturním programu zahraje Fregata
či Revival Olympic Domažlice a připraveny jsou i kuchařské show. Moderuje Petr Jančařík. Více informací
na www.koterovskanaves.plzen.eu.

04/10 / 16:00

Peklo

 en seniorů
D
s Plzeňským
krajem
1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Má připomínat
vše, co pro společnost znamenají staří lidé. Hejtmanství jim proto připravilo koncert hvězd populární hudby
50. až 70. let plný známých a oblíbených melodií. Svoje
největší hity zazpívají Yvetta Simonová, Eva Pilarová,
Karel Štědrý, Pavlína Filipovská a Viktor Sodoma za doprovodu Evergreen Bandu. Předprodej vstupenek v Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska a na
www.plzenskavstupenka.cz. Cena vstupenky je 50 Kč.
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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22/09

CineStar, Cinema City

Sedm statečných / western
Žádná klasika není nedotknutelná a platí to i o Sedmi statečných. Jejich fanoušci asi jen těžko ponesou, že došlo na novou verzi, ale i slavný western s Yulem Brynnerem a Stevem
McQueenem je konec konců předělávka japonských Sedmi
samurajů, takže je to vlastně fér. Tvůrci nové verze navíc
jasně naznačují, že hodlají o přízeň diváků bojovat trochu
akčnějším stylem než originál, ačkoliv příběh bude prakticky
stejný. Malou vesnici terorizuje armáda gaunerů a zákon je
na ně krátký. Mladá žena, jejíhož manžela zákeřně zavraždili, se tak rozhodne najmout skupinu profesionálů, kteří by se měli postavit
na stranu spravedlnosti. Jejich šéfem bude lovec odměn Chisolm, k němuž se přidá gambler Josh Farraday,
profesionální střelec Robicheaux, zabiják Billy Rocks, mexický psanec Vasquez, indiánský válečník z kmene Komančů a zkušený stopař Jack Horne.
Nesourodá parta má papírově proti obří přesile jen malou šanci, na jejich straně je však odvaha, vynalézavost
a snaha udělat alespoň jednou v životě dobrou věc. Režii obstaral Antoine Fuqua, autor filmů jako Equalizer,
Training Day nebo Král Artuš, a do hlavní role obsadil nezklamávajícího Denzela Washingtona. Vedle něj dorazí
třeba hvězda Jurského světa Chris Pratt nebo charismatický Ethan Hawke.

25/08

CineStar

Božská Florence / životopisný / komedie
Meryl Streep má na kontě tři Oscary a už pěkných pár let má pověst jedné z nejlepších hereček všech dob. A bez nejmenších pochyb právem. Teď ji uvidíte jako
Florence Foster Jenkins, ženu s úchvatným hlasem a zástupy fanoušků. Nebo to
si alespoň myslí. Ve skutečnosti má Florence hlas, díky kterému praská v oknech
sklo. Zpívá naprosto otřesně, její přítel a manažer je však ochotný jí stále tvrdit,
že je hvězda. Má ji zkrátka rád a malá lež přece není žádný problém, ne? Pak se ale Florence rozhodne uspořádat velký
koncert v Carnegie Hall, a to už začíná přituhovat. Vyjde její dlouholetý manažer s pravdou ven, nebo se pokusí z celé
situace nějak vybruslit? Anebo čeká Florence kruté vystřízlivění a srážka s realitou? V hořké hudební komedii uvidíte
vedle Meryl Streep i Hugha Granta a za kamerou stál Stephen Frears, režisér oceňované Královny.

		

CineStar, Cinema City

25/08

Buchty a klobásy / animovaný / komedie
Tady pozor. Pokud patříte mezi diváky, kteří dávají rovnítko mezi animovaný
film a zábavu pro děti, Buchty a klobásy by pro vás mohla být hodně studená sprcha. Ano, je to animovaný film a vypadá celkem roztomile, ale to, co se
v něm děje, pro prťata zrovna není. Hlavním hrdinou je párek, kterému se splní
jeho sen, v obchodě si ho koupí zákaznice a odveze si ho spolu s dalšími potravinami domů. Tam však hrdinu čeká šok, zjistí totiž něco šíleného. Lidé potraviny jedí! Jsou schopni požírat baby
karotky, takže i děti, hází nebohou zeleninu do vroucí vody a škrabkou strhávají bramborám jejich kůži. Párkovitý
hrdina se tedy rozhodne utéct, vrátit se do obchoďáků a varovat všechny svoje kámoše před krutou realitou. A až
přijdou další zákazníci, čeká je nemilé překvapení. Buchty a klobásy pochází z dílny herce, scenáristy a režiséra Setha
Rogena, hvězdy filmů Zbouchnutá, Superbad nebo Sousedi, což nejsou zrovna slušné filmy. A ani jeho animovaní
hrdinové nejdou pro sprosté slovo, sexuální narážku nebo násilí daleko. Pro dospěláky by to mohla být hodně zajímavá zábava, ale děti fakt nechte tentokrát raději doma.
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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25/08

CineStar, Cinema City

Můj kamarád drak / rodinný
Pokud už máte plné zuby kreslených pohádek a chtěli byste nějakou rodinnou
podívanou s živými herci, zkuste Můj kamarád drak. Strážkyně národního parku Grace vyrostla s pohádkami o tom, že v okolních lesích žije drak. Vyprávěl
jí je tatínek, ale jak Grace rostla, tak v ně přestávala věřit. Pak však v lese potkala kluka jménem Pete. Vypadal jako divoch, jako někdo, kdo žije uprostřed
divočiny, a to už pěkných pár let. Grace a její kolegové jsou však přesvědčeni, že nikdo nemůže tak dlouho zůstat
naživu uprostřed lesů, pokud mu někdo nepomáhá. A Peteovi pomáhá Elliott, jehož popis nápadně připomíná draka z pohádek, které Grace vyprávěl tatínek. Žije skutečně v divočině za městem létající monstrum? A jestli ano, je to
lidožravý zabiják, nebo sympaťák, který se bojí lidí? Pete, Grace a pár jejich kamarádů se rozhodnou vyrazit do lesů
a Elliotta najít. Nejsou ale sami, po jeho stopách se vydávají i lidé, kteří s ním mají vlastní plány. V rodinné pohádce
září Robert Redford, Karl Urban nebo Bryce Dallas Howard.

CineStar, Cinema City

25/08

Ben Hur / dobrodružný / drama / historický
Film Ben Hur s Charletonem Hestonem získal rekordních jedenáct Oscarů,
což se povedlo už jen Titanicu a Návratu krále, poslednímu dílu trilogie Pán
prstenů. Je tedy celkem jasné, že kdokoliv se pokusí o další verzi, bude to mít
zatraceně těžké. Timur Bekmambetov, režisér akčního nářezu Wanted a svérázného hororu Abraham Lincoln: Lovec upírů se o to alespoň pokusí. Území
Judah Ben Hur moc neřeší. Pochází z bohaté a mocné rodiny z Jeruzaléma a jeho nejbližší přítel Messala je Říman.
Ale právě ten ho zradí. Zavraždí jeho blízké a Judah skončí v otroctví. Povede se mu však dostat na svobodu, a jediné,
po čem teď touží, je pomsta. S pomocí starého Ilderima se začne připravovat na krutý závod vozů tažených koňmi,
který se koná v Římě a tady dostane šanci porazit a pomstít se Messalovi a možná i pokořit celý Řím. Ale za jakou
cenu? V jedné z hlavních rolí akčně-historické podívané uvidíte Morgana Freemana.

01/09

CineStar, Cinema City

Obr Dobr / rodinný / fantasy
Režisér Steven Spielberg si během své dlouhé kariéry vyzkoušel snad všechny
žánry a i jeho rodinné nebo dětské filmy stojí za to. Stačí připomenout nestárnoucího E.T.ho nebo variaci na pohádku o Petru Panovi Hook. Teď je tu
jeho novinka Obr Dobr, která by měla udělat radost všem malým i velkým divákům. Hlavní hrdinkou je malá holčička Sofie, kterou unese gigantický obr,
který na první pohled možná působí děsivě, ale zdání klame. Je to hodný a citlivý sympaťák, který trpí tím, že ostatní
obři z něj mají legraci a vysmívají se mu za to, že na rozdíl od nich nežere lidi. A teď se tahle parta lidožroutů chystá
na hody v našem světě. Dobr a Sofie se rozhodnou je zastavit, ví ale, že sami to jen tak nezvládnou. Rozhodnou se
tedy požádat o pomoc samotnou královnu. Začíná bitva lidí proti obrům. A bude to jízda. Spielberg do hlavní role
obsadil Marka Rylance, který se objevil v jeho dramatu Mostu špiónů a byl z toho Oscar. Předlohou filmu byla stejnojmenná kniha Roalda Dahla, jenž napsal i Karlíka a továrnu na čokoládu.

01/09

CineStar Smrt ve tmě / thriller / horor

Režisér Fede Alvarez se před pár lety hororovým fanouškům představil úspěšnou předělávkou slavného krváku
Lesní duch a žánru zůstává věrný i se svou novinkou Smrt ve tmě. Ta se točí okolo trojice mladých kamarádů, kteří si
přivydělávají vloupačkami. Nejsou to žádní drsňáci, a tak si obvykle vybírají oběti, které jim moc problémů nenadělají. A teď mají ideální cíl. Starší chlapík, kterého si vyhlédli, je totiž podle všeho dost bohatý a zároveň slepý, okrást
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někoho takového by tedy neměl být problém, plán však nevyjde tak, jak si hrdinové představovali. Jejich oběť je
totiž v domě přistihne a rychle se ukáže, že tenhle pán je i přes svůj hendikep zatraceně nebezpečný. A že ve svém
sklepě schovává hodně ošklivé tajemství. Začíná boj o život, v němž až do konce není úplně jisté, kdo je oběť a kdo
lovec. Stoprocentně to ale bude hodně napínavé. Smrt ve tmě předchází pověst jednoho z nejlepších hororů posledních let a v hlavní roli uvidíte Stephena Langa z Avatara.

CineStar, Cinema City

08/09

Lovecká sezóna: Strašpytel / animovaný
Lovecká sezóna má za sebou už tři filmy a teď do našich kin míří čtvrtý, fandové
animáků a zvířecích hrdinů by tak měli zbystřit. Hlavním hrdinou je opět medvěd Boog, který si už v lese zvykl a je mu tam fajn, instinkty domácího mazlíčka
ho však neopustily, a když si vyslechne děsivou historku i vlkodlakovi, začne se
bát. Hodně a všeho. V lese se najednou necítí úplně bezpečně, je tam tma, podivné zvuky, a možná že nakonec i ten vlkodlak. Jeho kamarádi se rozhodnou, že mu s jeho problémem pomohou
a řeknou si, že když se Boog bojí, musí strach překonat. Chtějí ho tedy vystrašit tak, že zjistí, že se vlastně není čeho bát.
Situace se ale malinko zkomplikuje a navíc se ukáže, že historka o vlkodlakovi dost možná není jen historka…

08/09

CineStar, Cinema City

Sully: Zázrak na řece Hudson / drama
Chesley Sullenberger, jemuž nikdo neřekl jinak než Sully, je zkušený pilot, který už zažil skoro všechno. Jeho posádka věděla, že se na něj může spolehnout
a cestující byli pod jeho dohledem vždycky v naprostém bezpečí. A jednoho
dne se z něj stal hrdina. Jen pár minut po startu z newyorského letiště totiž
jeho letounu přestaly fungovat oba motory, Sullymu se však povedlo něco nevídaného. Přistál na řece a krom pár zranění se nikomu nic nestalo. Zachránil víc než sto padesát lidí a stal se z něho
hrdina. Celá událost se však musela vyšetřit a bylo potřeba zjistit, kdo za to všechno vlastně může. A proč by tím viníkem nemohl být Sullenberger? Na jeho hrdinství se rychle zapomnělo a vyšetřování ho téměř zničilo, zlikvidovalo
mu dobrou pověst i reputaci a srazilo ho až na dno. A Sully se jen tak vzdát nehodlal. Ve strhujícím dramatu uvidíte
Toma Hankse, držitele dvou Oscarů, a za kamerou stál čtyřoscarový Clint Eastwood. To jsou dostatečně zajímavá
jména na to, abychom se mohli začít těšit na drama, které má ambice být jedním z nejlepších filmů roku.

září 2016 | www.zurnalmag.cz
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CineStar Nick Cave: One More Time with Feeling / hudební

Kapela Nick Cave & the Bad Seeds charizmatického australského zpěváka vydá 9. září 2016 netrpělivě očekávané
album Skeleton Tree. Fanouškům se ho chystá poprvé představit netradičním způsobem ještě v předvečer oficiálního vydání – jednorázovou celosvětovou projekcí filmu Nick Cave: One More Time with Feeling. Snímek je nejen
detailním „making of'“ zaznamenávajícím vznik desky, ale také hlubokou osobní zpovědí Nicka Cavea, kterého v létě
2015 zasáhla tragická smrt jeho 15letého syna. Výsledkem je „drsný, syrový a křehký“ hudební dokument, v němž
zazní všech osm nových skladeb v pořadí již 16. studiového alba kapely. Hudba je protkaná rozhovory, zákulisními
záběry i Caveovým vyprávěním a nahodilými myšlenkami.

CineStar, Cinema City

08/09

Nerve: Hra o život / thriller
Režisérská dvojka Henry Joost a Ariel Schulman má za sebou pár dílů hororové Paranormal Activity, ale nejspíš si oba pánové řekli, že zkusí něco trošku
jiného. Nerve: Hra o život vás zavede do světa, kde všichni žijí originální, ale
hodně šílenou online hrou. Lidé, kteří se jí zúčastní, musí plnit úkoly, jaké jim
dají diváci a můžou vyhrát solidní peníze. Anebo to vzdát a skončit. Mladou
Vee tahle hra moc nezajímá, ale nechá se vyhecovat, aby se jí zúčastnila. První úkoly jsou celkem snadné. Má políbit
neznámého kluka, z něhož se vyklube sympaťák Ian. Ten se rozhodne začít soutěžit spolu s ní a užijí si noc plnou
adrenalinu a zábavy. A pak se to zkomplikuje. Vee i Ian rychle pochopí, že jsou jen pěšáci v čím dál tím zvrácenější
hře, kde může nakonec jít i o život. Budou mít odvahu dohrát ji až do konce? A nebude konec znamenat jejich smrt?
V hlavních rolích se můžete těšit na nastupující hvězdy Emmu Roberts a Davea Franca.

15/09

CineStar, Cinema City

Dítě Bridget Jonesové / komedie
Bridget Jonesová má i dvanáct let po premiéře druhého filmu hromady fanoušků a hlavně fanynek po celém světě. A všechny jsou určitě zvědavé na to,
jak na tom oblíbená hrdinka je dnes. Bridget Jonesová zestárla, pokusila se
zmoudřet, ale moc jí to nevyšlo. Pořád má s chlapy problémů až nad hlavu
a pořád se jí na krk lepí maléry a trapasy. A aby toho nebylo málo, teď zjistila,
že je těhotná. Asi by z toho měla i radost, je tu však jeden problém, Bridget neví, kdo je tatínek. Ve hře je její stará láska Mark Darcy i nový objev, sympaťák Jack. Oba potenciální tatínkové se začnou snažit Bridget ze všech sil pomáhat,
všichni tři však moc dobře vědí, že táta může být jen jeden. A dřív nebo později bude muset pravdu odhalit i sama
Bridget. V hlavní roli uvidíte pochopitelně opět Renée Zellweger a vrátí se i Colin Firth. Na Hugha Granta se však
netěšte, místo něj ovšem dorazí sympaťák ze seriálu Chirurgové Patrick Dempsey. To, že by i třetí příběh sympatické
smolařky měl stát za to, potvrzuje i jméno režisérky Sharon Maguire, točila totiž i první díl.

			

CineStar

15/09

Ve jménu krve / akční / thriller
Mel Gibson si teď musel na pár let dát od herectví utrum, v Hollywoodu o něj
nikdo nestál, ale v thrilleru Ve jménu krve by rád ukázal, že pořád ještě nepatří
do starého železa, a že když dojde na stárnoucí drsňáky, pořád kope první
ligu. Zahraje si tu bývalého člena motorkářského gangu jménem Link, který
se po návratu z vězení snaží sekat dobrotu a živí se jako tatér. Svou rodinu
neviděl už pěkně dlouho, ani šestnáctiletou dceru Lydii a právě ta mu jednoho dne zavolá s tím, že má problémy.
A hodně velké. Po krku jí jdou totiž nebezpeční drogoví dealeři, a pokud jí táta nepomůže, s největší pravděpodobností skončí s kulkou v hlavě. Link se tak musí vrátit ke své vlastní minulosti a ještě jednou si pořádně zašpinit ruce,
kvůli dceři s tím ale nebude mít problém. Zvládne však střet s nebezpečnými gangstery? Za kameru se postavil
francouzský režisér Jean-François Richet, který natočil i dvoudílnou gangsterku Veřejný nepřítel č. 1.
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15/09

CineStar, Cinema City

Mechanik zabiják: Vzkříšení / akční / krimi
Holohlavý a charismatický Brit Jason Statham je specialista na akční filmy
a ani jeho novinka Mechanik zabiják: Vzkříšení nebude romantická komedie. První film vznikl před pěti lety a seznámili jsme se v něm s Arthurem
Bishopem, nájemným vrahem, který dokázal své oběti likvidovat tak, že to
vypadalo jako nehoda. Teď je však na odpočinku a s půvabnou přítelkyní
Ginou se chce usadit a hodit starou profesi za hlavu. Osud s ním má však jiné
plány. Objeví se totiž starý nepřítel, který Ginu unese, a pokud ji chce Arthur ještě někdy vidět živou, musí splnit
tři extrémně obtížné zakázky a zlikvidovat velmi nebezpečné protivníky. Arthur tedy musí znovu do akce. Je
naštvaný, motivovaný a hned poté, co splní svůj úkol, si chce vyšlápnout i na lidi, kteří měli tu odvahu unést Ginu.
Poteče krev. A bude jí hodně. Vedle Stathama dorazí i stále sexy Jessica Alba, držitel Oscara Tommy Lee Jones
a asijská akční hvězda Michelle Yeoh.

				

CineStar

15/09

Prázdniny v Provence / komedie
Režisér Vladimír Michálek má na svém kontě filmy jako Je třeba zabít Sekala,
Babí léto nebo seriál Mamon. Teď je tu s letní komedií Prázdniny v Provence,
v níž si hlavní role rozdělili Kryštof Hádek, Vojtěch Kotek a Jakub Prachař. Zahrají si tu tři kamarády muzikanty, kteří odjedou na prázdniny do Francie, kde
si chtějí trochu odpočinout, zablbnout si a třeba se i blíže seznámit s místními
holkami. Alespoň takový je plán. Tahle trojka jsou však celkem slušná trdla, a tak se rychle dostanou do problémů,
když zlikvidují drahé lanýže a musí si všechno poctivě odpracovat. A ani s těmi holkami to nebudou mít úplně jednoduché. Pokud hledáte pohodovou zábavu, která vám připomene prázdninovou atmosféru, máte ji tady.

22/09

CineStar

Krycí jméno Holec / drama
Konec šedesátých let v Československu naznačoval, že se časy mění k lepšímu a že po letech komunistické diktatury se lidé budou moci možná zase
trochu nadechnout. Velké změny cítili i hrdinové špionážního dramatu Krycí
jméno Holec. Novinář Zilk, zkušený režisér Jan a krásná začínající herečka
Eva, nikdo z nich ale netušil, že svobody si moc neužijí a že do Prahy míří
tanky. Všichni tři se tváří v tvář hlavním okupantů budou muset rozhodnout, co udělají dál. Kdo z nich bude
ochotný bojovat za svobodu i za cenu, že možná skončí ve vězení? A kdo se rozhodne využít situace, aby si zlepšil
své postavení? Zilk a Jan navíc bojují i o srdce Evy a situace se pro oba pány zkomplikuje v okamžiku, kdy se Janovi
povede natočit brutalitu okupantů. Film se musí dostat za hranice, a jediný, kdo mu s tím může pomoci, je Zilk. Dá
se mu však věřit? Těšit se můžete na Kryštofa Hádka a Vicu Kerekes.

				

CineStar

22/09

Café society / komedie / drama / romantický
Woody Allen sice v prosinci oslavil osmdesátiny, ale pořád natáčí tempem jeden
film ročně. Jeho novinka Café society se odehrává ve třicátých letech v Los Angeles, kam z New Yorku přijede Bobby, jenž by se rád prosadil jako scenárista.
Začne pracovat pro svého strýce a spřátelí se se sympatickou Vonnie. Byl by rád,
kdyby se z nich stali víc než přátelé, Vonnie je však zadaná. Jednoho dne ale její
vztah skončí a Bobby ucítí svou šanci, a ačkoliv se mu povede Vonnie sbalit, na nabídku k sňatku nekývne a Bobby se
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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rozhodne odjet zpátky do New Yorku. Tady spolu s bratrem začnou pracovat v hudebním klubu, kde se seznámí se
svůdnou Veronikou a nakonec je z toho svatba. Bobbyho dokonalý život se ale zhroutí v okamžiku, kdy se po letech
opět setká se starou láskou. Komu dá přednost? A jaké další překvapení si pro něj osud nachystal? Allen do hlavních rolí
obsadil Jesseho Eisenberga, Kristen Stewart a Blake Lively.

Cinema City

22/09

Čapí dobrodružství / animovaný / komedie
Čápi děti nenosí. Nosí balíčky. Dřív to tak ale nebývalo, v minulosti měli tihle
ptáci dost práce s tím, aby stíhali po celém světě roznášet malé kluky a holky, časy se ale změnily a teď pracují pro nadnárodní společnost a vozí balíky.
Zkrátka jsou z nich nejlepší pošťáci na světě a Junior je mezi nimi jasná jednička. Ví, že ho čeká povýšení a ví, že si ho zaslouží, pak se mu ale povede provést
něco, co může vést k hromadě problémů. Omylem spustí přístroj na výrobu dětí, z něhož vypadne mrňavá roztomilá
holka. Co s ní? Jestli na tenhle Juniorův průšvih přijde jeho šéf, bude z toho hromada problémů. Čapí hrdina tak musí
s Tulip, jediným člověkem, který pracuje na Čapí hoře, dítě někam doručit, a protože existuje rodina, která po prckovi touží, je jasné, kam se poletí. Celá cesta však bude o dost komplikovanější, než si Junior myslí. Nejen že bude
mít problémy se svým šéfem, ale narazí i na spoustu dalších střelených hrdinů. Takže všechny fanoušky animáků
v kinech čeká pořádná jízda.

CineStar, Cinema City

29/09

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

29/09

CineStar, Cinema City

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti / fantasy
Režisér Tim Burton je podepsaný pod filmy jako Střihoruký Edward, Velká ryba
nebo Sleepy Hollow a má nezaměnitelný vizuální styl, který mu zajistil hromady
fanoušků. Ti se teď můžou začít pomalu připravovat na jeho novinku Sirotčinec
slečny Peregrinové pro podivné děti. V ní se mladý hrdina Jake vydá po stopách,
které mu zanechal jeho dědeček, a najde podivné místo. Sirotčinec, jemuž šéfuje svérázná, ale hodná slečna Peregrinová a jehož obyvatelé nejsou úplně obyčejní. Je tu dívka, která dovede létat, malá holčička s obrovskou tlamou na zadní
straně hlavy a spousta dalších potvor a zrůd, které na první pohled vypadají děsivě, ale jinak to jsou úplně obyčejné
děti. Díky jejich výjimečným schopnostem se však musí před světem skrývat a sirotčinec je pro to ideální. Ve vzduchu
však visí hrozba a brzy je Jakeovi, slečně Peregrinové i ostatním jasné, že je čeká boj o jejich vlastní budoucnost. A zlo
se jen tak nevzdá. V pohádkové fantasy se sešli Eva Green a Samuel L. Jackson.
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od 01/09, Pulcinella
víkendy Víkendová nabídka

U Malické brány
Užijte si posledních dnů léta v neopakovatelném
prostředí zahrádky, která dýchá dávnými renesančními časy. Navštivte restauraci U Malické brány v historickém objektu s renesanční sgrafitovou
omítkou pár kroků od náměstí a ochutnejte zdejší
gurmánskou nabídku z tradičních surovin v moderním pojetí. Objednejte si třeba vychvalovaná
vepřová žebra, klasická hovězí líčka anebo některou z mnoha dalších specialit. Čepuje se tu nefiltrovaný ležák Gambrinus, Prazdroj 12° a Master
18° černý, ale můžete si nechat načepovat i piva
z limitované edice volby sládků a zkrátka tu nepřijdou ani milovníci dobrých vín. Celková kapacita
restaurace je devadesát sedm míst a v letních měsících láká k posezení venkovní zahrádka pro zhruba šedesát osob. Uzavřený salonek má kapacitu
až čtyřicet míst a je možno jej propojit s terasou.
Přední část restaurace je rozdělena na dvě sekce, které spojují krásné klenby s prostorem baru.
Zde je celkem 57 míst. Do restaurace se pohodlně dostanete MHD na náměstí. Pokud pojedete
autem, snadno zaparkujete v parkovacím domě
na Rychtářce. Restaurace U Malické brány nabízí
též kompletní cateringové služby dle individuálních požadavků. Přijďte si užít poslední hezké dny
na stylovou terasu a ochutnat místní burčák. Více
informací na www.umalickebrany.cz, rezervace
míst na tel.: 377 321 298.

Vyhlášená pizzerie a italská restaurace u Boleveckých
rybníků bude během zářijových víkendů lákat třeba
na salátek s marinovanou sépií a rajčátky pachino,
chobotničky moscardino na grilu, mořskou rybu cípala
s citronovo-bylinkovým máslem, nebo milovníky masa
na ossobuco se šafránovým risottem. Prodlužte si letní
dovolenkovou náladu poctivou italskou kuchyní. Více
informací naleznete na www.pulcinella.cz, rezervace
na tel.: 377 538 118.

03/09 / 10:00

Papírna

Papírna
Street Food
Úspěšný pražský food festival
Náplavka Street Food míří do Plzně a návštěvníci se
díky různorodosti nabízených pochoutek vydají doslova do ulic celého světa. Ochutnají například vietnamské bún cha, izraelský falafel, thajský ostrý salát som
tam, australský meat pie, korejské kimchi, brazilskou
caipirinhu, gruzínské chacapuri, mexické taco, indickou samosu a další skvělá jídla. Chybět nebudou ani
populární hamburgery, americké hot dogy či belgické
hranolky. Většina ze zúčastněných prodejců z dotčených zemí přímo pochází nebo k nim má blízký vztah.
Festival představí i nové trendy ve stravování, nová
bistra a restaurace a třem nadšeným kuchařským amatérům dává šanci představit své produkty veřejnosti.
Součástí akce bude adrenalinový park s obří trampolínou, elektrickým býkem, překážkovou tratí a dalšími atrakcemi. Ty budou návštěvníkům a jejich dětem
k dispozici zdarma. Pro děti jsou navíc připravena divadelní představení, skákací hrad či tvůrčí dílny. Vstupné
je 80 Kč, děti do 12 let a ZTP zdarma. Více informací
na www.facebook.com/Papírna Street Food.

03/09 / 10:00

Prostranství
U sv. Jiří

Plzeňská vařečka
Skvělé jídlo a pití a zábava pro
celou rodinu, to slibuje pátý ročník Plzeňské vařečky.
Dvanáct hodin trvající program přinese kromě spousty
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant sunlight
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Restaurace sunlight představuje grill koncept, který se zaměřuje na pečlivý výběr surovin. Menu se skládá z kvalitních
steaků z prvotřídního masa doplněného o tradiční českou
kuchyni. 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. Přijďte ochutnat!

Pivnice a bowling
Sladovnická
Sladovnická 4, Plzeň
Pivnice tel.: 377 457 645
Bowling tel.: 724 702 120
www.unasplzenchutna.cz
Vážení přátelé bowlingu, dobrého jídla a pití, příznivci aktivní zábavy a sportu, právě pro
vás je určena nabídka Pivnice a bowlingu Sladovnická. Nabízíme možnost uspořádání rodinných oslav nebo večírků
k nejrůznějším příležitostem, jako jsou dětské párty se zábavným programem, raut nebo bowlingový turnaj. V pivnici můžete ochutnat některé ze šesti čepovaných piv nebo
zhlédnout sportovní přenosy na dvou velkoplošných obrazovkách. Celý prostor bowlingových drah, jehož součástí je
i sezení pro 25 osob, je plně nekuřácký. K dispozici je i WiFi
připojení 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.
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skvělého jídla a pití kuchařskou show předních českých šéfkuchařů, soutěžní klání restaurací, soutěže
pro návštěvníky a barmanskou a baristickou show.
Gurmánským vrcholem bude kuchařská show Jaroslava Sapíka. O pohodovou náladu se po celý den budou starat plzeňské kapely Cheers a Kníry, rapper Lipo
a Kristýna Šebíková. Vstup je zdarma, více informací
na www.plzenskavarecka.cz.

04/09 / 12:00

Náměstí Republiky

Festival polévky

Centrum Plzně opět provoní Festival polévky. Přijďte
ochutnavat ze čtyřicetilitrových kotlů a rozhodnout,
která je ta nejlepší. Česká, asijská exotika nebo chutě mořských plodů? Polévky se budou vařit přímo
na místě před očima i chřípím návštěvníků. Festivalu
se pravidelně účastní restaurace, bistra, ale i neziskové organizace. Všichni totiž ví, že polévka je grunt!
Festival polévky uzavře letošni ročník festivalu Živá
ulice. Vstup na festival je zdarma, více informací
na www.festivalpolevky.cz.

od
05/09

Klub malých pivovarů

Nová otevírací doba

Od prvního zářijového pondělí mění Klub malých pivovarů svoji otevírací dobu: na hosty se tu
budou těšit už od 11 hodin dopoledne! K tomu se
váže i nová nabídka jídel, která se postupně rozšíří o hotovkovou a minutkovou kuchyni. Sledujte
proto pravidelně jejich webové stránky www.klubmalychpivovaru.cz nebo facebook, kde se budou
objevovat aktuální informace. A nezapomeňte také
navštívit stánek Klubu malých pivovarů v neděli
4. září na Festivalu polévky na náměstí Republiky.

17/09 / 13:00

Pivovarský dvůr
Plzeň

Slunce ve skle
2016

Je tu září a s ním již IX. ročník tradičních pivních
slavností v areálu Pivovarského dvora Plzeň –
Purkmistr a na přilehlé Selské návsi. Můžete se
září 2016 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací | Dozvěděli jsme se …

těšit na výběr z více než 220 značek piv z produkce sedmi desítek minipivovarů, prohlídky pivovaru a pivních
lázní, skvělé občerstvení a bohatý kulturní program.
Tradičně proběhnou pivní soutěže a volba nejoblíbenějšího piva festivalu. Na děti čeká živý velbloud! Vstup
na festival je zdarma. Podrobnější informace naleznete
na www.slunceveskle.cz.

18/09
12:00

Pils’n’Grill

Cesta kolem světa

Zářijový brunch udělá tečku za letním cestováním. Nedostali jste se všude, kam vás srdce táhne? Snad vám to
vynahradí alespoň gurmánská cesta kolem světa. Cena
za osobu je 590 Kč včetně neomezené konzumace piva, vína
a nealkoholických nápojů. Děti do 6 let mají vstup zdarma,
děti od 6 do 10 let platí 150 Kč a děti od 10 do 15 let 295 Kč.
Brunche budou i nadále začínat v obvyklý čas, tedy ve 12 hodin, ale doba konzumace se prodloužila: teplý bufet bude založen do tří hodin a studený ještě o hodinu déle. Program pro
děti obohatí moderní i-corner vybavený sedacími pytli, tančící podložkou pro slečny, fotbálkem pro kluky a X-BOXem,
na kterém si budou moci všichni ve skupinkách zařádit. Poslední novinkou jsou věrnostní kartičky. Za každou návštěvu
dostanete razítko a dvanáctý brunch bude zdarma.

21/09 / 18:00

Slunečnice

Zdravě, chutně
a s fantazií
Restaurace Slunečnice zve na další společné vaření s jejími kuchaři. Tentokrát se pozornost
zaměří na pravidelné stravování pětkrát denně – zdravé
snídaně, svačiny, obědy a večeře, jídlo chuťově rozmanité
a nutričně vyvážené. Uvidíte, jak do svého jídelníčku zařadit i netradiční suroviny a superpotraviny, tedy potraviny
s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek – vitaminů,
minerálů, antioxidantů. A můžete se těšit i na několik zajímavých nápojů. Více informací na webových stránkách
www.slunecniceplzen.cz.

21–25/09

U Mansfelda

Zvěřinové hody
V restauraci i ve vinárně U Mansfelda bude konec měsíce patřit
září 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že oblíbené brunche
v restauraci Pils’n’Grill
chystají do konce roku
ještě třeba Halloween, svatého Martina
nebo adventní tematiku.
… že v průběhu září si můžete dopřát šálek kávy
i v plzeňských ulicích. Pappa Coffee vyráží s kávovou trojkolkou do centra Smetanových sadů.
… že od 14. do 20. září budou na náměstí Republiky probíhat tradiční svatováclavské trhy.
… že poslední zářijový víkend se na Karlštejně
koná dvacáté vinobraní (24.–25. 9.).
… že křimická zelárna Lobkowicz chystá
na 24. září Festival zelí.
… že se od 14 . do 23. října v Nepomuku koná
10. Nepomucká hnětýnka.
specialitám ze zvěřiny. Podzimní dary našich lesů tu
kuchaři promění doslova v zámeckou hostinu. Na jídelníčku bude například zvěřinový vývar se žampiony
a tyrolskými knedlíčky, jelení roláda s červeným zelím
a bramborovými knedlíky, řízek z kančí kýty s bramborovým salátem nebo lívance s borůvkami a další dobroty. Už se vám sbíhají sliny? Nechte se tedy na prahu
podzimu zlákat bohatou nabídkou a vyražte na oběd
k Mansfeldovi. Více informací naleznete na www.
umansfelda.cz.

23/09 / 19:00

Nevinný bar

Ochutnávka
vinařství
Waldberg
Předposlední zářijový pátek se v Nevinném baru
budou ochutnávat skvělá vína vinařství Waldberg
ze znojemské oblasti, jehož Müller Thurgau pozdní
sběr 2015 se umístil na druhém místě v testu časopisu Wine & Degustation. Vstupenky jsou slosovatelné.
Místa si můžete rezervovat buď osobně na baru, nebo
na telefonu 774 002 005.
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24. Mezinárodní festival DIVADLO

DEPO2015 (D), Divadlo Alfa (DA), Galerie Evropského domu SVK PK (GED), Velké divadlo DJKT (VD), Nová scéna DJKT (NS), Malá scéna DJKT (MS), Moving Station (MovS),
Muzeum loutek (ML), Zach´s Pub (Z), Plzeň, www.festivaldivadlo.cz

Hlavní program:
7. 9. 18:30 Mýcení – Teatr Polski (PL), 260 min. (NS)
8. 9. 11:00 O bílé lani – Divadlo Drak, 75 min. (DA)
		13:00 Pěna dní – Klicperovo divadlo, 130 min. (VD)
		16:30 Strýček Váňa – HaDivadlo, 150 min. (MS)
		20:30 Hanebnost – Proton Theatre (HU), 120 min. (D)
9. 9. 13:30 Dvojí domov / z Čepa – Experimentální prostor NoD,
70 min. (MS)
		16:00 Petrolejové lampy – Národní divadlo Brno, 150 min. (VD)
		20:00 (M)učedník – Gogolovo centrum (RU), 140 min. (NS)
10. 9. 14:00 Rituální vražda Gorge Mastromase – Divadlo Disk,
150 min. (D)
		17:30 Solo lamentoso – hraje Sláva Daubnerová (SK),
60 min. (DA)
		19:30 Zimní pohádka – Dejvické divadlo, 170 min. (VD)
		19:30 Mojmír II. aneb Soumrak říše – Činohra Slovenského
národního divadla, 105 min. (MS)
11. 9. 11:00 Čechy leží u moře – Naivní divadlo Liberec, 45 min. (VD)
		13:00 Posedlost – Divadlo Na zábradlí, 90 min. (DA)
		15:30 Slyšení – Komorní scéna Aréna, 160 min. (MS)
		19:30 Hamlet – Narodowy Stary Teatr (PL), 150 min. (NS)
Open-air:
9. 9. 21:30 Z ářící město – Jan Mocek, Táňa Švehlová, 40 min.,
Skupova ul. (také 10. a 11. 9.)
Epilog:
12. 9. 19:00 V rytmu swingu buší srdce mé – Národní divadlo Praha,
165 min. (VD)
14. 9. 19:00 S úsměvy idiotů – Divadlo v Dlouhé, 135 min. (NS)
Johan uvádí:
6. 9. 20:00 J ak zabít Hamleta – Jan Komárek, Andrea Miltner, Jana
Weberová, 50 min. (MovS)
7. 9. 14:00 CECI 3.0 / Babies - FADUNITO, Cervera (ESP), 180 min.,
ulice v centru města
		20:00 Búvaj – Na peróně, Košice, 60 min. (MovS)
8. 9. 11:00 Stokorcový les – Kartel, 45 min. (MovS)
		15:00 Diskuse – Setkání asociace nezávislých divadel,
90 min. (MovS)
		18:00 Stokorcový les – Kartel, 45 min. (MovS)
9. 9. 14:00 CECI 3.0 / Babies - FADUNITO, Cervera (ESP), 180 min.,
ulice v centru města
		20:30 Cataplace – Irina Andreva (RU), 50 min. (D)
10. 9. 15:00 Beseda o současném tureckém divadle, 60 min. (MovS)
		19:00 Hoří – MeetFactory, Sudabeh Mohafez, 65 min. (MovS)
		20:30 Cataplace – Irina Andreva (RU), 50 min. (D)
11. 9. 11:55 Po roce… – diskuse, 60 min. (MovS)
		20:00 Godt og ondt – Kolonie, z.s., 40 min. (MovS)
12. 9. 20:00 Enola – Eliška Brtnická, Cirkus Mlejn, 50 min. (MovS)
13. 9. 20:00 A co poezie? – Divadelní společenství Tyjan, 40 min. (MovS)
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Plzeň uvádí:
9. 9. 10:30 Lékařem proti své vůli – Divadlo Alfa, 55 min. (DA)
10. 9. 11:30 Vojcek – Divadlo J. K. Tyla, 90 min. (NS)
Hudba před spaním:
8. 9. 20:00 Prago Union – koncert, 60 min. (Z)
9. 9. 20:00 Mediterian – koncert, 60 min. (Z)
10. 9. 20:00 St. Johnny – koncert, 60 min. (Z)
Doprovodné akce:
6. 9. 17:00 Hamlet podniká – film, 86 min. (Kino Beseda)
		17:00 Polský divadelní plakát – vernisáž výstavy
		20:00 Mučedník – film, 118 min. (Kino Beseda)
6.–30. 9.
Polský divadelní plakát – výstava (GED)
8. 9. 10:00 μSPUTNIK, DAMU Praha (ML), (také 9. a 10. 9.)
10. 9. 14:00 Beseda o projektu PASSAGE 23°E, 60 min. (foyer ND)
11. 9. 16:00 Mučedník – film, 118 min. (MovS)

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. 9. 19:00
2. 9. 19:00
3. 9. 19:00
4. 9. 14:00
6. 9. 16:00
		19:00
7.–14. 9.
13. 9. 19:00
14. 9. 19:00
15. 9. 19:00
16. 9. 19:00
17. 9. 19:00
18. 9. 19:00
20. 9. 19:00
21. 9. 19:00
22. 9. 19:00
23. 9. 19:00
24. 9. 19:00
25. 9. 13:00
		19:00
27. 9. 19:00
28. 9. 19:00
29. 9. 19:00
30. 9. 19:00

Mefisto – činohra
V11
Romeo a Julie – balet
V12
Zahajovací koncert sezóny – opera
Hello, Dolly! – muzikál
pro seniory
Průvod Vendelín 2016 (Mlýnská strouha)
Polská krev – opereta
Mezinárodní festival DIVADLO, program samostatně
Vila Verdi – činohra
V1
Zvonokosy – muzikál
N6
Robin Hood – činohra
V3
Robin Hood – činohra
V8
Čardášová princezna – opereta
Macbeth – opera/-TITV17
Zvonokosy – muzikál
N9
Hello, Dolly! – muzikál
V2
Macbeth – opera/-TITV7
Robin Hood – činohra
V4
Edgar – opera/-TITpro seniory
Šípková Růženka (s nahrávkou) – balet
Zvonokosy – muzikál
N17
Robin Hood – činohra
V5
Mefisto – činohra
V10
Čardášová princezna – opereta
Vila Verdi – činohra
V12

Nová scéna DJKT

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

1. 9. 19:00
2. 9. 19:00
3. 9. 19:00
4. 9. 20:00
6. 9. 16:00
7.–14. 9.

Viktorka Plzeň! aneb jinak to nevidim – muzikál
N11
Bonnie & Clyde – muzikál
Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
Jana z Arku na hranici – opera
N17
Průvod Vendelín 2016 (Mlýnská strouha)
Mezinárodní festival DIVADLO, program samostatně
září 2016 | www.zurnalmag.cz

Divadlo

16. 9. 20:00
17. 9. 19:00
18. 9. 14:00
		19:00
19. 9. 19:00
20. 9. 19:00
21. 9. 19:00
22. 9. 19:00
23. 9. 20:00
24. 9. 19:00
25. 9. 19:00
26. 9. 19:00
27. 9. 20:00
28. 9. 19:00
29. 9. 19:00
30. 9. 20:00

Jana z Arku na hranici – opera
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Les Ballets Bubeníček tour: Orfeus
Carmen – balet
Edith – vrabčák z předměstí – balet
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Jana z Arku na hranici – opera
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál, premiéra
Carmen – balet
Les Ballets Bubeníček tour: Orfeus
Jana z Arku na hranici – opera
Bonnie & Clyde – muzikál
Vojcek – činohra
Jana z Arku na hranici – opera

N4

MĚŠŤANSKÁ BESEDA VÁS ZVE
HUDBA

N13
S5
N8
A
S8
N5
N10
N11
N12

Malá scéna DJKT

6. 9.
14. 9.
21. 9.
25. 9.
27. 9.

LUCIE VONDRÁČKOVÁ A VOKOBERE
STROMBOLI: FIAT LUX
19:00 GALAKONCERT POP OPERNÍHO TRIA LA GOIA
19:30 A CAPELLA JUKEBOX
16:00 SWINGOVÝ ORCHESTR: JEŽKOVY STOPY
19:00
19:30

DIVADLO

13. 9.
18. 9.
26. 9.
28. 9.

CAVEMAN
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
19:00 ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
19:30 UŽ NIKDY SÁM!
19:30
19:30

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

OSTATNÍ ŽÁNRY

3. 9. 17:00
4. 9. 19:00
6. 9. 16:00
7.–14. 9.
13. 9. 19:00
14. 9. 17:00
15. 9. 17:00
16. 9. 17:00
17. 9. 17:00
20. 9. 19:00
21. 9. 19:00
24. 9. 17:00
25. 9. 14:00

DĚTI

Krysař – balet, premiéra
Plzeň 1953 – činohra
Průvod Vendelín 2016 (Mlýnská strouha)
Mezinárodní festival DIVADLO, program samostatně
Obraz Doriana Graye – balet
Kocour v botách – opera
Krysař – balet
Kill de Bill – balet
Muzikantská pohádka – muzikál
Howie a Rookie Lee – činohra
Enigmatické variace – činohra
Krysař – balet
Chrtí packa zasahuje – činohra

27. 9.

MS

J2

J3

Divadlo Alfa

7. 9. 09:00
7.–14. 9.
13. 9. 09:00
15. 9. 09:00
19. 9. 10:00
20. 9. 09:00

Lékařem proti své vůli
Mezinárodní festival DIVADLO, program samostatně
Tři mušketýři (také 14. 9.)
Kolíbá se velryba (také 16. 9.)
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také 21. 9.)
22. 9. 09:00 Pohádky ovčí babičky (také 23. 9.)
26. 9. 09:00 Don Šajn a Johanes doktor Faust (také 27. 9.)

Divadlo Dialog

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

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

Antidiskotéka Jiřího Černého – hudební pořad
Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
Náhrobky – účinkuje Herecká škola Blanky Luňákové
Fox a Gould uvádějí… a požehnal pluhu jeho – komedie
Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost

září 2016 | www.zurnalmag.cz

MONGOLSKO – ZMRZLÝ RÁJ

18. 9. 14:30 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
25. 9. 14:30/16:00 ČARODĚJNÁ ŠKOLA

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

30. 8.
14. 9.
17. 9.
19. 9.
21. 9.

19:00

KINO BESEDA

5. 9.
8. 9.
8. 9.
10. 9.
12. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
19. 9.
21. 9.
22. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
26. 9.
28. 9.
29. 9.
29. 9.
30. 9.

20:00
18:00
20:30
14:30
19:15
19:15
19:15
19:15
14:30
16:30
19:15
19:15
17:00
19:15
19:15
14:30
19:15
19:15
17:30
19:30
19:15

BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE
JULIETA
NICK CAVE: ONE MORE TIME WITH FEELING
STRAŠIDLA PRO RODINY S DĚTMI
DÁNSKÁ DÍVKA
NEŽ JSEM TĚ POZNALA
BOŽSKÁ FLORENCE
TEORIE TYGRA
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE
TOHLE JE NÁŠ SVĚT
LAGERFELD – DŮVĚRNÉ
UČITELKA SENIORSKÁ PROJEKCE
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
MŮJ KAMARÁD DRAK PRO RODINY S DĚTMI
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
CAFÉ SOCIETY
BELMONDO
CASABLANCA
SUPER DUPER ALICE COOPER

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
23. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.

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

Zdravotní vycházka – rohypnol love story, hraje Amceth
Projekt Avokádo – koncert
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 18. 9.	Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938)
Kulturní program během výstavy:
6. 9. 17:00 Co je surrealismus? – přednáška
7. 9. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Toyen: Krajina z Dalmácie,
1922 – přednáška
13. 9. 17:00 Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938) – komentovaná prohlídka,
provází kurátorka Petra Kočová
15. 9. 14:00 Barevná paměť – dílna pro rodiče s dětmi
17. 9. 18:00 Večer s modernou – slavnostní večer k ukončení výstavy
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938), hraje Poetické divadlo a hosté
18. 9. 10:30 … A svět tančil swing – dobový tisk spojen s dobovou
muzikou a tancem
Výstavní síň „13“
do 16. 10.	Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění
Olomouc
Kulturní program během výstavy:
2. 9. 18:00 Listování v povídkách pánů Karlů – literárně-dramatický
pořad, hraje Poetické divadlo, D. Řeháčková a V. Frank
14. 9. 17:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra,
hraje Poetické divadlo
21. 9. 17:00 Listování – komentovaná prohlídka, provází Gina Renotière
(Muzeum umění Olomouc)
23. 9. 17:30 Já jsem Čapek, slečno – literární pořad,
hraje Poetické divadlo

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
6. 9. 18:00 Lety do minulosti – dernisáž výstavy
8. 9. 12:00 Suchý literární festival – interaktivní znalostní soutěž
(do 17:00 hod.)
8. 9.–4. 10.	Suchý literární festival – výstava grafik
a litografií Jiřího Suchého
12. 9. 17:00 52 odstínů šedi Šumavy – vernisáž výstavy
12. 9.–6. 10. 52 odstínů šedi Šumavy – výstava fotografií
13. 9. 17:30 Suchý literární festival – vernisáž výstavy
14. 9. 13:00 Cambridge Day – workshop (AK)
15. 9. 17:00 Suchý literární festival: Ve jménu poezie a fantazie
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Galerie | Muzea

19. 9. 17:00 S uchý literární festival: Píseň mladého samouka aneb
Jiřímu Suchému k pětaosmdesátinám
21. 9. 10:00 Suchý literární festival: Maraton čtení (U Branky)
		17:00 PhDr. František Kalvas, Ph.D.: Co se stalo v LESe?
– přednáška (VZC)
30. 9. 17:00 MUDr. Karel Erben: Homocystein – přednáška (VZC)
4. 10. 10:00 Suchý literární festival: Kytice (Měšťanská beseda)
Galerie Evropského domu SVK PK:
6. 9. 17:00 Polský divadelní plakát – vernisáž výstavy
		17:00 Sienkiewicz 1846–1916–2016 – vernisáž výstavy
7.–30. 9.
Polský divadelní plakát – výstava
7.–30. 9.
Sienkiewicz 1846–1916–2016 – výstava
15. 9. 18:00 Meeting Literature: Setkání s Lidia Ostałowska
20. 9. 17:00 Meeting Literature: Setkání s Hédi Kaddourem
26. 9. 09:00 Evropský den jazyků: Program pro školy
		18:00 Evropský den jazyků: Speak dating pro veřejnost

Galerie města Plzně

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

do 6. 9.		
4. 9. 10:00
		13:00
29. 9. 17:00
30. 9.–6. 11.

Milan Knížák: Zanechme svět zvířatům – výstava
Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
Tvůrčí dílna pro děti, vstup zdarma (do 18:00 hod.)
Lazaři – vernisáž výstavy
Lazaři – výstava grafika Mikoláše Axmanna

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

do 17. 9.
9.–10. 9.

Špička ledovce – výstava (GLS)
Dny vědy a techniky (GLS)

Galerie Bílé nároží

Prešovská 20, Plzeň, www.jsmecastizeme.org

od 14. 9.	Vody, řeky, potoky Plzeňského kraje – výstava velkoformátových fotografií, vstup zdarma

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených
mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice
Archeologie a Historie
Výstavy:
do 28. 9.	Příběh kola aneb od draisiny k favoritu – výstava, historický
vývoj kola od konce 18. do poloviny 20. století
17. 9.–20. 11. XV. Trienále umělecké knižní vazby – výstava
Doprovodné pořady:
14. 9. 14:00 Bicykl v otázkách a odpovědích – komentovaná prohlídka
(do 17:00 hod.)
15. 9. 17:00 XX. Mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů –
zahájení (do 18:00 hod. přednáškový sál)
16. 9. 09:00 XX. Mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů –
workshopy a prezentace zboží (do 18:00 hod.,
přednáškový sál + zbrojnice)
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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16.–17. 9.	Mezinárodní odborný seminář v rámci Trienále umělecké
knižní vazby
17. 9. 10:00 XX. Mezinárodní seminář Společenstva českých knihařů –
workshopy a prezentace zboží (do 17:30 hod., přednáškový
sál + zbrojnice)
21. 9. 17:00 Via Carolina a Nové Čechy – přednáška v rámci 6. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2016 (do 19:00 hod.)

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 18. 9.	Co se skrývá pod drnem? – výstava, výsledky archeologických výzkumů v těsné blízkosti historického jádra Přeštic
do 18. 9.	Helena Samohelová: Keramické plastiky – výstava keramiky

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
8.–10. 9.	μSputnik – osobitý divadelní projekt μMikro (vždy
od 10–13, 14–17, 18–19 hod.)

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 30. 10.
Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Hradiště 1, Blovice, út–ne 10–17 hod., www.muzeum-blovice.cz

Expozice: František Raušar, Milan Knížák, Měšťanský interiér, Národopis –
lidová architektura, Národopis – lidový kroj, Šlechtický interiér
do 31. 12.	Velké prádlo našich babiček – výstava o běžné denní dřině
našich babiček
do 31. 12.	Jak si kdo ustele – výstava o historii spaní a spodního
prádla
do 31. 12.	Staré časy malých dětí – výstava improvizovaného dětského pokojíčku poloviny minulého století
do 30. 9.
Kdo si hraje, nezlobí III. – výstava modelů autíček
do 30. 9.
Karel IV. a my – výstava prací žáků a studentů blovických škol
do 30. 9.	Kouzlo českého parfému a bižuterního skla – výstava
o historii parfémů a toaletního skla
13. 9. 17:00 Zámecký literární večer I. v parku – čtení z memoárů
Oppera de Blowitz, účinkují P. Borovský a M. Henzl, úvodní
slovo doc. Marie Fenclová

5. 9. 19:00 Jung, psychologie osobnosti – přednáška
15. 9. 18:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu – kurz trvá
10 týdnů, zahrnuje 30 hodin přednášek a cvičení, vždy
ve čtvrtek od 18:00 do 21:00 hod., první přednáška 29. 9.,
cena: 1 540 Kč / 1 100 Kč (také 22. 9.)
3. 10. 19:00 Tao a čínská medicína – přednáška

Klášterní zahrada (Jiráskovo náměstí)

Jiráskovo náměstí, Plzeň, www.pestujprostor.plzne.cz

10. 9. 11:00 J iráskovo náměstí žije – sportovně-herní den v Klášterní
zahradě a parku před klášterem

Městská plovárna Plzeň

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

16. 9. 20:00 P lovárenská alternativa II. – tradiční festival alternativní
scény na Městské plovárně

4. ZŠ Plzeň

Kralovická 12, Plzeň, www.pestujprostor.plzne.cz

15. 9. 18:00 S ousedský piknik před 4. ZŠ – oslava zvelebení předškolí
studenty architektury

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 25. 9.
1. 9. 10:00
2. 9. 19:30
6. 9. 16:00
7. 9. 18:30
		20:00
7.–14. 9.
8. 9. 18:00

DOBRODRUZI – hravá výstava pro děti a dospělé
DEWALT & Profi Schierer day (do 18:00 hod., autobusová hala)
Michal Willie Sedláček a ŽAMBOŠI – koncert (klempírna)
Průvod Vendelín 2016 (Mlýnská strouha)
Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou (Peklo)
Po siréně swing! (Peklo)
Mezinárodní festival DIVADLO, program samostatně
Digitální design: Pohled za pixely – vernisáž výstavy (kavárna)

la,
Adéla,Danie
,Andrea
Marie,Radka
Tyto všechny

mají svátek v

září

Nová Akropolis

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

31. 8. 18:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu – kurz trvá
10 týdnů, zahrnuje 30 hodin přednášek a cvičení, vždy
ve středu od 18:00 do 21:00 hod., první přednáška 14. 9.,
cena: 1 540 Kč / 1 100 Kč (také 7. 9.)
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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9.–29. 9.
Digitální design: Pohled za pixely – výstava
13. 9. 18:00 Design Thinking – workshop (kavárna)
14. 9. 17:00 Plzeňský business kotel vol. 17 – networkingové setkání
(kavárna)
15. 9. 18:00 UX Well Design Meetup: Uživatelské testování, jak začít?
(kavárna)
19. 9. 18:00 Jak vznikal web města Plzně (kavárna)
20. 9. 16:00 Příběh paneláku v Plzeňském kraji – vernisáž výstavy
(nádvoří)
21. 9. 18:30 POST–INDUSTRIÁL: Po proudu Radbuzy – cyklus přednášek
a diskusí věnovaných plzeňské industriální architektuře
(kavárna)
21. 9.–1. 1. Příběh paneláku v Plzeňském kraji – výstava (nádvoří)
22. 9. 19:00 Divadlo Sklep: Besídka 2016 (Peklo)
22.–24. 9.
Treffpunkt: Bavorsko-český festival
23. 9. 20:00 Létající koberec – koncert (klempírna)
24. 9. 10:00 Sousedská procházka: Jak to bylo v Hradišti (zastávka
trolejbusu č. 13 U Kasáren, Sporná ulice)
		14:00 Architektonická procházka: Nové centrum – výrobní
a rezidenční čtvrť, Plzeňský architektonický manuál
(Bendova 1107)
24.–25. 9.
Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“
26. 9. 18:00 Silicon Valley a Plzeň – exkurze do firmy Samepage
(Samepage, budova BCB 12. patro, Anglické nábřeží 1)
29. 9. 18:00 David Beneš: Vývoj mobilní a webové aplikace
MyJABLOTRON (kavárna)
30. 9. 17:00 Předávání cen Křesadlo

D klub

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

5. 9. 09:00 Nábor do kroužků a klubů 2016/2017
17. 9. 09:00 Šperky z gumy – kurz

Dům digitálních dovedností

Dominikánská 9, Plzeň, www.dddplzen.eu

13. 9.–31. 1. Programování v C sharp – úterky, od 18:00 do 19:30 hod.
14. 9.–7. 12. Programování pro Android – středy, od 17:00 do 18:30 hod.
20. 9.–13. 12. První kroky Ilustratorem – úterky, od 18:00 do 19:30 hod.
22. 9.–12. 1. První kroky Photoshopem – čtvrtky, od 18:00 do 19:30 hod.
26. 9.–14. 11.	Wordpress I: Tvorba webových stránek – pondělky,
od 18:00 do 19:30 hod.
27. 9.–15. 11.	E-shop aneb Začni podnikat – úterky, od 18:00 do 19:30 hod.
4. 10.–6. 12. Python – programovací jazyk – úterky, od 16:00 do 17:30 hod.
4. 10.–13. 12. PC naplno pokročilí – úterky a čtvrtky, od 14:00 do 15:30 hod.
5. 10.–23. 11.	Programování webových stránek v HTML – středy,
od 17:30 do 19:00 hod.
13. 10.–8. 12. Úprava videa: Adobe – čtvrtky, od 18:00 do 19:30 hod.

Papírna

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

1. 9. 19:00 PRASVĚT/URWELT/Handa Gote – vernisáž výstavy
7. 9.–2. 10.	PRASVĚT/URWELT/Handa Gote – výstava instalací s ekologickými motivy
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2. 9. 20:00
3. 9. 10:00
9. 9. 20:30
14. 9. 20:00
16. 9. 20:00
17. 9. 20:30
21. 9. 20:00
23. 9. 20:00
		20:00
27. 9. 19:00

Kontrafakt – hip-hop
Papírna Street Food
New dog (USA) + Aran Epochal
Belgica – promítání filmu
Smím prosit…? – tančírna
Cars & Train – elektro folk, experimentální hudební projekt
Playback Contest II – 2. ročník Lipsing battle
Grey City – promítání filmu + DJ afterparty
Glitter Licker party II. (patro)
Kaleidoskop Jana Rejžka – poslechový pořad

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, Polanova síň (PS) –
B. Smetany 13, L-klub (LK) – Studentská 22, M-Klub (MK) – Macháčkova 28, Obvodní
knihovna Skvrňany (KS) – Macháčkova 28, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz

7. 9. 19:00
12. 9. 18:00
15. 9. 18:00
19. 9. 18:00
20. 9. 17:00
		18:00
22. 9. 17:00
26. 9. 18:00

Jirka Mucha a zajímaví hosté – koncert (MK)
Kola versus auta – filmový dokument (MK)
Iamm & Cermaque: Skok do vody – koncert a film (MK)
Šumava – cestopis Jany Dvorské a Miloše Kašpara (MK)
Publicisté.cs – Aktuálně: Břetislav Tureček (PS)
Krystyna Skalická: Koncert mezi knihami (KS)
Řeknu ti, co čtu – Peter Mayle: Chuť Provence (PS)
Václav Vít: Jak si chránit své zdraví – přednáška (MK)

JOHAN, z.s.

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

6. 9. 20:00 Jak zabít Hamleta – divadelně–pohybová asociace
7. 9. 14:00 C ECI 3.0 / BABIES (Fadunito, ES) – interaktivní pouliční akce
(do 18:00 hod., Sadový okruh, U Branky, Bedřicha Smetany,
náměstí Republiky, Františkánská ul.)
		20:00 Búvaj (NA PERÓNE) – autorská inscenace
8. 9. 11:00 Stokorcový les (Kartel, CZ) – inscenace (také od 18:00 hod.)
		15:00 Setkání Asociace nezávislých divadel – diskuse
9. 9. 14:00 CECI 3.0 / BABIES (Fadunito, ES) – interaktivní pouliční akce
(do 17:00 hod.)
		20:30 Cataplace (Irina Andreeva, RU) – projekt inspirovaný
sochařským dílem Čestmíra Sušky (DEPO2015, také 10. 9.)
10. 9. 15:00 Beseda o současném tureckém divadle
		19:00 Hoří (MeetFactory, Sudabeh Mohafez, CZ/D)
– o člověku, pro kterého byla kdysi hudba vším
11. 9. 11:55 Po roce… slavíme 1. rok v novém
		20:00 Godt og ondt (Kolonie, z.s., CZ) – performance na téma násilí
12. 9. 20:00 Enola (Eliška Brtnická, Cirkus Mlejn, CZ)
– vzdušná akrobacie, fyzické divadlo, nový cirkus
13. 9. 20:00 A co poezie? (TYAN, CZ) – Kudy vede cesta?
Kudy vedou naše cesty?
17.–18. 9.	Workshop storytellingu: Fantastické příběhy – dílna živého
vyprávění, lektoruje Martin Hak
18. 9. 16:00 Africké povídačky II. – zemité příběhy, vypráví Martin Hak
19. 9. 20:00 Antidepresivní večírek (Jan Burian) – večírek s písničkami
a fejetony
24.–25. 9.	Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“
(od 14:00 do 20:00 hod.)
září 2016 | www.zurnalmag.cz
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25. 9. 15:00 D obrodružná cesta Černouška Joea – divadlo pro děti
s dílnou, hraje a lektoruje Duo Afrika

ZOO

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

3. 9. 10:00 Oslavy 90. výročí založení plzeňské ZOO
10.–11. 9.
Oblastní výstava jiřinek a Tradiční Vinobraní pod Vinicemi
(vždy 10–18 hod.)
17.–18. 9.	Slavnosti babího léta – festival lidových řemesel a dovedností k užitku i potěše (vždy 10–18 hod.)
28. 9. 10:00 Přes kontinenty za medvědy – rodinný program (do 18:00 hod.)
1. 10.		
Zvířecí sobota – sraz plyšových zvířátek

Papírna Street Food

Papírna, Zahradní 173/2, Plzeň, www.facebook.com/Papírna Street Food

3. 9. 10:00 S treet Food přehlídka – nabídka pokrmů z celého světa,
odborné výklady, nové trendy ve stravování, adrenalinový
park s obří trampolínou, elektrickým býkem a překážkovou
tratí, divadelní představení, tvůrčí dílny pro děti. Vstupné
80 Kč, děti do 12 let a ZTP zdarma.

Slunce ve skle 2016

Areál Pivovarského dvora Plzeň a přilehlá náves, Selská náves 21/2, Plzeň – Černice,
www.slunceveskle.cz

17. 9. 13:00 I X. ročník poctivých pivních slavností v Purkmistru – více
než 70 minipivovarů a 220 značek piva, anketa o nejlepší
pivo a pivovar festivalu, koncerty, pivní soutěže, bohatý
doprovodný program, občerstvení

Medový jarmark

Koterovská náves, Plzeň – Koterov, www.koterovskanaves.plzen.eu

1. 10.		
		10:00
		11:00
		11:20
		12:00
		13:40
		14:20
		15:30

3 . ročník Medového jarmarku – prodej medových produktů,
ochutnávky, program pro děti
Plzeňští heligonkáři
Apiterapie: Léčení včelími produkty – přednáška
MVDr. Zdeňka Klímy (sokolovna)
Kuchařská show I.
Fregata
Kuchařská show II.
Malá dudácká muzika z Plzně
Revival Olympic Domažlice

PechaKucha Night

Plzeň, www.pknp.cz

2. 9. 20:20 P echaKucha Night – setkání s 10 výjimečnými hosty,
prezentace ve formátu 20 snímků x 20 vteřin

Podzim v alpinu

Zahrada gymnázia, Mikulášské nám. 23, Plzeň, www.skalnicky-plzen.cz

13.–18. 9.	Podzimní prodejní výstava Alpinum klubu Plzeň – vřesy, japonské javory, bramboříky, podzimní hořce a další (otevřeno
vždy od 9 do 18 hod., 18. 9. je otevřen pouze prodej rostlin
od 9:00 do 12:00 hod., vstup je tento den zdarma)
září 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Měšťanská beseda
chystá i na podzim pravidelné cestovatelské přednášky.
… že říjnový Hravý podzim v ZOO nabídne Zvířecí sobotu (1. 10.) a Běh Kilometrovkou po šesti
(8. 10.).
… že od 24. do 25. září proběhne Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“.
… že 25. října bude v Polanově síni hovořit Věra
Kubová o Aghatě Christie.
… že v D klubu vystoupí 13. října herečka Ivanka
Devátá.
… že 28. října Plzeň opět oslaví vznik Československé republiky.
… že Knihovna města Plzně zve 11. října na Povídání o Americe aneb Jak se máme, Češi?
… že Nová Akropolis chystá na 3. října přednášku
Tao a čínská medicína.
… že Týden hispánské kultury bude letos zaměřen na Kubu a Karibik.
… že říjnové Hrady a zámky v Polanově síni představí Prostiboř (12. 10.).
… že 29. října bude v Parkhotelu Ples města Dobřany.
… že 31. října zve zámek Zbiroh na Halloween.
… že letošní Den architektury se uskuteční první
říjnový víkend (1.–2. 10.) a otevře řadu zajímavých
objektů a míst.
… že se od 14. do 16. října v hale TJ Lokomotiva
uskuteční veletrh Žena a domov a Moderní dům
a byt.
… že 4. a 5. října se v Parkhotelu koná elektro veletrh Elfetex Fest Plzeň.
… že 24. září se v TJ Lokomotiva koná festival
sportu pro děti Sporťáček.
… že 24. září proběhne kulturně zábavné odpoledne pro neorganizované děti Pixlování.
… že po 32 letech bude „Kdyby 1000 klarinetů“
opět v plzeňském divadle! Premiéru tu divadelní verze legendárního filmu bude mít 24. září
na Nové scéně DJKT.
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Peklo

Pobřežní 10, Plzeň

7. 9. 18:30
		20:00
22. 9. 19:00
4. 10. 16:00
5. 10. 18:30
			
6. 10. 19:00

Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
Pilsner Jazz Band & AppenDixie
Divadlo Sklep: Besídka 2016
Den seniorů s Plzeňským krajem
Lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
Pilsner Jazz Band & Dixieland Planá
Tělo – divadelní představení

Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“

Plzeň více míst, www.grafia.cz

24.–25. 9.	1. ročník otevřených ateliérů výtvarných umělců v Plzni
a okolí, vstup zdarma (denně od 14 do 20 hod.)

Léto v Plzeňském Prazdroji

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň, vstup zdarma, www.prazdrojvisit.cz

1. 9. 19:00
3. 9.		
28. 9.		
1. 10.		
4. 10.		

Burma Jones, Ill Fish
Prazdroj Cup 2016
Svatováclavská vyjížďka motorek
Pilsner Fest 2016
Koncert v katedrále sv. Bartoloměje u příležitosti
174. výročí uvaření první várky piva Pilsner Urquell

Festival Na konci léta 2016

Křižíkovy sady, Plzeň, www.nakoncileta.cz

10. 9.		
		10:15
		10:30
		11:00
		12:15
		13:00
		13:45
		14:00
		15:00
		15:30
		16:00
		16:30
		17:30
		18:00
		18:30

1 0. ročník hudebního festivalu na podporu
hendikepovaných
Hudební laboratoř
ZŠ Skupova
Leontýnka – kapela Ústavu sociální péče Leontýn
Déma
Hlasoplet – vokální kvintet
Taneční vystoupení Ty a Já
HAZ band – rock
Motýl, z. ú.
Happy Handicap (Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR)
Pohádkový kouzelník Artin
Petr Kolář – pop-rock
Módní přehlídka (Pohodička Rokycany)
Oslava 10. ročníku festivalu
Burma Jones – pop-rock

The Show Time

OC Plzeň Plaza, Radčická 2

10. 9. 13:00
		14:00
		14:10
		14:50
		15:00

48

Show letních extrémních sportů – zahájení
The Show Time: BMX, SK8 & Scooter – Warm Up
Workshopy letních extrémních sportů pro veřejnost
Free running show (také v 16:50 a 18:50 hod.)
The Show Time: BMX, SK8 & Scooter
(také v 17:00 a 19:00 hod.)

Akce | Kino

		15:30 Soutěže o ceny (také v 17:30 hod.)
		15:50 Workshopy pro veřejnost, výuka základních triků
(také v 17:50 hod.)
		19:20 Autogramiáda
		19:30 Live DJ Lucky Boy
		20:00 Koncert ATMO MUSIC
		20:45 Ukončení programu

Kino a divadlo Káčko

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

1. 9. 20:00
2. 9. 17:00
		20:00
4. 9. 15:00
		18:00
8. 9. 20:00
9. 9. 17:00
		20:00
11. 9. 15:00
		18:00
15. 9. 20:00
16. 9. 17:00
		20:00
18. 9. 15:00
		18:00
23. 9. 17:00
		20:00
25. 9. 15:00
		18:00
29. 9. 20:00
30. 9. 17:00
		20:00

Taxi 121
Obr Dobr
Seznamka
Tajný život mazlíčků
Slasti Otce vlasti
Zloději zelených koní
Obr Dobr
Sully: Zázrak na řece Hudson
Lovecká sezóna: Strašpytel
Strašidla
Vlk z Královských Vinohrad
Lovecká sezóna: Strašpytel
Dítě Bridget Jonesové
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Dítě Bridget Jonesové
Čapí dobrodružství
Prázdniny v Provence
Čapí dobrodružství
Prázdniny v Provence
Café society
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 3D
Krycí jméno Holec

CineStar

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

25.–31. 8.	Ben Hur, Božská Florence, Můj kamarád drak,
Buchty a klobásy
1.–7. 9.		
Obr Dobr, Smrt ve tmě
8.–14. 9.	Lovecká sezóna: Strašpytel, Nerve: Hra o život,
Nick Cave: One More Time with Feeling,
Sully: Zázrak na řece Hudson
15.–21. 9.	Dítě Bridget Jonesové, Mechanik zabiják: Vzkříšení,
Prázdniny v Provence, Ve jménu krve, Warrior’s Gate
22.–28. 9.
Café society, Krycí jméno Holec, Sedm statečných
29. 9.–5. 10.	Deepwater Horizon: Moře v plamenech, Neon Demon,
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Dále hrajeme: D oba ledová: Mamutí drcnutí, Matky na tahu, Mělčiny,
Sebevražedný oddíl (2D i 3D), Sezn@mka, Star Trek:
Do neznáma (2D i 3D), Strašidla, Tajný život mazlíčků
(2D i 3D), Týpci a zbraně
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Kino | Kluby

Cinema City

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

25.–31. 8.
Ben Hur, Buchty a klobásy, Můj kamarád drak
1.–7. 9.		
Obr Dobr
8.–14. 9.	Lovecká sezóna: Strašpytel, Nerve: Hra o život,
Sully: Zázrak na řece Hudson
15.–21. 9.
Dítě Bridget Jonesové, Mechanik zabiják: Vzkříšení
22.–28. 9.
Čapí dobrodružství, Sedm statečných
29. 9.–5. 10.	Deepwater Horizon: Moře v plamenech,
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Dále hrajeme: Angry Birds ve filmu, Doba ledová: Mamutí drcnutí
(2D i 3D), Hledá se Dory, Jason Bourne, Matky na tahu,
Mělčiny, Nejkrásnější den, Sebevražedný oddíl (2D i 3D),
Sezn@mka, Star Trek: Do neznáma (2D i 3D), Strašidla, Tajný
život mazlíčků (2D i 3D), Týpci a zbraně, Zhasni a zemřeš

Anděl Music Bar

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

1. 9.
2. 9.
6. 9.
9. 9.
22. 9.
29. 9.

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

Kayo Dot – jazz-metal
DJs (také 3. 9.)
Zhirawski Memory Band – swing
DJs (také 10. 9.)
Adams Emily a Dozen Street – folk, jazz
Na Rozcestí – folk, rock, jazz, pop

Zach´s Pub

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

1. 9.
6. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
13. 9.

21:00
20:30
20:00
20:00
20:00
20:30

15. 9.
20. 9.
22. 9.
23. 9.
29. 9.

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

Blue Effect – Radim Hladík a jeho legenda
Poitín – Irish music, křest CD Simply Pleasures + hosté
Prago Union – live band
Mediterian – latino, rumba
St. Johnny – jumping blues
Jaakko Laitinen & Väärä Raha – balkan beats, humppa,
finnish tango
Švihadlo & Vasilův Rubáš – reggae
Prostitutes …are back in town – indie-punk
Jananas – městský folk, nové CD
Octoberfest s pivem Paulaner
Annešanté – šanson a více

HOST´n´HOST

Malostranská 1, Plzeň, www.facebook.com/hostnhost

4. 9. 14:00 Goodfest – putovní hudební festival

House of Blues

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

16. 9. 21:00 Moodshake – funk-jazz + host: Es Brennt – Was Tun?
23. 9. 21:00 Palice – rock
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Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

7. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.

21:00
21:00
19:30
19:30
21:00
21:00
21:00
20:00
20:00
20:00
21:00
21:00
19:30
20:00

The Atavists & Sinoptik (UA) – stoner/psychedelic
Skassapunka (IT) – ska punk/Milán
Diabolical Fest vol. 5 – death/black
Narozeniny PlzeňskéKapely.cz vol. 2
Nowherebound (USA) – punk rock/Austin/ex Born To Lose
Open Stage: Kosmický Žirafáč – zdarma!
ZNC & NVÚ: „No Future Tour“ – punk rock
Shizaru, Fata Morgana, The Roadkill, Black Hill
Náhradní Díly (Lidí) a dalších kapel
Et Moriemur, My Lament (BEL), Blues for the red sun
V0NT x NOITT, ROSA NEBEL (A), Nbdy, Cry of Humans
Sniper 66 (USA) & Lord James (D) – punk rock
Escarnium & Venomous Breath (BRA), Brutally Deceased
Interitus – symphonic metal/Plzeň + hosté

Pantheon Music Club

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

2. 9. 21:00 Leoš Mareš – Thomas M, oldies: DJs Carbon and Pila
3. 9. 21:00 Sexy paní učitelka – Run, oldies: DJs Carbon and Pila
9. 9. 21:00 Finlandia Coco: Coin challenge – Deadly Groove,
oldies: Sobol
10. 9. 21:00 Audiorockers – Audiorockers, Mio, Wavehookers, LA,
oldies: Ladin
16. 9. 21:00 4. narozeniny klubu: Manene – Manene, DJane Luccia,
oldies: Moon
17. 9. 21:00 4. narozeniny klubu: Majk Spirit – Majk Spirit, DJ Grimaso
23. 9. 21:00 AGAMA with DJane Mejsi – DJane Mejsi, David Novacek,
oldies: Run
24. 9. 21:00 Fear faktor live – DJ Kali, oldies: Moon
30. 9. 21:00 Richard Reynolds – Richard Reynolds, LA, Pauli Gabrieli,
oldies: Sobol
1. 10. 21:00 Vision: Level 2 – DJ´s Prefekt, N*dee and four next,
oldies: DJs Carbon and Pila

Goethe’s Mefisto

Goethova 2, Plzeň, www.mefistobar.com

2. 9.
3. 9.
9. 9.
10. 9.
16. 9.
17. 9.
21. 9.
23. 9.
24. 9.
30. 9.

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

Master Of Hell Friday Massacre Live – DJka Veru
The Best Of 80-90 Years… We love old music – DJ Bogy
Hell Night – DJ Rodriguez
Disco and rock time – DJ Bogy
Dance with Goethe’s Mefisto – DJka Veru
Light Party – DJ Máca
Vítání prváků – DJka Veru
Sounds From Underground, Neverending Party – DJ Máca
Rock Mastermix – DJka Veru
Master Of Hell Friday Massacre Live – DJ Rodriguez
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST
CROSSCAFE
CrossCafe, Jungmannova 5
CrossCafe, Solní 21
CrossCafe, Galerie Dvořák, nám. Gen. Píky
CrossCafe, OC Olympia, Písecká 1, 1. patro u kina
CrossCafe, OC Olympia, přízemí u Alberta
CrossCafe, Anglické nábřeží 1
CrossCafe, Centrum Doubravka, Masarykova 75
CrossCafe, Univerzitní 22
JANÁK BROS, S.R.O.
PI.JEZ.PI, Americká 38
Potrefená husa, Martinská 1
Restaurace Bohemia, Anglické nábřeží 1
McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Sedláčkova 2
Infocentrum DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Peklo, Pobřežní 10
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského

kraje a Bavorska, nám. Republiky 17
Techmania Science Center, U Planetária 2969/1
Turistické informační centrum,
nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9
ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36
GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13
VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Kalikovský mlýn, Radčická 40
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
Sport Palace Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia, Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Anděl Café – Music Bar, Bezručova 7
Angus Burger, Písecká 1
Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 13
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Caffé Pizzeria Gargano, nám. T. G. Masaryka 20
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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