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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
před prázdninami zažila ZUŠ v Jagellonské ulici
něco nevídaného: v podvečerních hodinách se
v jejích vstupních prostorách srotilo kolem dvaceti lidí, kteří si vyžádali příchod ředitele školy.
Ten byl v danou chvíli jediný, kdo netušil, co
bude následovat. Sotva vstoupil do zorného
pole davu, začala hrát hudba. Následoval projev o tom, že kvality pedagoga se dají měřit počtem žáků propadnuvších, počtem žáků postoupivších anebo také počtem žáků, kteří na něj
vzpomínají ještě mnoho let po opuštění školních škamen. A právě tihle tvořili
onen dav, který se zde sešel proto, aby svému oblíbenému pedagogovi z dětství,
dnes řediteli školy, odhalil pamětní desku. Šlo o akci vzniklou spontánně, prostě o bláznivý nápad, náhodou vyřčenou větu přetavenou v realizaci. Výsledkem
bylo setkání lidí, kteří se buď viděli poprvé v životě, nebo se znali z docela jiných
oblastí života. O tom, že všichni jsou žáky Karla Syky (ano, o něj šlo), se dozvěděli
až na místě. A Karel Syka na ně hleděl nejen jako na partu správně praštěných
dospělých, ale i na ty kdysi malé děti a puberťáky, jimž se snažil předat základy
kresby, malby a grafických technik. Ale předal jim toho mnohem víc. Životní postoje, kreativitu, chuť se bavit a nezastavit se před ničím, co zdánlivě vypadá jako
šílenost. Tohle všechno umí dobrý pedagog.
Jsme na začátku nového školního roku, kdy rodiče mimo jiné hledají mimoškolní
aktivity pro své děti. I ta naše výtvarka patřila mezi ně. A i v dnešních kroužcích
mohou děti najít takové učitele, jako je Karel Syka. Učitele, s nimiž se budou chtít
potkávat i za dvacet, za třicet let, za čtyřicet let. Učitele, kteří je přivedou na cestu
vlastní kreativity a tvorby, nebo jim otevřou dveře do světa umění a kultury v roli
náročných diváků. Není posláním ZUŠky naučit Pepíčka malovat jako Leonardo da
Vinci a Pablo Picasso dohromady, ale ukázat mu, co tihle pánové vytvořili, jak tvořili, jak se dívali na svět – a ponouknout ho, aby to zkusil taky a po svém. Až takový
Pepíček vyroste, třeba bude mít vlastní výstavu v Galerii města Plzně nebo koncert v Měšťanské besedě anebo bude Divadlo J. K. Tyla hrát jeho komedii anebo
Pepíček zorganizuje nějaký zbrusu nový skvělý festival. Anebo si jen bude vybírat
z aktuální kulturní nabídky to kvalitní, zajímavé a náročné. Bude ho to těšit a bavit
a bude o tom rád mluvit se stejně naladěnými kamarády. A společně budou tím
publikem, pro které bude mít divadlo, filharmonie, galerie a další instituce potřebu hledat repertoár, který nebude hloupý a povrchní.
Jsme na začátku nejen nového školního roku, ale i nové kulturní a společenské
sezóny. Co přinese, bude do značné míry odrazem toho, co dnešnímu publiku
vštípili rodiče a pedagogové před dvaceti, třiceti či čtyřiceti lety. A na dnešních
učitelích a rodičích záleží, co z toho využijí a tím zasadí semínko pro léta budoucí.
Hezké babí léto plné skvělých učitelů vám přeje
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AKCE MĚSÍCE

Plzeňská filharmonie

Plzeňská filharmonie
přivede v nové sezóně
slavné umělce a uvede
originální i oblíbené tituly

Sezónu naplněnou atraktivními koncerty
ve všech svých abonentních řadách připravila svým posluchačům v nové sezóně Plzeňská filharmonie. Filharmonici vystoupí v Plzni s významnými umělci, provedou atraktivní
tituly a sází i na novost a neotřelost. Chystají
světovou premiéru. Publikum se může těšit
na symfonická díla, zpěv i melodram. Šéfdirigentem filharmonie bude i v nové sezóně
Tomáš Brauner, hlavním hostujícím dirigentem Belgičan Ronald Zollman.
Filharmonie se vrací do Měšťanské besedy,
uvede zde všechny své abonentní koncerty. Pouze dětská řada se bude konat jako
dosud ve studiu S1 Českého rozhlasu. „Abonentní řady A, B a C vracíme zpět na základě zpětné vazby od vás, našich posluchačů,
ale také hostujících sólistů a dirigentů. Jsem
přesvědčena, že si i v nové sezóně vyberete
z nabídky koncertů to, co je vašemu srdci
nejbližší,“ říká ředitelka filharmonie Lenka
Kavalová.
„Plzeňská filharmonie připravila v nastávající sezóně dramaturgicky a interpretačně
zajímavý program, který je hodný pověsti
orchestru i jeho dosavadních úspěchů. Přichází opět se čtyřmi abonentními řadami.
Ty akcentují různorodost hudebních žánrů.
V nové sezóně hostuje hned několik vynikajících interpretů,“ připomíná předseda
správní rady filharmonie Vladislav Vilímec.
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V abonentní řadě A přivítá publikum vítěze mnohých mezinárodních soutěží a sólistu moskevské filharmonie Nikitu
Boriso-Glebského, který se představí v Prokofjevově druhém
houslovém koncertě. Naše slavná violoncellistka Michaela Fukačová žijící v Dánsku zahraje proslulý Koncert pro violoncello
a orchestr h moll Antonína Dvořáka a v řadě B vystoupí mimo
jiné klavírista Alexander Ghindin, který přednese Koncert pro
piano a orchestr č. 2 c moll Sergeje Rachmaninova.
Mezi nejzajímavější počiny nadcházející sezóny patří též provedení řady významných orchestrálních děl. Posluchači je najdou
v obou klasických abonentních řadách. V řadě A, jež přináší
osm koncertů, je to kromě již zmíněných vystoupení Michaely
Fukačové a Nikity Boriso-Glebského uvedení děl W. A. Mozarta
či J. Brahmse. Mimořádným počinem pak bude provedení Symfonie č.1 Jeremiáš u příležitosti stého výročí narození Leonarda
Bernsteina. Ve stejném večeru s Jeremiášem zazní též Nezodpovězená otázka Charlese Ivese a Tryzna Gustava Mahlera, jako
sólistka vystoupí mezzosopranistka Kateřina Jalovcová.
K posluchačsky atraktivním jistě bude patřit i závěrečný koncert
řady, Beethovenova Eroica, jejímuž provedení budou předcházet Metamorfózy Richarda Strausse.
Řada B ve svých šesti koncertech potěší publikum klasikou, ale
chystá rovněž zajímavosti a právě ona se může pyšnit zmíněnou
světovou premiérou. A hned ve svém prvním koncertu přináší
ne právě tradiční díla – melodramy. Zazní melodram Jiřího Antonína Bendy Ariadna na Naxu a ve světové premiéře koncertní
melodram Jiřího Bezděka Ariadne, řecký mýtus. Posluchači se
mohou v dalších koncertech této řady těšit na díla A. Dvořáka,
S. Rachmaninova, L. Janáčka a J. Brahmse. A také na významné
pěvce – v řadě B vystoupí Roman Janál či Alžběta Poláčková. Závěrečný koncert bude patřit naší významné houslistce Gabriele
září 2017 | www.zurnalmag.cz
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Cimbálová muzika Mil

Demeterové a Brahmsovu Koncertu pro housle a orchestr D dur. Řada B přinese tradičně také koncert věnovaný Plzeňskému Orfeovi. Na něm vystoupí držitelé
této ceny, kterou Nadace 700 let udílí nadaným žákům
plzeňských ZUŠ, univerzity a konzervatoře. Jejich jména
ovšem budou známa až v roce 2018.
„Zatímco první dvě abonentní řady se přidržují toho
nejlepšího ze světa klasické hudby, abonentní řada C se
posouvá i do volnějších hudebních projektů samozřejmě v prvotřídním provedení. Poslední abonentní řada
D je koncipována jako hudebně edukativní a zábavný
pořad pro dětské posluchače,“ charakterizuje Vladislav
Vilímec.
V cross-overové, mezižánrové řadě C přivítá Plzeňská
filharmonie oceňovaný Epoque Quartet a bluegrassovou kapelu Malina Brothers. Epoque Quartet svým koncertem s filharmoniky tuto řadu zahájí. Oslaví již 18 let
své existence, během níž si našel pevné místo na české
a evropské hudební scéně, výrazně posunul hranice
kvartetního repertoáru a je zván ke spolupráci celou řadou skvělých hudebníků z různých odvětví muzikantské
branže. Druhým z řady koncertů skupiny C je Novoroční
gala, které se ponese v netradičním duchu. V programu
vystoupí mezzosopranistka Edita Adlerová a Cimbálová
muzika Milana Broučka pod taktovkou Marka Prášila,
chybět ovšem nebudou Brahmsovy Uherské tance, Bartókovy Rumunské tance či Montiho Čardáš. V květnu
uzavře řadu koncert Malina Brothers s Plzeňskou filharmonií, který přinese netradiční spojení dvou zcela odzáří 2017 | www.zurnalmag.cz

ana Broučka

lišných hudebních světů. Zvuku a barvy country music
a klasického symfonického orchestru.
Pro děti přináší filharmonie dva nové dětské pořady.
Zpívání s Plzeňskou filharmonií a Detektivka v orchestru. Celkem si mohou děti užít pořady tři, prvním z nich je
V šapitó, maringotce a pod všemi slunci světa.
„Jsem ráda, že se daří spolupracovat s významnými institucemi a festivaly. V této sezóně to jsou Smetanovské
dny, Festival koncertního melodramu, Haydnovy hudební slavnosti, Mozart Gesselschaft Dortmund, Nadace 700 let města Plzně v souvislosti s udílením cen Plzeňský Orfeus, Lions Club Bohemia Plzeň a mezinárodní
soutěž Pražského jara. Příležitost tak dostávají úspěšní
mladí interpreti, kteří v rámci koncertní řady mohou vystoupit spolu s předními světovými sólisty,“ vysvětluje
Lenka Kavalová.
V nové sezóně došlo k malému navýšení ceny abonmá a vstupenek, důvodem je zavedení EET pokladen.
„Na každý prodaný program bychom museli vystavovat
účtenku. Rozhodli jsme se, že lehce navýšíme vstupné
a programy nebudou zpoplatněny,“ upozorňuje Lenka
Kavalová.
Plzeňská filharmonie jistě v této sezóně opět potěší široké spektrum posluchačů. „Plzeň se snaží svůj orchestr maximálně podporovat, stále intenzivněji přitom
vnímá, že jeho prestiž roste,“ konstatuje primátor Plzně
Martin Zrzavecký.
Text: Gabriela Špalková
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Rozhovor s ředitelkou Plzeňské filharmonie

Na abonentních koncertech se mohou posluchači těšit na celou řadu významných hudebních osobností, přinesete ale i světovou
premiéru melodramu. Které z hostů a které
z chystaných počinů filharmonie v sezóně
2017/18 považujete za nejvýznamnější?
Abonentní řadu B otevřeme netradičně provedením
koncertních melodramů. Koncert pořádáme ve spolupráci se Společností Zdeňka Fibicha. Zazní na něm
Ariadna na Naxu J. A. Bendy, dílo, které se nepříliš
často uvádí. V roli Ariadny se představí Ivana Jirešová, Oready Apolena Veldová, Thesea Petr Stach.
Koncert bude dirigovat Jiří Petrdlík, o režii slova se
postará PhDr. Věra Šustíková. V první polovině koncertu zazní světová premiéra melodramu Jiřího Bezděka Ariadne, řecký mýtus jako pocta J. A. Bendovi.

L. Kavalová

Největší novinkou nové sezóny je návrat
koncertů Plzeňské filharmonie do Měšťanské
besedy. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli?
Nové divadlo zatím není tak akusticky vyhovující pro
koncerty symfonického orchestru jako sál Měšťanské
besedy. Máme zpětnou vazbu od našich posluchačů,
ale i od sólistů, dirigentů, kteří v naší koncertní řadě
B vystoupili. Mně osobně je to velmi líto, protože tu
stavbu mám ráda. Zatím je to ale opravdu divadelní
prostor. Pro zlepšení akustiky by jistě pomohlo pořízení tzv. akustické mušle. Věřím, že se toto do budoucna podaří nějak vyřešit. Koncertní řada C byla
v minulé sezóně umístěna do DEPO2015. V této sezóně máme v řadě C koncerty tři. Novoroční koncert
jsme do DEPA umísťovat nechtěli. Celou řadu jsme
se nakonec rozhodli ponechat v Měšťanské besedě.
Posluchači, kteří mají rádi oba tyto prostory, smutnit
nemusí, budeme do nich umísťovat koncerty mimořádné.
8

V této sezóně s filharmonií vystoupí čeští i světoví
sólisté a dirigenti, ale i mladí úspěšní umělci, laureáti soutěží. Z těch světových jsou to houslista Nikita Boriso-Glebsky a pianista Alexander Ghindin.
Oba s filharmonií vystoupí v březnu a zároveň také
v rámci svých samostatných sólových recitálů na festivalu Smetanovské dny. Dále jsou to violoncellistka
Michaela Fukačová, houslistka Gabriela Demeterová, pěvci Alžběta Poláčková a Roman Janál, pianisté
Adam Skoumal, Julian Pflugmann, hornistka Zuzana
Rzounková nebo loňský laureát Mezinárodní soutěže Pražského jara, pianista Marek Kozák.
Z dramaturgických počinů bych zmínila Bernsteinovu symfonii č. 1 „Jeremiáš“, Janáčkovu Sinfoniettu –
obě tato díla jsou velmi náročná pro svou orchestrální sazbu. Uvedeme například také Metamorfózy pro
23 smyčců Richarda Strausse.

Jak se liší abonentní řady A a B v nové sezóně? Oblíbená řada D přináší nyní nové pořady, v rámci řady C se koná Novoroční gala.
Můžete přiblížit dramaturgii?
Řadu A i B se snažíme dramaturgicky i sólisticky stavit tak, aby byly vyvážené, tedy neliší se. Liší se jen
počtem koncertů, řada A jich má osm, řada B šest.
Novoroční koncert bude tentokrát v rámci řady C.
S Plzeňskou filharmonií vystoupí mezzosopranistka
Edita Adlerová a Cimbálová muzika Milana Broučka, dirigovat bude Marek Prášil. Připravili jsme pes-
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trý novoroční program. Posluchači se mohou těšit
na Brahmsovy Uherské tance, Bartókovy Rumunské
tance, Montiho Čardáš, slavné šlágry Papirossen
a Přesmutná neděle, ale také na Straussův valčík
Na krásném modrém Dunaji. Myslím, že již tradičně
zazní i Radetzkeho Marsch.

Ve studiu Českého rozhlasu se budou i nadále konat koncerty určené nejmladším
posluchačům. Jsou mezi nimi i novinky. Jak
jste řadu koncipovali? Vrátí se v budoucnu,
až dorostou noví malí posluchači, i pořady
starší?
Z dětských pořadů zopakujeme V šapitó, maringotce a pod všemi slunci světa pro děti ve věku 4–9 let.
Nové jsou pořady Zpívání s Plzeňskou filharmonií
aneb Vlastivědný písničkopis. To je netradiční pořad
s Martinou Kociánovou, která provede malé posluchače lidovou hudbou, navštíví rozmanitá místa
a přesvědčí, že pěvci nejsou vůbec divní. Nový je
i pořad Detektivka v orchestru aneb Případ ztracených hudebníků se Sváťou Schullerem. Je to napínavá filharmonická detektivka, kdy se ztratí celá
nástrojová skupina. Vyšetřovatelem je sice přivolaný
inspektor, ale tu záhadu musí každý návštěvník roz-

lousknout sám. Věkovou hranici těchto pořadů jsme
neohraničili. Pořady jsou určené malým i velkým posluchačům.

Filharmonie má před sebou rovněž mimořádné koncerty s lákavým programem, jsou
mezi nimi vystoupení v Plzni i na dalších místech České republiky. Akce tradiční, ale i novinky. Můžete je přiblížit?
Filharmonie vystoupila teď v srpnu na Litoměřických
svátcích hudby, festivalu Václava Hudečka, zajede
do měst Plzeňského kraje s večerními i dětskými pořady, nebo podpoří koncert ke Světovému dni zraku,
který pořádá Lions Club Bohemia Plzeň. Také 24. září
vystoupí v rámci festivalu Haydnovy hudební slavnosti, kde provede Haydnovo oratorium Stvoření.
To bude pod taktovkou Jiřího Štrunce. Těch akcí je
opravdu hodně.
Plzeňská filharmoni

e se vrací do Měšťansk

é besedy.

Michaela Fukačová

V šapitó, maringotce
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a pod všemi slunci svě

ta.
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Mezinárodní festival DIVADLO

Poprvé se v Plzni představí významný polský režisér Michał
Borczuch. Jeho inscenace Vše o mé matce v podání krakovského divadla Teatr Laźnia Nowa zvítězila loni na nejvýznamnějším polském festivalu Boska komedia. Druhým ambasadorem
polského divadla bude varšavské divadlo TR a jeho inscenace
Holzwege dramatičky Marty Sokołowské v režii Katarzyny Kalkat. Spojuje živou hudbu a příběh skladatele Tomasze Sikorského, průkopníka minimalismu.

13–21/09

Mezinárodní festival
DIVADLO
Mezinárodní festival DIVADLO slaví čtvrtstoletí
a oslava to bude na úrovni. Od 13. do 21. září
přiveze do Plzně více zahraničních divadel než
kdy dřív. Celkem osm v hlavním programu.
Půjde o inscenace předních souborů z Belgie,
Polska, Maďarska, Rumunska a Slovenska.
Všechny navíc měly premiéru v loňském roce.
Návštěvníci tak uvidí výběr toho nejzajímavějšího, co evropská, a samozřejmě i domácí scéna v současné době nabízí.
Publiku se například představí divadelníci
z Belgie, a to hned s jednou z nejvýraznějších současných inscenací na belgické scéně.
Bruselský soubor Das Fräulein (Kompanie)
přiveze černou komedii Smutek režisérky
a herečky Anne-Cécile Vandalem, která ironizuje módní vlnu severské depresivní krimi, ale
zároveň se vyslovuje k nárůstu extremismu
v evropské politice.
Vstupenky jsou v předprodeji
na www.plzenskavstupenka.cz.
Více informací na www.festivaldivadlo.cz.
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Maďarskou divadelní tvorbu bude letos reprezentovat představení budapešťského divadla Vígzsínház v režii Michala Dočekala. Návštěvníci festivalu budou mít letos výjimečnou příležitost
vidět velmi úspěšnou maďarskou dramatizaci Dostojevského
románu Zločin a trest. Inscenace boří obvyklé jevištní iluze:
techniku mají diváci možnost sledovat přímo v akci. Z Maďarska přijede také divadlo Katona József Színház s Gogolovým
monodramatem Bláznovy zápisky v režii Viktora Bodóa.
S titulem nejlepší maďarské inscenace roku přijíždí do Plzně
maďarskojazyčný rumunský soubor Národního divadla Tărgu-Mureș. Enfant terrible rumunského divadla, režisér Radu Afrim,
zde inscenoval ironický román Attily Bartise Klid.
Na festivalu pochopitelně nemůže chybět zástupce slovenské
divadelní tvorby. Letos jím bude Bratislavské bábkové divadlo,
divadlo malých forem, které se ve festivalové nabídce dosud
neobjevilo. Soubor přiveze hravou a nápaditou inscenaci
Na slepičích křídlech v režii Kataríny Aulitisové. Inscenace nevyužívá loutky, ale živé herce, z nichž dvě hlavní představitelky
získaly nominace na cenu Dosky.

České inscenace
Také výběr domácích inscenací odráží to nejzajímavější, co
u nás vzniklo za uplynulou sezónu. Dvakrát je v programu zastoupen jako autor Henrik Ibsen: Nora (Domeček pro panenky)
v režii Jana Nebeského z pražského Divadla pod Palmovkou
a Divoká kachna Komorní scény Aréna v Ostravě mladého režiséra Davida Šiktance, který děj přesazuje do současného paneláku. Z Prahy přijede také Dejvické divadlo s v britském stylu
napsanou komedií Vzkříšení nebo Divadlo v Dlouhé s brechzáří 2017 | www.zurnalmag.cz
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tovskou inscenací Hovory na útěku, kde důležitou roli
hrají excentrické písně kapely Tiger Lillies. Své zastoupení budou mít v Plzni i menší pražské soubory.
Z domácích, plzeňských, inscenací uvidí návštěvníci dvakrát muzikál o Lídě Baarové Liduschka (Baarová) a divadelní zpracování románového thrilleru Talentovaný pan
Ripley režisérky Natálie Deákové. Divadlo Alfa na festivalu představí neloutkovou inscenaci Gazdina roba.
Tradiční epilog nabídne jedno představení komedie
Vzkříšení Dejvického divadla, Divadlo v Dlouhé inscenaci
Lucerna a brněnské Divadlo Bolka Polívky inscenaci Šašek a syn s Bolkem Polívkou a jeho synem Vladimírem.
Připraveny jsou i filmové projekce. V Měšťanské besedě
se bude promítat třeba Phil Spector nebo dokument
o Soně Červené.
Hlavní divadelní program doplní v prostoru Moving
Station představení, která připravuje Johan z.ú., nebo
další doprovodné akce - například workshopy divadelní
fotografie a filmu. V prostoru U branky proběhnou zdarma přístupné koncerty (Příhody kluka Bombarďáka, Jiří
Jiráň & Botafogo, Green Smatroll) a dvě italská open-air
představení pro rodiny s dětmi.

HLAVNÍ PROGRAM
13/09 / 16:30

Malá scéna DJKT

Michajloviče Dostojevského. Její režisér Michal Dočekal,
ředitel činohry pražského Národního divadla, a dramaturgyně Iva Klestilová napsali tuto novou jevištní verzi
románu speciálně pro Vígszínház. Na inscenaci se ovšem podílel širší tým českých umělců. Scéna je dílem
Martina Chocholouška, kostýmy navrhla Sylva Zimula
Hanáková, hudbu složil Michal Novinski. Maďarský text
je prací vynikajícího autora Jánose Téreye. Inscenace je
věnována památce velkého ruského režiséra Jurije Petroviče Ljubimova, který se narodil před 100 lety.

14/09
10:30

13/09 / 19:30

14/09 / 13:00 a 17:30

Malá scéna DJKT

Olga (Horrory
z Hrádečku)

Obrazy ze života Olgy Havlové
– ze života, který si sama nevybrala, ale hrdě ho vzala
za svůj. Autorka, režisérka i hlavní představitelka titulní
role Pavlína Štorková vytvořily neokázalý divadelní portrét první dámy disentu a později i našeho státu, v němž
vynikne její vnitřní síla, neústupnost a hodnoty, které
vyznávala. Inscenace získala řadu ocenění, třeba Cenu
divadelní kritiky za nejlepší poprvé uvedenou českou
hru předchozího roku nebo Cenu za nejlepší ženský herecký výkon pro Pavlínu Štorkovou v titulní roli.

Velké divadlo DJKT

Zločin a trest

Slavnostní zahájení festivalu
obstará maďarský soubor Vígszínház s divadelní adaptací slavného románu Fjodora
září 2017 | www.zurnalmag.cz

Gazdina roba

Druhý zástupce plzeňských divadel, Alfa, přichází
do programu festivalu s osobitou dramatizací klasiky.
Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček vytvořili inscenaci
adresovanou pubertálnímu a dospělému publiku. V jejich interpretaci je Gazdina roba především dramatem
mladé, silné ženy, která navzdory nepřízni osudu a slabostem svým i svého okolí tvrdošíjně zápasí o právo
vzít svůj život do vlastních rukou. Příběh Evy, která se
vzepře společenským konvencím, následuje hlas svého
srdce, ale nakonec není schopna tlaku svého okolí odolat, klade stále bolestné otázky: Je možné vrátit špatné
rozhodnutí zpět? A co když ani ten pravý není tak docela ten pravý? A znamená dospělost opravdu rezignaci
na všechny naděje a touhy?

Talentovaný pan
Ripley
Plzeňská inscenace vypráví strhující příběh talentovaného, ale silně nezakotveného
mladíka Toma, který touží po bohatství a především
uznání a pro dosažení svého cíle je schopen hrát tu
nejriskantnější hru. Komorní inscenace se vedle atraktivních hereckých výkonů v čele s Pavlem Neškudlou
koncentruje na téma krize identity. Tom Ripley jakožto
„muž, který chtěl být někým jiným“ je v dnešní době
a společnosti, která žije paralelní životy ve virtuálním
světě, vrcholně současný. Kam až může tato touha po jiném životě vést? Existují pak nějaké hranice?

Divadlo Alfa

14/09
13:00

Malá scéna DJKT

Bůh je DJ

Kultovní hru Falka Richtera nastudovali mladí tvůrci Divadla Petra Mankoveckého. Hlavní hrdinové, On a Ona,
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se rozhodnou žít na očích veřejnosti, povýšit každodenní život na reality show. Díky všude nainstalovaným
kamerám přenášejí dění z vlastního bytu na internet.
Ale dobře vědí, že svému neviditelnému publiku musí
předhodit něco zajímavějšího než jen harmonickou stabilitu každodenních rituálů zamilovaného páru. Proto
prezentují extrémní názory i šokující přiznání. Sledujeme ještě stále hru na efekt, nebo hrací prostor našich hrdinů ovládla – proti jejich vůli – drsná, zraňující realita?

14/09
17:00

DEPO2015

Bláznovy zápisky

Zešíleli jsme my, nebo svět kolem nás? Otázka platná
jak v roce 1834, kdy Gogolova povídka vznikla, tak dnes,
platná jak v Gogolově Rusku, tak v dnešním Maďarsku,
odkud inscenace přijíždí. V režii Viktora Bodó přichází
před očima diváků o rozum carský úředníček Popriščin,
kterého hraje Tamás Keresztes. Vyšinutý hrdina se uchází o přízeň ředitelovy dcery vydávaje se za španělského
krále, cenzuruje dopisy dvou zamilovaných psů a tvrdí,
že přišel na to, „že Čína a Španělsko je vlastně táž země
a že jen z nevědomosti jsou pokládány za dva různé
státy." Ač jeho fascinující, vášnivý i úzkostný monolog
odhaluje především neuchopitelné kouty lidské duše,
odráží i bláznovství našeho „rozumného” světa.

14/09 / 20:30

Nová scéna DJKT

Holzwege

Divadlo TR z Varšavy přiváží představení, jehož název
znamená v němčině slepou uličku. Ale také je to název
skladby Tomasze Sikorského, jednoho z nejzajímavějších
komponistů druhé poloviny 20. století. Inscenace vycházející ze hry Marty Sokolowské je pokusem porozumět
Sikorského dílu a životu, který předčasně ukončila jeho
záhadná smrt. Holzwege je kombinací divadelní hry
a koncertu. Má formu divadelního vyšetřování, během
nějž herci spolu s hudebníkem zkoumají okolnosti skladatelovy smrti, pokoušejí se najít pravdu o fenoménu
avantgardního umělce a jeho poslání ve společnosti.

15/09
10:00

Nová scéna DJKT

Liduschka (Baarová)

Plzeňské divadlo přispělo do programu také původním
muzikálem Karla Steigerwalda a Aleše Březiny, který
svou optikou přibližuje v poslední době velmi populární
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osobnost herečky Lídy Baarové. Ztvárnění známého příběhu, vztahu herečky a říšského ministra Josepha Goebbelse, je spíše varietní groteskou o dvacátém století,
než snahou o historickou pravdu. Autorům nešlo o obhajobu či pranýřování. Svým specifickým pohledem plným ironie, sarkasmu a provokativnosti nechávají diváky v rychlém revuálním sledu nahlédnout do filmových
ateliérů, nočního baru, nacistických kuloárů, poválečné
soudní síně i do Velhartic s bonmoty Jana Wericha.

15/09
13:30,
16:30
a 19:00

Malá scéna DJKT

J sou místa oblíbená
tmou, kde nikdy a nic
na ostrovech se skrývá
odlehlých

Po féerii Čechy leží u moře, určené celé rodině, ale probouzející fantazii především u malých dětí, přichází Naivní divadlo Liberec s dalším titulem, evokujícím tajemství a sílu prazákladního živlu. Titul je tentokrát určen
dospělým divákům a byl inspirován knihou Atlas odlehlých ostrovů německé autorky Judith Schalansky. Ač
byla dítětem z přímořského města, musela kvůli uzavřeným hranicím východního bloku zapomenout na jakékoliv cesty do světa. Náhražkou jí bylo cestování prstem
po mapě, byla dítětem atlasů. A zůstala jím – podle
vlastních slov – i po změně režimu. Do své knihy vybrala
padesát ostrovů, roztroušených ve všech oceánech světa. Liberecký loutkoherec Filip Homola se nechal spolu
se svým muzikantským kolegou Michalem Kořánem
inspirovat názvy i příběhy, které Schalansky k ostrovům
přiřazuje nejprve k vytvoření krátkých skladeb, které se
pak staly podkladem pro magickou inscenaci, v níž ožívá osm malých pevnin z atlasu německé autorky.

15/09
14:00

Moving Station

Na slepičích křídlech

Na slepičích křídlech je první inscenací v repertoáru Bratislavského bábkového divadla, která je určená mládeži
a dospělým. Je inspirována stejnojmenným románem
slovensko-švýcarské spisovatelky Ireny Brežné, která
jako dítě opustila v roce 1968 s rodiči Československo.
Tematizuje život v zemi východního bloku v padesátých
letech minulého století. Hlavní hrdinkou je pionýrka
Jana, podléhající vlivu oficiální ideologie ve škole, zatímco rodinné prostředí vykazuje zcela odlišné zázemí: otec je jako intelektuál převeden do výroby, matka
dokonce na krátký čas uvězněna. Po matčině návratu
z kriminálu a smrti „milovaného“ vůdce Stalina se Janě
dosavadní jistoty hroutí.
září 2017 | www.zurnalmag.cz
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15/09
16:30

Divadlo Alfa

Hovory na útěku

Začíná to skoro jako anekdota. Potkají se dva… kteří
odešli ze země, kde se nedalo žít, a hledají místo, kde
by se žít dalo. Takový je půdorys představení Divadla v Dlouhé. Čas čekání (na pas? na odsunutí jinam?
na změnu poměrů doma?) vyplňují rozhovorem na pokračování, baví se o tématech, která je pálí, která visí
ve vzduchu. Jejich rozhovor skončí stejně neplánovaně
jako začal. Prostě proto, že se připozdilo, nebo musejí
opustit svoje dočasné útočiště. K žádnému podstatnému závěru svojí debatou ani nedojdou.

15/09 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Klid

Národní divadlo Târgu-Mureș
přiváží do Plzně dramatizaci
stejnojmenného románu Attily Bartise. Hlavním hrdinou je spisovatel Andor, který se už patnáct let stará
o matku, bývalou slavnou herečku, která přestala vycházet z bytu. Patologie vztahu mezi synem a matkou
odráží patologii společenských vztahů 80. let, režisérem
groteskně zvýrazněných. Inscenace nabízí výstižnou
metaforu člověka doby pozdního komunismu, zároveň
generační zúčtování s touto etapou nedávné historie.

16/09
11:00

Malá scéna DJKT

Lidový kousek

Divadelní společnost Masopust připravila asociativní
sled obrazů, které svobodně a zlehka propojuje zpěv,
textové fragmenty a jednoduché situace. Drobný tvar
inspirovaný voicebandem, kabaretem, groteskou. Autorský voiceband tří herců na malinkém pódiu bez nároku na završenost, vypointovanost a doslovnost představuje možné naplnění divadelní imaginace.

16/09 / 14:30

Divadlo Alfa

Ps.: …odepiš!
Ostravské Divadlo Petra Bezruče letos přidává do programu
hravou inscenaci, jejíž scénář je složený z citací textů
z archivních pohlednic, posbíraných v ostravských anzáří 2017 | www.zurnalmag.cz

tikvariátech. Osm herců odehraje desítky střípků ze
směšných i dojemných lidských osudů, prolétáváme
nejrůznějšími dějinnými epochami, od nacistické okupace po dnešek. Vzniká tak nápaditá asociativní podívaná se smyslem pro lehce absurdní humor, tu cynický,
jindy cituplný.

16/09 / 17:00

Velké divadlo DJKT

 ora (Domeček
N
pro panenky)

Divadlo pod Palmovkou se
v režii Jana Nebeského chopilo Ibsenova dramatu
o manželství Nory a Torvalda Helmerových. Výsledkem
je příběh dnešní reprezentativní mladé manželky a matky, tvarované k dokonalosti svým ctižádostivým manželem. Hrají Jan Teplý, Tereza Dočkalová, Jan Hušek,
Kateřina Holánová a další.

16/09 / 19:30
17/09 / 20:00

Nová scéna DJKT

Smutek

Belgický soubor Das Fräulein (Kompanie) zahraje černou komedii, která slavila velký úspěch na festivalu
v Avignonu. Ostrov jménem Smutek na severozápadě
Dánska býval poklidná zemědělská oblast, kde se obyvatelé živili chovem dobytka. Před pár lety ale místní
jatka zkrachovala a dnes už tu zbylo jen posledních osm
obyvatel. Tedy pardon, sedm, protože onoho brzkého
pochmurného rána, kdy příběh začíná, najdou uprostřed vsi na stožáru s dánskou vlajkou oběšenou starou paní Heigerovou. Na ostrov proto zamíří její dcera
Martha, která stojí v čele krajně pravicové populistické
strany. Martha hodlá vyhrát volby a nehodlá proto připustit jakýkoliv skandál.

16/09 / 20:30

DEPO2015

Vše o mé matce
Navzdory svému titulu není
inscenace polského divadla
Teatr Łażnia Nowa jevištní adaptací oceňovaného filmu režiséra Pedro Almodóvara. I tady je však v popředí
ženství a fascinace ženskostí. Režisér Michal Borczuch
i jeho častý spolupracovník, herec Krzysztof Zarzecki,
ztratili matku v raném věku. Obě zemřely na rakovinu.
Jejich dva příběhy a více či méně souvislé vzpomínky
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obou tvůrců z dětství a dospívání se staly prostředkem
k postižení unikavé a výběrové povahy samotné paměti a k prezentaci tenké a těkavé linky mezi fikcí, vysoce
stylizovanými připomínkami minulosti a takzvaným
„skutečným životem”. Toto vzpomínání se mění v nostalgický a přece ironický výlet zpět časem do Polska
80. a 90. let. Dynamiku zobrazovaného světa však neurčují ani tak politické a kulturní změny té doby, jako spíš
složitá a dvojznačná realita oněch uplynulých let.

Mezinárodní festival DIVADLO

očekává blížící se abiturientský sraz. Někdejší premiant
třídy Jan Hlubina se nestal ani spisovatelem, ani ničím
„vyšším“ a svůj život tráví v papírnickém krámku své ženy,
v rodinném hnízdě na malém českém městečku. Obě
ženy jeho života – manželka a dcera Slávka – chtějí tatínka uchránit střetu s nenaplněnými iluzemi mládí. První
dějství tohoto představení je pojednáno jako zběsilá groteska v dobových kulisách a s expresivními hereckými výkony. Po přestávce se promění nejen scéna, ale i celý inscenační styl. Herci hrají najednou velmi civilně a ztišeně.

17/09 / 10:30 a 18:30

17/09 / 16:30
18/09 / 19:00

Moving Station

Bludiště seznamů
Soubor Boca Loca Lab připravil velmi netradiční inscenaci:
mluvenou operu, která se skládá z výčtů, seznamů,
katalogů a rejstříků počínaje těmi nejznámějšími, jako
jsou abeceda či Mendělejevova tabulka chemických
prvků. Seznamy můžou působit všedně, ale i závratně,
když dojde na fantastická imaginární města podle Itala
Calvina nebo obrazy, z nichž se skládá „nepochopitelný
vesmír“ v magické povídce Jorge Louise Borgese. Hlavním inspiračním zdrojem byl pro tvůrce tohoto operního formátu ovšem Umberto Eco a jeho objemná kniha
Bludiště seznamů.

17/09 / 13:00

Malá scéna DJKT

Divoká kachna

Po druhém Ibsenově titulu letošního festivalu sáhla ostravská Komorní scéna Aréna. Divokou kachnu uvidí festivalové publikum poněkolikáté. Inscenace v režii Davida
Šiktance sází na realistickou notu, prosté hledání toho,
co je životní pravda a co životní lež. Kdy ještě autenticky
žijeme a kdy se obklopujeme různými formami vycpávek a clon, které před sebe stavíme a které jsou nám
často obranou či výmluvou před skutečností?

17/09 / 16:30

DEPO2015

Měsíc nad řekou
Slovácké divadlo Uherské Hradiště přiváží originální inscenaci
v režii Anny Petrželkové. Rodina Hlubinova s obavami
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Velké divadlo DJKT

Vzkříšení

Dejvické divadlo vypráví velmi neuvěřitelný příběh o lásce a pochybnostech. Jde
o dramatizaci povídek neznámého autora. Podle kritiků
jde o nejlepší inscenaci tohoto souboru od jejich Racka.
Hrají Ivan Trojan, Václav Neužil, Martha Issová, Hynek
Čermák, Jana Holcová a další.

EPILOG
19/09
19:00

Velké divadlo DJKT

Lucerna

Klasika z nejklasičtějších, a přesto překvapivá a nová –
to je Lucerna v podání Divadla v Dlouhé a v režii Hany
Burešové. Jiráskův „sen jedné české noci“ a jeho dobový pohled na provinciální českou společnost v zámku i podzámčí zde nabývá nové zábavnosti a nových
významů, plynoucích ze snahy dnešním divadelním
jazykem a současným pohledem vyložit snažení klasikových postav.

20–21/09 Nová scéna DJKT
19:00
Šašek a syn
Inscenace svými rodinnými motivy navazuje na slavnou
inscenaci Šašek a královna, v níž jevištní partnerkou
byla Bolku Polívkovi jeho tehdejší manželka Chantal
Poullain. Nyní tu s ním stojí jeho a její syn, Vladimír. Tak
jak byl tehdejší oceňovaný titul osobitou jevištní analýzou vztahu partnerského, nyní dochází mezi otcem
a synem k oživení komunikace mezigenerační i pedagogické. Dosavadní umělecká cesta Polívky juniora míří
v divadelní (i filmové) oblasti ke standardnímu herectví,
o to zajímavější je jeho klaunský „zácvik“.
září 2017 | www.zurnalmag.cz

Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje

15/09 / 11:00–17:00

Plzeňský Prazdroj

Festival
Regionálních potravin
Plzeňského kraje
V pátek 15. září se na nádvoří
pivovaru Plzeňský Prazdroj
uskuteční už 7. ročník oblíbeného Festivalu Regionálních
potravin Plzeňského kraje.
Návštěvníkům nabídne farmářský trh s nejlepšími regionálními potravinami, ochutnávky, zahradnickou dílnu a dvě kuchařské show. Jejich hvězdou letos bude Emanuele Ridi.
Lokální potraviny jsou stále oblíbenější
a Festival Regionálních potravin Plzeňského
kraje je ideální příležitostí zjistit, které potravinářské výrobky se letos staly nositeli značky Regionální potravina. Zároveň také nabízí
možnost tyto potraviny ochutnat a nakoupit.
Soutěž o značku Regionální potravina vyhlašuje už osmým rokem Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond
a její organizací je v našem kraji pověřena
Krajská agrární komora Plzeň, Místní akční
skupina Pošumaví, z.s. a Úhlava, o.p.s.
Festival Regionálních potravin Plzeňského
kraje se koná za finanční podpory společnosti NET4GAS. Vstup je zdarma.
Více na www.plzensky-kraj.cz
a www.regionalnipotravina.cz.

Do soutěže se letos v Plzeňském kraji přihlásilo 27 výrobců
s 81 produkty. Soutěžilo se v devíti kategoriích a největší zájem byl o kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje. Naopak kategorie Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy zůstala bez svého šampióna.
Vítězové soutěže převezmou na Festivalu Regionálních potravin Plzeňského kraje certifikát a s ním i právo užívat po dobu
čtyř let na vítězných výrobcích logo Regionální potraviny.
„Nákupem lokálních produktů lidé dostanou čerstvé a mnohem kvalitnější potraviny a zároveň tím podpoří místní výrobce,“ říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Chceme,
aby lidé věděli o kvalitních potravinách v našem kraji,“ vysvětluje hejtman, proč Plzeňský kraj festival každoročně pořádá.
„Ještě před několika lety byl pojem regionální potravina něčím naprosto výjimečným. Dnes díky farmářským trhům a podobným soutěžím vešel ve všeobecnou známost. Je ale důležité stále trvat na skutečně místním původu a vysoké kvalitě
těchto potravin,“ doplňuje hejtman.
Kromě vyhlášení vítězů soutěže Regionální potravina a farmářského trhu s oceněnými produkty nabídne festival inspiraci, jak se dá s využitím regionálních potravin vařit. Za sporák
se postaví oblíbený Emanuele Ridi a během dvou kuchařských
show ukáže své kulinářské umění, jehož výsledek budou moct
návštěvníci také ochutnat.
Na své si během festivalu přijdou i děti. V zahradnické dílně
se dozví něco o bylinkách a jejich pěstování, vyzkouší si, jak se
dojí kráva, a připraveny pro ně budou i různé hry se zemědělskou tematikou.
Na návštěvníky ale čeká také škola čepování piva, soutěže
o ceny, stánky zahraničních regionů a v závěru festivalu také
známé písně Waldemara Matušky v podání Vladimíra Waldy
Nerušila a kapely Country Band.

září 2017 | www.zurnalmag.cz
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Léto v Prazdroji 2017

LÉTO V PRAZDROJI 2017
Září a nový školní rok je tu. Léto v Prazdroji ale ještě nekončí – v září vyrazte na letní kina a čerstvý
Pilsner Urquell k zaměstnanecké hospodě Formanka v areálu pivovaru. Čeká nás také tradiční
Prazdroj Cup, Festival polévky nebo Farmářské
trhy na malebném pivovarském nádvoří. 4. říjen
pak bude patřit slavnostnímu koncertu k výročí
uvaření první várky piva Pilsner Urquell a 7. říjen
oslavy završí tradiční Pilsner Fest.

LETNÍ KINA V ZÁŘÍ U FORMANKY
Každý čtvrtek v osm hodin večer začíná promítání filmů na nádvoří u Formanky. Vstupné činí 100 Kč
a zahrnuje i uvítací pivo Pilsner Urquell. Více informací
na www.prazdrojvisit.cz.

07/09

Focus

Dvojnásobný držitel nominace na Oscara
Will Smith hraje podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky. Jenže když se příliš sblíží,
rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska
objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry, kterou
sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře, majitele mezinárodního
závodního týmu...

14/09

Whiplash

Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový
bubeník, který sní o slávě. Pronásledovaný neúspěšnou
spisovatelskou kariérou svého otce je rozhodnut vystoupat až na samotný vrchol nejprestižnější hudební konzervatoře. Jednoho večera na Andrewa narazí dirigent
proslavený svým učitelským talentem a nemilosrdnými
praktikami. Andrewova touha dosáhnout cíle ještě víc
vzroste. Druhý den se stává součástí dirigentova orchestru. Ovšem jen proto, aby zaskočil jako obraceč partitury
hlavního bubeníka.

21/09

Nikdy není pozdě

Snímek nadchne fanoušky Maryl Streep
a příznivce hudebních filmů. Maryl Streep hraje postavu
Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze
splnit si své sny o rockandrollové slávě dopustila ne-
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přeberného množství životních chyb. Během návratu
domů dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby
napravit a změnit se.

28/09

Miluj souseda svého

Vincent je stárnoucí válečný veterán, jak
se patří – mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když se
do vedlejšího domu nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama a on má najednou každý den na krku dvanáctiletého kluka. Ačkoliv je Vincent
cynik, který sází, miluje whisky a dost často navštěvuje
striptýzové kluby, nakonec se z něj stane ten nejlepší
přítel pro chlapce, který se právě vyrovnává s rozvodem
svých rodičů, novou školou a novým životem.

DOPROVODNÉ AKCE
02/09

Prazdroj Cup 2017
Hned 2. září nás čeká Prazdroj
Cup, tedy soutěž v požárním
sportu na nádvoří pivovaru.
Kromě soutěžního klání tu
budou připraveny ukázky hasičské techniky, a to jak té
nejmodernější, tak té historické. Vše samozřejmě s občerstvením a pivem.

03/09

Festival polévky
O den později se pivovarským
nádvořím rozvoní polévky. Proběhne tu další Festival polévky,
a to od dvanácti do osmnácti
září 2017 | www.zurnalmag.cz

Léto v Prazdroji 2017

hodin, takže ho můžete využít jako oběd plynule přecházející ve večeři. Nenechte si ujít příležitost ochutnat
polévky vařené na dřevě ve čtyřicetilitrových kotlích přímo před vašimi zraky.

15/09

Festival regionálních
potravin

Patnáctého září se tu uskuteční další akce pro milovníky
dobrého a kvalitního jídla: Festival regionálních potravin. Ten jako vždy přinese to nejlepší, co se na stráních,
polích, lukách, v lesích, sadech a zahradách našeho kraje
rodí a je zpracováváno.

28/09

Svatováclavská
vyjížďka motorek

Na svatého Václava zaburácejí nádvořím pivovaru motory motocyklů, aby Svatováclavskou vyjížďkou symbolicky uzavřely letošní motorkářskou sezónu. Motorky
se začnou sjíždět kolem deváté hodiny a přibližně mezi
jedenáctou až jednou hodinou odpoledne společně vyrazí hlavní branou pivovaru na projížďku. Na tuto akci se
každoročně sjíždí kolem tisícovky motocyklů.

30/09
a 14/10

Farmářské trhy
v Prazdroji

Zářijovou pivovarskou nabídku pak uzavřou Farmářské
trhy. Konat se budou od osmi hodin ráno do poledne.

04/10

S
 lavnostní koncert
ke 175. výročí uvaření
první várky piva
Pilsner Urquell

Plzeňské pivo letos slaví 175. narozeniny, tradiční slavnostní koncert letos přinese F. X. Rinchtera, A. Dvořáka,
ale i něco ze swingu. Jako každým rokem připomene uvaření první várky piva v Měšťanském pivovaru
a bude jakousi modlitbou za to, aby plzeňská pivovarská tradice úspěšně pokračovala i nadále.

07/10

Pilsner Fest

Oslavy pivovarských narozenin pak vyvrcholí tradičním Pilsner Festem, jemuž je letos vyhrazena
sobota 7. října.

Veronika – marketingová manažerka

I vy máte hromadu důvodů
proč jezdit s námi

www.MateHromaduDuvodu.cz

září 2017 | www.zurnalmag.cz
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Nový školní rok Kino Beseda zahájí nášupem novinek. Na programu je Po strništi bos (6., 14., 20. a 24. 9.) Jana Svěráka, které vás
zavede do období Protektorátu, kdy je rodina Edy Součka donucena
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. 11. září si nenechte
ujít nejlepší film letošního filmového festivalu v Karlových Varech
Křižáček s Karlem Rodenem v hlavní roli. Neméně zajímavou podívanou bude i nový dokument Olgy Sommerové Červená (18. a 27.
9.), který mapuje osudy operní pěvkyně a herečky Soni Červené.
A další pokračování své rodinné trilogie představí Jan Hřebejk –
Zahradnictví: Dezertér Kino Beseda promítne 30. září.

„Nářez v Kině Beseda:
Boj o Temnou věž, rozlučka Black Sabbath
a znovu probuzené To.“
Milovníky knih Stephena Kinga potěší Temná věž (8. 9.), v níž poslední z řádu rytířů Roland Deschain vede odvěkou bitvu s Mužem v černém a snaží se zabránit zničení Temné věže, která svou
existencí drží pohromadě celý vesmír. Na konci září se v Kině Beseda po 27 letech opět probudí zlo a bude tu řádit To (29. 9.). Temná vize budoucnosti podle Terryho Gilliama
ve snímku Brazil (15. 9.) ale také dokáže vyděsit.
V Kině Beseda si můžete v září naplno užít hned dva parádní záznamy koncertů. Šnůru začne David Gilmour (13. 9.), který se po 45 letech vrátil do Pompejí, a rozhodně si nenechte ujít rozlučkový koncert Black
Sabbath: The End of The End (28. 9.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Pěvecká hvězda světového
jazzu Stacey Kent
Léto se pomalu blíží
ke konci, ale fanoušci
špičkové světové muziky
se jistě těší na podzim.
V Měšťanské besedě totiž
bude 5. listopadu koncertovat zpěvačka Stacey Kent, která během
své hudební kariéry posbírala nespočet cen a nominací. Vydala 10 alb, jichž
se po celém světě prodalo přes 2 miliony kusů a vysloužily si titul zlaté i platinové desky a dokonce nominaci na cenu Grammy. Stacey Kent už vystupovala
ve více než 50 zemích světa, na festivalech i koncertních síních včetně newyorské Carnegie Hall či pařížské Olympie. Do Měšťanské besedy přijede se svou
kapelou a na své si přijdou nejen milovníci jazzu.

18

11/10
19:00

Č
 eská Edith Piaf

12/10
19:00

Jedná scénka za druhou

18/10
19:00

Izer se vrací do Besedy

Během komorně laděného koncertu Radky Fišarové zazní slavné písně z repertoáru šansonierky
Edith Piaf, ale také známé i méně známé skladby např.
Charlese Aznavoura či Mireille Mathieu i několik melodií
z francouzských filmů.

Roman Vojtek, Daniela Šinkorová či Tereza
Kostková vás 12. října provedou od prvních žhavých schůzek a příprav na ně, přes budování vztahu, svatbu, manželství, problémy s tchyní a tchánem, problémy s dětmi
až po vztahy v pozdním věku. Hra Miluji tě, ale… nemá
klasický děj, ale jde o rychlý sled scének a hudebních čísel.

Zdeněk Izer přijíždí do Plzně s autokolektivem a s nezaměnitelným humorem. Těšit se můžete
na oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a celá show bude navíc obohacena videoprojekcemi.
září 2017 | www.zurnalmag.cz
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31/10 / 19:30

Show jednoho
Knora
Celovečerní „představení
jednoho Knora“. Zábavné
představení, na které se diváci chodí bavit už od roku
2009. Neustále aktualizovaný program.

výběr z programu
12. 11.

19/11 / 19:00

Humor
Woodyho Allena
120 minut rozkošného humoru, jaký umí vymyslet jen
Woody Allen. Nenechte si ujít skvělou komedii Zahraj to znovu, Same o tom, že člověk má za všech
okolností zůstat sám sebou. Ve hře nechybí typický
Allenův humor stejně jako hluboké sondy do partnerského soužití a vtipně podané úvahy o smyslu života.
V hlavních rolích Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová či
Marek Taclík.

20. 11.

3. 12.
3. 12.

6. 12.

26/11 / 19:00

Oslavte 50
s Fešáky
Přijďte společně s Fešáky oslavit 50 let působení na scéně.
Speciální koncert bude zaměřený na všechny slavné
písně, které kapela za 50 let své existence nahrála.
Vzpomínat se bude na bývalé a zesnulé členy kapely
a dojde i na křest nového trojalba. Jako hosté vystoupí
Hana Mladá a Erika Horká.

27/11 / 19:00

17. 12.

27. 12.

29. 12.

14. 1.

Bůh, nebo ďábel?
Houslistka Gabriela Demeterová představí nový zajímavý
projekt. Tentokrát posluchači
uslyší skladby a úryvky z korespondence nejslavnějšího génia houslové hry 18. a počátku 19. století – Niccola Paganiniho. Na kytaru doprovází Ozren Mutak a mluveným slovem herečka Dáša
Zázvůrková.
září 2017 | www.zurnalmag.cz

21. 1.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

L. Vaculík, M. Zounar či A. Gondíková
představí novou komedii Divadelní
společnosti Háta.

RADŮZA & BAND

Oblíbená písničkářka zahraje písně
nejen z posledního alba Marathon –
příběh běžce.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED

Scénické provedení v podání členů DJKT

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA

Francouzská komedie, pytel
uloupených peněz, V. Vydra či S. Skopal
a spousta smíchu

VOSTO5: SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ

Osudový příběh českého lyžaře B. Hanče
a jeho přítele V. Vrbaty v loutkohereckém
provedení Divadla Vosto5

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Hra o dvou chovancích psychiatrické
kliniky, které čeká životní výzva – začít
život mimo stěny léčebny. M. Hofmann,
F. Blažek a další

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA

Přední česká kapela Druhá tráva
slaví čtvrt století na scéně.

P.R.S.A.

Hořká rodinná komedie a dámská jízda
nejen pro ženy.

SHYLOCK

Strhující hra s mimořádným hereckým
výkonem Milana Kňažka, který za tuto roli
obdržel Cenu Thálie 2016.

PRACHY!!!

Komedie s O. Vetchým, M. Novotným,
N. Boudovou a P. Kikinčukem

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
02/09 / 12:00

DEPO2015

LétoFest

První ročník putovního festivalu s osmi zastávkami napříč celou Českou republikou nemůže chybět samozřejmě ani
v Plzni, kde proběhne hned první sobotu v září v areálu
DEPO2015. LétoFest nabídne program na sobotu pro
celou rodinu, nebude chybět bohatý doprovodný program pro děti i dospělé a jako hlavní hvězdy se v Plzni
představí legendární Wanastovi Vjecy. Kromě nich se
můžete těšit také na Michala Hrůzu s Kapelou Hrůzy, domácí Mandrage, Čechomor, Marka Ztraceného se svojí
skupinou nebo Rybičky 48. Vstupenky v předprodeji
můžete zakoupit v síti Ticketlive.

06/09
20:00

s handicapovanými lidmi v sestavě a na programu je
také vystoupení skupiny scénického šermu Artus Thor.
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 najdete
na webu www.nakoncileta.cz.

13/09 / 17:30,
20:00 a 22:30

Kino Beseda

David Gilmour
v Pompejích
Pětačtyřicet let od slavné show, ze které vznikl dokumentární film Pink Floyd v Pompejích, se na místo činu

Peklo

J an Smigmator
& Swinging Q

Na první poprázdninový večer pod hlavičkou pravidelných koncertů „Po siréně swing!“ si pořádající swingband
Pilsner Jazz Band pozval opravdu prémiového hosta,
hvězdu současné české swingové scény – zpěváka Jana
Smigmatora v doprovodu svého Swinging Q! Světově
proslulé swingové hity od takových jmen jako Frank Sinatra, Dean Martin nebo Tony Bennett tak posluchači
(a rovněž tanečníci!) uslyší ve vskutku hvězdné sestavě:
Jan Smigmator (zpěv), Vladimír Strnad (piano), Jan Greifoner (kontrabas), Markéta Smejkalová (sax) a Josef Vejvoda (bicí)! Chybět samozřejmě nebude domácí Pilsner
Jazz Band ani lekce swingového tančení pro začátečníky
i pokročilé s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

09/09 / 10:00

Křižíkovy sady

Festival
Na konci léta

Sdružení Ty a Já, z.s. pořádá
po roce v Křižíkových sadech již jedenáctý ročník festivalu „Na konci léta“, který má za cíl podpořit začleňování lidí se zdravotním postižením do místní komunity.
Na pódiu se tradičně od 10:00 hod. vystřídají profesionální umělci jako Duo Dubnička Lahoda, Buster Nixon,
POPs nebo Tomáš Savka a jeho jazzové trio, se soubory
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TIP NA ŘÍJEN
21/10 / 19:30

Velké divadlo
DJKT

Ella & More

Galakoncert Jazzu bez
hranic vzdá hold zpěvačce Elle Fitzgerald, od jejíhož narození uplynulo letos sto let. Její písně připomenou vynikající americká černošská zpěvačka
Deborah Carter a populární německý trumpetista
a zpěvák Norbert Gottschalk za doprovodu celoevropského orchestru East West European Big Band.
Deborah Carter vystudovala prestižní Berklee
College of Music a v současné době je jednou ze
světových hvězd swingu. Během své kariéry zpívala s the Metropole Orchestra, the Frankfurt Radio
Symphony Orchestra, the Berlin Jazz Orchestra
a dalšími. Norbert Gottschalk, patřící mezi deset
nejlepších zpěváků scatu na světě, předává své
zkušenosti mladé generaci na mnoha evropských
univerzitách a je stálým profesorem na International Music College Freiburg. Vystupoval s Peterem Herbolzheimerem a spolupracoval s mnoha
hvězdami jazzového nebe. Předprodej vstupenek
na www.plzenskavstupenka.cz.

září 2017 | www.zurnalmag.cz
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vrátil skladatel, zpěvák a kytarista této legendární skupiny David Gilmour a v loňském červenci odehrál v kulisách ruin nejstaršího amfiteátru na světě dva pompézní
koncerty. Zatímco koncert Pink Floyd v 70. letech byl
kvůli natáčení bez diváků, tentokrát dvojité show pod
Vesuvem přihlíželo na 3000 fanoušků, kteří se dočkali
největších hitů jeho sólové kariéry i zásadních skladeb
z vrcholné éry Pink Floyd. Unikátní a oceňovaný snímek
se bude v Kině Beseda promítat pouze tento večer, tak
si ho nenechte ujít, litovat rozhodně nebudete! Vstupenky jsou již v obvyklých předprodejích, zvýhodněné
vstupné pro seniory nad 65 let a studenty do 26 let je
možno zakoupit pouze v Předprodeji vstupenek na náměstí Republiky 41 a v Měšťanské besedě.

16/09 / 15:00

Papírna

Skandál
Jednodenní hudební festival
Skandál se uskuteční v polovině září v plzeňské Papírně a potěší zejména příznivce
ska a reggae. Kromě celé řady známých tuzemských

Lear_128x93.indd 1
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kapel jako Švihadlo, V3ska, Frajara Putika, Třískáč nebo
BoBr, se můžete těšit také na Raggalution ze Slovinska,
francouzskou partu Jamanle nebo belgickou skupinu Sunny AfterMoon a mnoho dalších! Více informací
na festivalskandal.cz.

21/09

19:00

Měšťanská beseda

Michaela
Fukačová

Vzácným
hostem
koncertu Plzeňské filharmonie bude 21. září slavná hráčka na violoncello Michaela Fukačová. Ta
předvede svoji hráčskou genialitu v Koncertu pro violoncello a orchestr h moll českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Cellistka žije trvale v Dánsku. Je žádaným a pravidelným hostem na mnoha
světových pódiích a do své rodné země jezdí koncertovat jen jednou či dvakrát do roka. Nenechte si proto ujít tuto jedinečnou hudební událost! Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

21.8.2017 10:51:12
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TIPY NA KONCERTY
27/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Ondřej Havelka
& Melody Makers
Ondřej Havelka se svým orchestrem Melody Makers se tentokrát v Měšťanské besedě
představí s programem „Pocta českému swingaři Jiřímu
Traxlerovi“, ve kterém zazní především písně, které tento český swingový velikán psal pro R. A. Dvorského, Inku
Zemánkovou a později pro orchestr Karla Vlacha. Kromě
toho Melody Makers představí i skladby z repertoáru
amerických swingbandů, kterých si Jiří Traxler nejvíc považoval. Sám Ondřej Havelka dodává: „Nejde rozhodně
o sentimentální vzpomínání, společně s mým orchestrem
Melody Makers jsme vytvořili program nabitý humorem,
ironií a skvělou muzikou, tedy tím, co měl Jiří rád“.

30/09 / 14:00

Zelenohorská
pošta Nepomuk

Vinobraní
v Nepomuku

Čtvrtý ročník festivalu Zelenohorské vinobraní, který
připomíná dávnou historii prostřednictvím zcela současné hudby, se uskuteční poslední zářijovou sobotu
v Nepomuku, do jehož okolí vinnou révu přinesli z Burgundska cisterčtí mniši již v raném středověku. Zahrají
zde kapely mnoha stylů, jako např. folkoví BJB, bluesoví St. Johnny, populární klezmer parta s balkánskými
rytmy Tabasker či reggae-rocková skupina Ting. Noční
afterparty se pak ponese v rytmu drum´n´bassu a během celého dne samozřejmě nebudou chybět ochutnávky vín z malých vinařství či gastronomických specialit s vinnou tematikou. Akce se bude konat v areálu
barokní Zelenohorské pošty, kde je jinak k vidění i stálá
Expozice veteránů a vstupné, jak je zde již dobrým zvykem, bude opět dobrovolné.

01/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Hop Trop

Skupina Hop Trop patří mezi
největší stálice na tuzemské
trampské scéně, na které letos působí již 37. sezónu, a to
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stále ve stejné sestavě Jaroslav Samson Lenk, Ladislav
Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Vondra. Řada autorských písní kapely za ta léta již zlidověla a nezřídka se
dnes vyučuje i ve školách. První říjnový večer ovšem
neproběhne v Měšťanské besedě „pouze“ čistě hudební
představení – kapela totiž s sebou přiveze i světelný park
a velkoplošnou projekci. Kromě známých skladeb se tak
můžete těšit také na humorně komentovaný video archiv z celé historie Hop Trop i jejich nový videoklip.

04/10 / 20:00

Peklo

 JB, Miss Mikey
P
May & The Organ
Grinders
V říjnu čeká návštěvníky již jubilejního 40. swingového večera s názvem „Po siréně swing!“ po delší době
opět zahraniční host, kterým bude izraelská zpěvačka
Mikey May v doprovodu sedmihlavého pražského jazz
& bluesového uskupení The Organ Grinders. Jak název
vypovídá, na „Siréně“ bude mít premiéru klávesový ná-

TIP NA LISTOPAD
13/11 / 19:30

Dům hudby

Jana Boušková:
Má vlast
Harfistka Jana Boušková
je výjimečnou reprezentantkou české klasické hudby doma i v zahraničí. Jako jediná česká laureátka
nejprestižnějších harfových soutěží světa se záhy
stala velmi žádanou umělkyní vystupující na předních pódiích po celém světě. Současně působí i jako
sóloharfistka České filharmonie. Pro letošní podzim
Jana Boušková připravila mimořádné sólové turné
s názvem Má vlast. Na něm představí ve významných českých metropolích svůj nový program složený z české hudby, a to ve světové premiéře. Těšit
se můžete mimo jiné na premiéru harfových úprav
částí Mé vlasti. 13. listopadu vystoupí Královna harfy i v plzeňském Domě hudby. Vstupenky k dostání
v Plzeňské vstupence a síti Ticketportal.
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stroj příbuzný klavíru, tzv. „Hammondy“, které bravurně
ovládá Jakub Zomer. Dodávat, že tradičně nebude chybět pořádající Pilsner Jazz Band ani lekce swingového
tančení pro začátečníky i pokročilé s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod., je již trochu vozením uhlí do Sheffieldu, nicméně je tomu opravdu tak a ne jinak! Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

05/10 / 19:15

Kino Beseda

Nářez z Mexika
Mexická metropole se 1. prosince 2015 proměnila v nejhlučnější místo světa. Metalovou senzaci Slipknot přivítalo
40 000 nedočkavých fanoušků, kteří vůbec poprvé dostali šanci vidět své idoly na domácí scéně. Netrpělivě
očekávaný film Day of the Gusano natočil přímo člen
kapely Michael Shawn Crahan a nabízí v něm nekompromisní a nezapomenutelný pohled na fenomén, který kapela vybudovala za necelých 20 let své intenzivní
kariéry. Kapela projela nesčetněkrát celou zeměkouli,
ale México City zůstávalo posledním nedobytým velkoměstem. Koncert představoval mexickou zastávku
v rámci turné k úspěšnému albu .5: The Gray Chapter
vydaného po šestileté odmlce.

Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie má
na říjen naplánované dva koncerty v Měšťanské besedě: benefiční
Operetu Gala (6. 10.) a zahajovací koncert abonentní řady B, kterým bude světová premiéra melodramu plzeňského hudebního skladatele Jiřího
Bezděka (19. 10.).
… že kromě toho příští měsíc v Besedě proběhne také koncert legendární dechovky Babouci
(2. 10.), společné vystoupení vítěze soutěže Eurovize Alexandera Rybaka z Norska s Janáčkovou
filharmonií Ostrava (5. 10.) a Kino Beseda uvede
film „Slipknot: Day of the Gusano“ (5. 10).
… že Petr Rímský odehraje v Obvodní knihovně
Skvrňany velmi komorní „Koncert mezi knihami“.
… že plzeňská zastávka nejrozsáhlejšího halového turné tuzemské rockové jedničky Kabát proběhne 19. října v Home Monitoring Aréně.
… že v Parkhotelu proběhne 22. 10. narozeninový
koncert Petry Janů se skupinou Amsterdam.

15/10 / 19:00

Měšťanská beseda

 oncert pro
K
Hospic svatého
Lazara „Musíme
tam všichni“

Musíme tam všichni, to někdy s nadsázkou říkáme a děláme si legraci z vlastní konečnosti. Tak vážné téma
jako je umírání potřebuje totiž občas trochu odlehčit.
Proto Hospic svatého Lazara v Plzni pozval kapelu studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu, The Tap
Tap, do Měšťanské besedy, kde se tuto neděli uskuteční koncert, jehož výtěžek hospic použije na zkvalitnění
péče o své pacienty. Kapelník Šimon Ornest a muzikant
Ladislav Angelovič k tomuto koncertu glosují: „Mají tu
super klienty, super personál a super řiditele. Šimon
navíc dostal dvě super okurky, kterýma bude dirigovat
náš koncert. Tak čau všichni tam, bude to mazec!“. My
dodáváme – přijďte si poslechnout skvělé hendikepované muzikanty, kterým nechybí smysl pro černý humor,
a podpořit zároveň dobrou věc.
září 2017 | www.zurnalmag.cz
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KLUBOVÁ SCÉNA
od
01/09

Bílej Medvěd

Září v Medvědovi

Program na září známého plzeňského klubu Bílej Medvěd je opravdu nabitý a můžete se těšit na skvělé koncerty nebo DJs na letní zahradě i v prostorách industriální haly. Během následujícího měsíce zde vystoupí
známý hudebník Martin Svátek, reggae zpěvák Colectiv
či kapely Y? a Together. Z DJs se můžete těšit na večírek
s Chrisem Sadlerem a také první DJ Fest s podtitulem
„Urban vs. Electronica“, na kterém za podpory lokálních
DJs vystoupí špička tuzemské scény jako LU2, Hlava,
Poeta nebo Scarface. Zářijový program zakončí warm
up k Houseland Festivalu, na který dorazí australský DJ
Sevatec, objeví se také Tokátko s Davem Trumpeteerem,
Atelier DJs a mnoho dalších. Prvních 50 zájemců získá
zdarma vstupenky na Houseland Festival! Kompletní
program naleznete v programové části.

07/09 / 20:30

Zach´s Pub

Iva Bittová
& Čikori
Česká zpěvačka, houslistka
a také herečka Iva Bittová po letech opět oživila známou
a úspěšnou formaci naší alternativně-jazzové scény Čikori a s novou deskou „At Home“ přijíždí ze Spojených
států odehrát několik koncertů do České republiky!
Nové album svým celkovým pojetím připomíná kultovní „Bílé inferno“ z roku 1997, ale dle nadšených recenzí
ho svou invencí a nasazením dokonce překonává. Iva
Bittová a Čikori po letech opět připomínají, že hudba
vysokých uměleckých kvalit s výrazným podílem instrumentálních pasáží a improvizovaných sól může být
dobře přístupná i hudebním nefajnšmekrům a nápadité
skladby, vynikající hráčské výkony a uklidňující atmosféra činí z „At Home“ jedno z nejzajímavějších alb české
alternativní scény za poslední roky, tak si tento zážitek
nenechte naživo ujít!

12/09 / 20:30

Zach´s Pub

Vladimír Mišík
& Etc…
Jedna z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století se
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Dozvěděli
jsme se…
… že také v následujícím měsíci
bude u Zacha rušno a již nyní se
můžete těšit na Vladivojnu la Chia
(5. 10.), Justina Lavashe (12. 10.), Limbo (19. 10.),
nový jazzový projekt Janoušek – Wroblewski quartet (13. 10.) nebo program v rámci festivalu Plzeňská noc (21. 10.).
… že 13. 10. budou mít v Pekle dostaveníčko
electroswingoví DJs z celého světa, kteří přijali
pozvání renomovaného tuzemského DJ Mackie
Messra z Radia 1.
… že 15. 9. vystoupí v Pantheonu Kali s novým albem „Dezert“ a záda mu bude krýt Peter Pann.
vrací se svou kapelou Etc… do plzeňského Zach´s Pubu.
Vladimír Mišík svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců,
ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí,
a s kapelou Etc… přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje od roku 1974
dodnes. Kromě celé řady zásadních alb najdete v jeho
diskografii nově také letošní DVD „Nechte zpívat Mišíka“, které je filmovým příběhem Vladimíra Mišíka složeným z mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobových
i osobních archivů a rozhovorů s kolegy, blízkými přáteli
či rodinou.

20–27/09

Plzeň více míst

Vítání prváků
2017

Studenťs life z.s. pro vás opět
připravilo každoroční legendární akci! Vítání prváků
začne ve středu 20. 9. živou produkcí u Amerického pomníku ve spolupráci s Busking fest a prohlídkou města.
Ve čtvrtek 21. 9. se těšte na prohlídky historického centra města pod záštitou Informačního centra města Plzně. V pondělí 25. 9. se společně půjde do kina. V úterý
26. 9. je v programu zařazena ZOO města Plzně a na závěr ve středu 27. 9. se seznámíte s klubovou scénou. Ty
nejprestižnější kluby představí své prostory a programy
na celý následující zimní semestr. V 18 hodin pak u Amerického pomníku vypukne soutěžní Putování à la „Tour
de bar“. Více informací na www.vitaniprvaku.cz.
září 2017 | www.zurnalmag.cz
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do 03/10

Divadlo J. K. Tyla

Literární kavárna
Divadlo J. K. Tyla pořádá již třetí ročník projektu Literární kavárna, podporujícího tvůrčí
činnost literárně nadaných mladých lidí. Soutěž je určená všem psavcům ve věku 13 až 26 let, kteří se věnují psaní nebo s ním chtějí začít.
V každém ze čtyř kol vybere pětičlenná porota pět vítězných textů, pro
které může hlasovat také veřejnost prostřednictvím webu a které autoři přečtou před publikem na autorském večeru. Z každého kola pak
vzejde jeden vítěz odborné poroty a jeden vítěz veřejnosti. Završením
bude Galavečer na Malé scéně DJKT a díla vítězů vyjdou v tištěné verzi
sborníku Literární kavárny 2017/2018. Jednotlivá kola soutěže na sebe
nenavazují, je tedy možné se zúčastnit jednoho nebo více kol. Divadlo nabízí zájemcům také účast na dvou workshopech zaměřených
na tvůrčí psaní a dramatizaci textů. Příspěvky do prvního kola soutěže
na téma „Sám mezi lidmi“ mohou autoři zasílat do 3. října prostřednictvím webu literarnikavarna.djkt.eu.

zápisy spojené
s platbami kurzovného
ÚTERÝ 12. září 2017
9–12 a 13–16 hodin
budova ZČU
Jungmannova 1, Plzeň

02/09 / 17:00

Malá scéna DJKT

Malá mořská víla
První premiérou sezóny v Divadle J. K. Tyla
bude balet Malá mořská víla. Pohádku H. Ch.
Andersena převypráví choreografka Marika Hanousková tanečním
slovníkem přístupným dětem i dospělým divákům. Inscenace je zavede
v baletní fantazii k vodním vílám a jejich králi, k princovi i k čarodějnici.
Pro plzeňskou inscenaci vznikla původní hudba skladatele Petra Hory.
Titulní úlohu ztvární Kristýna Miškolciová nebo Anna Srncová, Prince
Michal Kováč nebo Joshua Lee, Cizí kněžnu Karolína Hejnová v alternaci s Janou Schweitzerovou, čarodějnici tančí Lýdie Švojgerová a Vládce
mořské říše Petr Brettschneider.

05/09 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Medea

V Paříži byla opera Medea poprvé uvedena
v roce 1797, o její návrat na světová jeviště se
postarala slavná diva Maria Callas. Poprvé v novodobé éře českého divadla byla Medea uvedena letos v červnu v Plzni. V titulní roli alternují
Ivana Veberová, Lívia Obručník Vénosová a Katarína Jorda, jejíž premiérový výkon ocenili diváci i kritika. Důležitou složku inscenace představuje výtvarný koncept, efektní a v případě postavy Medey i velmi
smyslné kostýmy jsou dílem Dany Haklové, která se nechala inspirovat
módou 40. let minulého století.

seznam programů
program
am
mů
pro akad. rok 2017/18

ª

www.u3v.zcu.cz
najdete nás i na facebooku:

facebook.com/u3v.zcu
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06/09

17/09 / 19:30

Mlýnská strouha

Měšťanská beseda

Průvod Vendelín
Kulturní sezónu ve městě zahájí opět Průvod Vendelín. Ulice historického jádra Plzně ožijí v bujarém reji, do něhož se zapojí stovky divadelníků, tanečníků, žonglérů,
akrobatů a zástupců dalších kulturních, vzdělávacích
a neziskových organizací. Průvod začíná v Mlýnské
strouze a projde sadovým okruhem na náměstí Republiky, kde se od 17 hodin bude konat bohatý program
včetně prezentace kulturních institucí a workshopů
pro děti i dospělé. Na pódiu se představí například
Divadlo Alfa, soubory muzikálu a baletu Divadla J. K.
Tyla, Pilsner Jazz Band, Plzeňský dětský sbor, Step by
step studio, Divadlo Pluto a další. Letos uplyne 170 let
od narození patrona plzeňských divadelníků i celé této
akce – herce, režiséra, divadelního historika a ředitele
Městského divadla v Plzni, Vendelína Budila.

11/09
19:00

Divadlo Dialog

Hráči

První premiérou v sezóně 2017/18 v Divadle Dialog bude
hra klasika divadelní komedie N. V. Gogola. SPOlečnost
DIvadelních NAdšenců uvede 11. září od 19:00 hod.
v překladu Leoše Suchařípy a v režii Jakuba Zindulky
jeho Hráče, mistrně propracovanou komedii charakterů o dokonalém podvodu spáchaném na dokonalém podvodníkovi. V hlavní roli Jaroslav Matějka. Dále
hrají: František Šimánek, Miroslav Herejk, Martin Švec,
Jan Doležal, Ivo Hýbl, Petr Tomášek, Pavel Litvan, Jan
Andrle a Marek Velebný.

13/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Vratká prkna

Studio Ypsilon přiváží grotesku
maličko zlou, ale snad ne bez
lásky. Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová a další herci
na dvě hodiny zavedou diváky do svého hereckého světa. Do světa, kde sice divadelní prkna znamenají svět, ale
dokážou být mnohdy pořádně vratká. Režisér Arnošt
Goldflam nabízí nejen herecký svět i život vtěsnané
do divadelního vzorku, ale i lehce ironický (a sebeironický) pohled zvenku či zevnitř. Dále hrají: P. Vršek, D. Šváb,
L. Šebek Loubalová, R. Mrázik, B. Skočdopolová a další.
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Drobečky
z perníku

Příbramské divadlo přiváží
do Plzně náhradní představení za zrušenou inscenaci
Filumena Marturano se skvělou Simonou Stašovou.
Za roli Evy Mearové dostala cenu Thálie 2007. Tragikomický příběh Neila Simona přináší několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný
herec, čekající na příležitost, která nepřichází. Dále hrají
Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová,
Ernesto Čekan a Vojtěch Záveský.

30/09
14:30

Měšťanská beseda

Hravá sobota

Hrajete si také rádi na princezny, rytíře, čaroděje, víly

TIP NA LISTOPAD
14/11 / 19:00

Dům hudby

Sváteční
Shakespearova
pošta

Shakespearovy sonety zná asi každý. Je
jich 154 a kompletně vyšly v roce 1609, kdy je vydal Thomas Thorpe. Kniha nazvaná Shake-Speares
Sonnets zahrnovala 152 do té doby nepublikovaných sonetů a také sonety 138 a 144, které byly už
předtím uveřejněny v nelegálně vydané básnické
sbírce Vášnivý poutník. Kdo ale zná Shakespearovy
sonety doopravdy? V jakých kulisách doby a autorova osudu vznikaly? Co napsal Shakespeare mezi
řádky? O čem skutečně sonety jsou? Odpovědi
na tyto otázky nabízí pořad divadla Viola, který
uvede Plzeňský literární festival. V roli Williama
Shakespeara účinkuje Miloš Horanský, verše recituje Hana Maciuchová. Vtipným a velmi zasvěceným komentářem doprovází Martin Hilský. Vstupenky v předprodeji na Plzeňské vstupence.
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a jiné pohádkové postavy? Pokud ano, tak přijďte
na Hravou sobou s názvem Pojďte s námi do pohádky.
Shlédnout můžete hned několik pohádek najednou!
Představení je vhodné pro děti od 3 let. Více informací
na www.mestanska-beseda.cz.

30/09
19:00

Nová scéna DJKT

Zahrada divů

Divadlo zve na zbrusu nový muzikál z dílny Zdenka
Merty a Stanislava Moši. Jeho námětem je zápas bílých
bytostí se zlými skřety, kteří svým vpádem ohrožují poslední kouzelnou zahradu. S pomocí sympatického průvodce Gumpána a mocné královny Ahinsy se ji pokusí
zachránit malý chlapec Snažík a dívka Chvilka, doprovázení chytrým psem Bafsteinem. Kouzelná inscenace
nabídne malým i dospělým divákům kromě napínavého
příběhu i výpravnou podívanou, šéf souboru muzikálu Lumír Olšovský totiž ke spolupráci přizval britského
scénografa Dava Bensona a americkou kostýmní výtvarnici českého původu Veroniku Hindle. V hlavních rolích
Zahrady divů se představí Radek Shejbal, Aleš Kohout,
Ondřej Černý, Jozef Hruškoci, Lucie Zvoníková a jako
královna Ahinsa Soňa Hanzlíčková Borková nebo hostující Zora Jandová. Kvůli dětským divákům se všechna večerní představení Zahrady divů (kromě premiéry) hrají
již od 18:30 hodin.

30/10 / 19:00

Divadlo Alfa

Čert tě vem!
S repertoárem Divadla Alfa se
loučí tyjátr principála Kumpána, který vypráví o sedmeru hlavních hříchů! Nenechte si ujít tento velkolepý, dramatický a poučný
spektákl s Petrem Borovským a Milenou Jelínkovou
v hlavních, vedlejších i zcela nepodstatných rolích!
Představení v režii Tomáše Dvořáka je určeno divákům od devíti let.

Dozvěděli
jsme se…
… že 7. října bude mít na Malé
scéně DJKT premiéru dětská verze
pohádkové opery O Rusalce.
… že Divadlo Alfa chystá na začátek října premiéru inscenace Kašpárek a mumie (9. 10.).
… že Měšťanská beseda zve v říjnu na muzikálovou inscenaci Miluji tě, ale… s Danielou Šinkorovou nebo Terezou Kostkovou, Kateřinou Šidlovou,
Romanem Vojtkem, Petrem Vondráčkem a Lumírem Olšovským (12. 10.).
… že v říjnu uvede Velké divadlo DJKT premiéru
opery věnované slavnému západočeskému rodákovi Jakubu Janu Rybovi (14. 10.).
… že 14. října uvede Divadlo Alfa Cirkusáckou pohádku v podání Divadla Láryfáry.
… že Kino Beseda nabídne koncem října záznam
představení Madam Butterfly s Hye Myung Kang
v titulní roli (22. 10.).
… že 28. října má na Nové scéně DJKT premiéru
komedie o katu Hussovi Počestné paní plzeňské
aneb Mistr ostrého meče.
… že 28. října sehraje v Alfě soubor Buchty a loutky Norskou pohádku.
… že na konci října bude v Měšťanské besedě uveden doslova herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské Baronky (29. 10.).
… že koncem října uvede Agentura Harlekýn v Besedě Skleněný zvěřinec Tennessee Williamse (26. 10.).
… že 23. září se v Pekle bude konat dětské hudební představení Medvídek Mioli.
… že v říjnu začíná v CineStaru další sezóna přímých přenosů představení z Metropolitní opery
v New Yorku. 7. října to bude Norma a 14. října
Kouzelná flétna.

Sousedské procházky
program na www.skrytemesto.cz

září 2017 | www.zurnalmag.cz

É
T EL
A
V
OBY O VÁS JÍ
PR ÝVA
R
OD K L Z E Ň!
P

27

GALERIE

Akce měsíce | Přehled výstav

do 01/10

Národopisné
muzeum Plzeňska

Plzeňské
kamnářství

od 22/09

Západočeská galerie

TENKRÁT V EVROPĚ.
Čeští umělci v totalitních
režimech 1938–1953
Čtyřicátá léta – téměř apokalyptické období dvou
totalit a války, doba nesvobody a neustálého nebezpečí, statisíce uprchlíků proudících napříč Evropou i mimo ni a přitom je nikde nikdo nechce, miliony odvlečených a zavražděných. A umění? Jediné
místo skutečné tvůrčí svobody zůstává v umělci
samotném, v jeho touhách i zlobě. Pod tlakem válečných konfliktů a mnoha dalších život ohrožujících podmínek je ve světě podle odhadů na útěku
z domovů 65 500 000 lidí. V letech 1938–1953 došlo
k největším nedobrovolným přesunům Evropanů
v dějinách. Výstava kombinuje výtvarná díla vzniklá
v této době s amatérskými fotografiemi, jež dobu
dokumentárním okem zachytily. Fotografie zaznamenávají dramata, v nichž jedinec je manipulován
a stává se součástí anonymního davu. Umělecká
díla z anonymity vystupují, deklarují osobní svobodu, vzpírají se manipulaci a oslovují konkrétního
člověka. Skutečnost transcendují a posouvají do zobecňující polohy. Na výstavě bude zahrnuto téměř
šedesát uměleckých děl od více než třiceti umělců, jako je Jan Kotík, Jiří Kolář, Alén Diviš, František
Hudeček, Bohumír Matal, Karel Čapek, Josef Istler,
Mikuláš Medek, Stanislav Podhrázský, Kamil Lhoták,
Zbyněk Sekal či Bohdan Lacina a zastoupení fotografů, jako jsou Vilém Reichmann, Jan Lukas, Josef
Sudek či Jiří Toman.

28

Zahřejte se při procházce historií kamnářského řemesla
v Plzni a na Plzeňsku od středověku až do současnosti.
Seznamte se s nejvýznamnějšími plzeňskými keramickými továrnami, které se věnovaly výrobě keramických
kachlů a kachlových kamen: s továrnami Tomáše Khüryho a Eduarda Dubského z Vitiněvsi. Výstava představuje širokou škálu exponátů i dokumentů dokládajících
vývoj podoby kachlových kamen jako významné součásti dobového interiéru měšťanské domácnosti – kamen gotických, renesančních, barokních, empírových
či historizujících. Návštěvníci se seznámí s historickými i současnými postupy stavby různých typů kamen
od pokojových po kamna kuchyňská. Nedílnou součástí
výstavy bude rovněž představení současné kamnářské
produkce a možností užití kachlových kamen v moderní
domácnosti. Do 1. října se můžete přihlásit na workshop
Keramická dílna, který je doprovodným programem
k výstavě. Seznámíte se zde se základními postupy při
zhotovování keramických kachlů a součástí programu
je také zábavná vzdělávací hra pro nejmenší návštěvníky. Zájemci se mohou objednávat v pokladně Národopisného muzea na tel. 378 370 200 (út–ne: 10:00–12:00,
12:30–18:00).

do 05/11

Muzeum církevního umění plzeňské
diecéze

Lidová zbožnost
na Plzeňsku

Výstava představuje lidovou zbožnost provázanou s liturgickým rokem a další náboženskou aktivitou v minulosti našeho regionu. Panelová část výstavy uvede
církevní rok z pohledu lidové zbožnosti. Objevuje se zde
nejen advent, Vánoce nebo Velikonoce, ale liturgické
předjaří, liturgické jaro, Letnice, liturgické léto a podzim.
Nechybějí ani mariánské svátky a svátky dalších světců
jako přímluvců i osobních patronů a samozřejmě i slavení
patrocinia kostela. Nechybí tu ani předměty, které prezentují další témata lidové zbožnosti s ohledem na západočeský region.
září 2017 | www.zurnalmag.cz
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od 07/09

Galerie města Plzně

Karel Malich:
….prostě
se to děje

Sochař a malíř Karel Malich je jedním z nejvýznamnějších představitelů výtvarné scény u nás. V krátkém období procházel vývojem od fauvismu, přes kubismus,
záznamy expresivního cítění až došel ke zjednodušování tvarů, které se nakonec proměnily v pouhý znak.
Pomalu se odpoutal od vnějšího námětu a zaměřil se
pouze na vyjadřování smyslového prožitku. Malichovy
práce v minulosti vystavila jak česká, tak světová muzea
a galerie.

14/09–07/10

Galerie Ladislava
Sutnara

Současné
izraelské umění

Výstava představí trojici izraelských umělců. Geffen
Rafaeli se věnuje ilustraci a 3D objektům, kromě toho
je známá svým instagramovým projektem Dailydoodlegram, jehož část bude v Plzni k vidění. Druhou část
výstavy tvoří práce dvojice Dede a Nitzan Mintz. Dede
se věnuje street artu a v současnosti je jedním z nejviditelnějších telavivských umělců, spolupracuje s básnířkou a umělkyní Nitzan Mintz a společně se věnují tvorbě
ve veřejném prostoru.

12/09 / 17:00

od 15/09

Západočeská
galerie

Západočeské
muzeum

Otto Gutfreund –
sochař
Komentovaná prohlídka výstavy Otto Gutfreund – sochař
nabídne návštěvníkům podrobný výklad osudů a tvorby
jednoho z nejvýznamnějších evropských umělců první
třetiny dvacátého století. Tvorba Otto Gutfreunda se dělí
na dvě zcela odlišné etapy. První spadá do konce Rakouska – Uherska, kdy řešil nové prostorové utváření sochy
na základě principů kubismu. Druhá, civilistní etapa se
řadí k moderním realismům dvacátých let a oproti individualistické moderně předválečného období se rozrůstá
o veřejné zakázky. Výstavou provází její autorka Alena
Pomajzlová. Výstava potrvá do 17. září.

od 14/09

Studijní a vědecká
knihovna PK

Computerová
grafika

Jedna z výstav k letošním osmdesátinám plzeňského
výtvarníka Jaroslava Zapletala představí jeho počítačovou tvorbu. V rámci vernisáže 14. září v 17 hodin
proběhne také křest jeho knihy Rozpomínání. Výstava
v ambitech knihovny potrvá do 10. října.
září 2017 | www.zurnalmag.cz

Bob Dylan:
On the Road
Možnost přesvědčit se o tom, že proslulý americký písničkář a loňský držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob
Dylan je také talentovaný malíř, jehož díla jsou k vidění
v prestižních galeriích po celém světě, budou mít také

7. 10. 2017
10:00–17:00

Koterovská náves, Plzeň
Prodej medových produktů – ochutnávky medu –
nabídka regionálních potravin
Jarmark se uskuteční v Koterově již po čtvrté a na své si přijdou nejen milovníci medu, ale i příznivci regionálních potravin a produktů. U včelařů navíc návštěvnici budou moci
ochutnat lahodnou medovinu nebo si zakoupit svíčky
a ozdoby z včelího vosku, domácí marmelády, jablka, rostliny, perníčky, koření, sladké pečivo i dekorativní výrobky.
Pro děti bude připraven zábavný program.
Obnova historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování
kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu.“
CZ.1.14/3.2.00/05.01590
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jeho příznivci v Plzni. Výstava Bob Dylan: On the Road
s podtitulem Neznámá tvář známého umělce představí
na pět desítek jeho grafických listů z let 2008–2014, kolekci jeho gramofonových desek a tematické fotografie
Alana Pajera.

od 19/09

Galerie Jiřího Trnky

Obrazy/Objekty

Plzeňský výtvarník Jaroslav Zapletal slaví letos osmdesátiny.
A jak jinak by je měl oslavit, než výstavou svých děl. Přesněji řečeno hned třemi výstavami. Tato v Galerii Jiřího
Trnky je třetí: v Galerii Evropského domu jsou k vidění
jeho kresby a ve Studijní a vědecké knihovně computerová grafika. Obrazy a objekty představují průřez
čtyřiceti lety Zapletalovy tvorby. Vernisáž se uskuteční
19. září v 17 hodin, výstava trvá do 15. října.

od 20/09

DEPO2015

Benedikt Tolar:
ŠKODA…
Málokdo ví, že v prostorách
DEPO2015 vytváří své umělecké objekty plzeňský sochař Benedikt Tolar. I proto se výběr z jeho děl vysvobodí z pracovního prostředí ateliéru a představí se v neobvyklé instalaci, která ukáže mimo výsledných objektů
také jejich postupný vznik. Vernisáž výstavy se uskuteční
19. září od 19 hodin.

20/09

DEPO2015

Nomádi – výstava,
film a debata
Bezdomovci
Až do konce října je na nádvoří DEPO2015 k vidění
a i k přespání zážitková výstava Nomádi o lidech, kteří
chtějí nebo musejí být na cestách. Jako doprovodný program se 20. září v prostoru Klempírny uskuteční projekce
filmových dokumentů na téma bezdomovectví, prezentace cestovní kanceláře bezdomovců Pragulic a debata
o bezdomovectví s plzeňskými neziskovkami. Proč?

30

Dozvěděli
jsme se…
… že od 20. října bude ve výstavní síni „13“ k vidění výstava věnovaná podobám
eucharistie ve vizuální kultuře nazvaná V oplatce
jsi všecek tajně.
… že v říjnu budou v Galerii Jiřího Trnky vystavovat výtvarníci ze skupiny Sapristi. Jejich výstava
ponese název Sapristi po desáté.
… že 4. října začíná v DEPO2015 interaktivní výstava o penězích a finanční gramotnosti pro děti
nazvaná Jak se točí peníze?
… že Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara
bude na Dnech vědy a techniky na náměstí Republiky reprezentovat ateliér animované a interaktivní tvorby (8.–9. 9.).
… že blovické muzeum zve od 1. září na výstavu
Dvě století Rukopisů zelenohorského a královédvorského, kterou doplní i přednáška Viktora
Viktory.
… že Studijní a vědecká knihovna PK a Galerie
Evropského domu vzdají v září hold plzeňskému
výtvarníkovi Jaroslavu Zapletalovi.
… že 12. září proběhne ve výstavní síni „13“ komentovaná prohlídka výstavy Otto Gutfreund –
sochař.
… že Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích zve až
do 10. 9. na výstavu Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území plzeňské
diecéze.
… že tématem letošní Noci vědců bude Mobilita.
Noc vědců se uskuteční 6. října v Techmanii.
… že ve druhé polovině září proběhne festival
pouličního umění a kreativity Pilsen Busking Fest
(20.–23. 9.).
… že Design thinking festival v DEPO2015 v září
prozradí, jak úspěšně inovovat výrobek nebo
službu (26. 9.).
… že zářijový literární festival ve Studijní a vědecké knihovně PK bude věnován 85. narozeninám
Vladimíra Párala.
Protože i bezdomovec je nomád! Výstava je přístupná zdarma denně od 9 do 19 hodin, ubytování v jednom ze sedmi příbytků si prohlédněte a zarezervujte
na www.airbnb.com.
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od 01/09

Měšťanská beseda,
Alfa

Přihlášky
na podzimní
taneční kurzy

Taneční škola Vavruška pořádá podzimní taneční kurzy
pro mládež ve Velkém sále Měšťanské besedy a kurzy
pro vysokoškoláky a dospělé v Alfě na Americké. Kromě klasických tanečních pořádá i pravidelnou Tančírnu
standardních a latinskoamerických tanců. Ve svých lekcích spojuje tradici starých tanečních mistrů s moderními tanečními trendy. Výsledkem jsou hodiny, na nichž se
nikdo nenudí a zároveň odchází obohacen o nové dovednosti, které z něj učiní společenskou a taneční hvězdu. Více na www.tanecniplzen.cz.

08–09/09

od 01/09

Dny vědy a techniky
Druhý víkend v září opět přinese do centra Plzně populární akci, oblíbenou mezi dětmi, rodiči
i širokou veřejností. Dny vědy a techniky, které
pořádá Západočeská univerzita v Plzni, to jsou
dva dny plné zábavy a hrátek s vědou. V pátek
a v sobotu se pod věží plzeňské katedrály a před
Západočeským muzeem rozprostře více než
30 stánků, v nichž budou nejen vědci ze ZČU provádět netradiční experimenty a vědecká „kouzla“.
Děti i dospělí si mohou řadu věcí sami vyzkoušet
a zjistit, že za oněmi „kouzly“ se skrývají základní
fyzikální zákonitosti, které provázejí jejich každodenní život, a o nichž třeba ani neměli tušení. Už
názvy některých expozic zní velmi slibně: Cesta
do minulosti v čase a prostoru, Fyzikální kratochvílení, Město versus divočina, Mozková herna,
Staň se digitálním detektivem!, Zachraň základnu
na Antarktidě!, Živá archeologie a mnohé další.
Návštěvníci se mohou těšit například na novou
studentskou formuli či kouzla virtuálního světa.
Sami si budou moci vyzkoušet ovládat robotického slona postaveného z lega, počítačové
modelování či chytrý hasičský oblek. Za pomoci
astronomického dalekohledu pak mohou pozorovat sluneční aktivitu, hravou formou si zkusit
naplánovat rozvoj území města Plzně nebo se
na chvíli stát filmovými animátory. Pro nejmenší
jsou připraveny tvůrčí dílny a zájemci se mohou
přihlásit na exkurzi do plzeňské teplárny.

září 2017 | www.zurnalmag.cz

Měšťanská beseda

Taneční kurzy TŠ
Gregoriades

Taneční škola Gregoriades otevírá zápis do svých tanečních kurzů. Přijďte si užít exkluzivní
taneční v Měšťanské besedě pod taktovkou nejmladšího
tanečního mistra Nikoly Gregoriadese. Nechte se vtáhnout do tanečních lekcí plných energie, kde se nejen naučíte krásně tančit, ale zažijete i spoustu zábavy, pohody
a smíchu. Společně budete tančit na tu nejmodernější
taneční hudbu. Můžete si vybrat z několika tanečních
kurzů (pro děti, mládež i dospělé) a typů kurzů (základní,
pokračovací) a nově také pravidelnou tančírnu. Můžete
se těšit na skvělé vyučovací lekce, prodloužené lekce, fashion party, selfie party, lekce stolování & raut, diskolekci,
cocktail party, módní přehlídku, soutěž o jízdu v luxusní
limuzíně, soutěž o MISS a GENTLEMANA kurzu a na závěrečném plesu budete tančit o společenský oblek a další
hodnotné ceny. Výuka od října, online přihlášky a informace na www.gregoriades.cz.

od
01/09

ZOO

Akce v ZOO

Se zářím přichází další várka tradičních akcí v zoologické
zahradě. Druhý zářijový víkend tu budete moci obdivovat
výstavu jiřinek na statku Lüftnerka. Po loňské premiéře

31

KAM ZA KULTUROU

Akce měsíce | Kulturní tipy

chryzantém se zde předvede v řadě barevných a vzrůstových taxonů též aksamitník čili afrikán. I letos bude
součástí květinové výstavy i vinobraní pod Vinicemi,
které připomíná pěstování vinné révy na jižních svazích
Lochotína a viničnou historii Lüftnerky. O týden později
pokračují Slavnosti babího léta festivalem tradičních lidových řemesel a dovedností k užitku i potěše. Oproti předchozím létům bude více zaměřen na tradiční zpracování
zemědělských produktů a bude mít folklornější charakter.
Na státní svátek 28. září nabídne zoologická a botanická
zahrada návštěvníkům celodenní soutěžní rodinný program Přes kontinenty za medvědy. Bohatou zářijovou
nabídku víkendového a svátečního doprovodného programu uzavře Zvířecí sobota – odpoledne netradičních
soutěží se srazem plyšových zvířátek.

Jazyková škola Jipka

OC Plzeň Rokycanská

Pomaturitní studium
je skvělou volbou!

 taň se SUPERHRS
DINOU! a Malujeme pastelkou

Uff, maturitu máte hotovou! A pak vás začne strašit otázka: „Co dál?“ Mnoho absolventů středních
škol stále váhá, kam po maturitě zamířit. Je to
zásadní volba, která ovlivní celý zbytek vašeho
života. Že si v této klíčové chvíli nejste jisti, jak
se rozhodnout? Ideální volbou je pro vás pomaturitní studium jazyků. Proč? Získáte rok času
na další rozhodování, nepřijdete o status studenta a vypilujete si znalost cizího jazyka, což se vám
bude do budoucna hodit zaručeně! Pomaturitko
rozhodně není jen poslední možností pro ty, kdo
se nedostali na vysokou školu. Je skvělou volbou pro cílevědomé studenty, kteří si uvědomují důležitost jazykové vybavenosti i pro ty, koho
studium jazyků prostě baví. Potřebujete k přijetí
na vysněnou vysokou školu složit přijímačky z cizího jazyka? Přejete si vycestovat do zahraničí?
Studovat na zahraniční univerzitě či obor v angličtině na české vysoké škole? Chcete jít pracovat
do firmy, kde je vyžadována znalost cizího jazyka
na komunikativní úrovni? Brání-li vám ve splnění
vašeho snu jazyková bariéra, není nic jednoduššího, než ji díky pomaturitku prostě překonat!
A kam se na pomaturitko přihlásit? Přece do Jazykové školy Jipka, kde na vás čekají přátelští a profesionální lektoři z celého světa, propracovaná
metodika a spousta studentských výhod, to vše
za velmi příznivou cenu! Více na www.jipka.cz.

32

03/09 / 12:00–18:00
04–17/09

První školní den se blíží, některé děti se těší, některé by
raději ještě řádily. Zabavte své děti v Obchodním centru
Plzeň na akci, kde si budou moci vyzkoušet kostýmy superhrdinů a vyfotit se v nich. Součástí šestihodinového
programu je Stezka superhrdinů, malování na obličej
nebo třeba výroba superdoplňků. Pro menší tu budou
připraveny Hot Wheels dráhy se skvělými angličáky Marvel a DC. A nebudou chybět dárky a pomocníci v kostýmech. Od 4. září zde bude k vidění výstava malířky Marie
Brožové a jejích obrazů malovaných pastelkami. V týdnu od 11. do 17. září vždy od 11 do 18 hodin otevře svůj
ateliér, ve kterém prozradí tajemství techniky pastelek
a naláká k výletům do krajiny fantazie. Více informací
na www.oc-plzen.cz.

od 06/09 / 09:00

D klub

Nábor do kroužků
a kurzů
Ve středu 6. září začínají zápisy
do všech kroužků a kurzů, které pořádá D klub pro děti
i dospělé. Doubravecký klub nabízí výběr ze zájmových,
výtvarných a pohybových kurzů, jako je angličtina pro
děti, zpívání u klavíru, keramika, výtvarný kroužek, tazáří 2017 | www.zurnalmag.cz
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neční kroužek, divadelní kroužek, zobcová flétna, hraní
na kytaru či nově jóga pro děti a spousta dalších. Více
informací najdete na www.dklubplzen.cz.

07/09–05/10

Studijní a vědecká
knihovna PK

Mnohofestival

Spisovatel Vladimír Páral oslavil
v srpnu 85. narozeniny, a proto mu bude patřit letošní ročník literárního festivalu, který pořádá vědecká
knihovna. Přinese výstavu, filmové projekce, literární
setkání, znalostní soutěž nebo oblíbený maraton čtení
studentů a osobností plzeňského společenského života
U Branky. Klub knihomilců bude v září věnován Páralově
knize Milenci a vrazi, ze které přijde do knihovny číst herečka Soňa Kratochvílová.

11/09
08:30

Techmania

Den bez bariér

Jako každé září se i letos Techmanie na jeden den otevře
všem, jejichž život je poznamenán zdravotním či sociálním hendikepem. Vstup zcela zdarma budou mít držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a nahlášené skupiny z domovů
pro matky s dětmi v tísni a nízkoprahových klubů. Všichni si budou moci užít kompletní nabídku Techmanie, expozice, show i filmy v planetáriu. Informace a rezervace
na e-mailu marketa.cekanova@techmania.cz.

12–16/09

TUTO MĚSTO
V rámci festivalu veřejného
prostoru TUTO MĚSTO zavítá
do Plzně šestnáct architektů
a krajinářů pod vedením tří odborníků, kteří drobnými zásahy vylepší Školní a Chodské náměstí, prostor u křižovatky Kollárovy a Kovářské
ulice, zemník u Ježíška a další místa. Kdo jim chce pomoci, má šanci. Stačí se přihlásit na info@pestujprostor.cz.
Více na www.tutomesto.cz.

od
13/09

KD JAS

Kurzy swingu

Děsí vás uzly na kravatě a vysoké podpatky? Nebaví vás
tango, při polce se zadýcháte a rumba vás nudí? A taky se
září 2017 | www.zurnalmag.cz

při tanci hádáte s partnerem skoro až k rozchodu? Zkuste
swing, tam vás nic z toho nečeká! Swing je pohoda, zábava, boty bez podpatku, neformální oblečení a střídání
partnerů. Dejte svému životu nový impuls a směr a naučte se hit, který přišel z časů dvacátých až čtyřicátých
let, lindy hop a charleston. Věk, váha ani taneční dovednosti nehrají roli. Lektoři Markéta Čekanová a Jiří Bránský
se těší na každého. Lekce probíhají v KD JAS, pro úplné
začátečníky každou středu od 19:05 hod., 13. září taster
pro nerozhodnuté. Více na www.jazzbezhranic.com/
workshopy nebo na tel.: 724 317 539.

13–16/09

Gymnázium
Mikulášské náměstí

Podzim v alpinu

Do podzimu je ještě daleko, ale
členové Alpinum klubu Plzeň již chystají podzimní výstavu. Její součástí budou zejména rostliny, které mají
vrchol vegetačního období stále před sebou. Podzimní
výstava, která bude opět spojená s prodejem, se uskuteční jako vždy ve výstavním areálu zahrady gymnázia
od středy do soboty, v době od 9 do 18 hodin. Prodej se
uskuteční ještě v neděli 17. září do 12 hodin, tento den

TIP NA ZÁŘÍ
do 30/09

Landscape
Festival
Poslední měsíc festivalu! Už
3. září pokračuje procházkou po veřejných prostranstvích takzvaného nového centra. Zájemce vezme do výrobní a rezidenční
čtvrti Škodových závodů. Devátého ožije slovanské
Jiráskovo náměstí rozmanitými aktivitami, které
chtějí upozornit veřejnost na připravovanou rekonstrukci tohoto místa. Na 11. září je pak do Prazdroje
připravena mezinárodní konference ARTSCAPE a komentovaná procházka po areálu pivovaru a Štruncových sadech. V půli měsíce proběhne ve spolupráci
s LFP2017 festival Tuto město a konference věnovaná zeleným střechám. Dvacátého září proběhne
v DEPO2015 debata na téma nových cest v řešení
veřejného prostoru.
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bude vstup zdarma, ale pouze do prodejního areálu. Více
na www.skalnicky-plzen.cz.

od 18/09

Jazyková škola
Skřivánek

Nové jazykové
kurzy

21–23/09

Skvělá zábava na ITEPu
od baroka až po současnost
Přijďte se pobavit s dětmi, načerpat nové turistické
informace, informace z oblasti dějin a zeměpisu,
možnosti a tipy na výlety na 13. ročník veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 v halách TJ Lokomotiva. Celé léto jsme měli možnost
v rámci Letního barokního festivalu na vybraných
památkách Plzeňského kraje nahlédnout do půvabně bohatých tvarů, zdobnosti a velkoleposti barokní architektury, kuchyně, módy, hudby
a umění. Na ITEPu bude tahle barokní spanilá jízda
zakončena pomyslnou sladkou tečkou. Ale nejen
to! Nenechte si ujít vyprávění z natáčení 2. série
oblíbeného seriálu Policie Modrava, setkání s protagonisty a autogramiádu.
V rámci doprovodného programu uslyšíte vystoupení Junior Orchestru, ZUŠ Plasy, Body Band Plzeň,
talentovanou mladou skupinu Na skok, Tajemný
HangDrum a další. Děti si každý den veletrhu užijí
interaktivní zábavu, pohybová vystoupení, malování na obličej, program složený z pohádek, soutěží, tematických tvořivých dílen a nově i malování
karikatur a karetní vědomostní hry Karty hraběnky
Lažanské. Nebude chybět nafukovací planetárium,
expozice ZOO Plzeň, Národního parku Šumava,
Techmanie a dalších oblíbených míst. Gurmánské
jazýčky potěší vyhlášená Salaš Zbojská s klobáskami, sýry a haluškami, dále výtečné bavorské
klobásy, regionální potraviny, moravská, rakouská
a italská vína a samozřejmě nebudou chybět ani
německá a česká piva.
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Zapomeňte na nudné a mechanické doplňování gramatických cvičení v učebnici. Nejdůležitější je domluvit
se. Vyzkoušejte jazykovou školu, kde se učí unikátní výukovou metodou Effecto®. Každý student má příležitost
přizpůsobit si průběh kurzu podle vlastních potřeb. Více
na www.skrivanek.cz, na tel. 737 208 659 nebo osobně
na adrese Avalon Business center, Poděbradova 1.

23–24/09 / 11:00

Hrad Točník

Královské
vinobraní

Je rok 1409. Král Václav IV.
s královnou Žofií přijíždí na svůj oblíbený hrad Točník,
aby zde okusil letošní víno. Setká se zde i s Janem Žižkou z Trocnova, kterého omilostní a přijme do svých
služeb. Jste zváni ke královské zábavě, ochutnávce vína
i středověké kuchyně! Uvidíte šerm, rytíře v brnění, pány
na koních, zatančí krásné dámy a přijedou i muzikanti
a kejklíři! Program je až do 21:00 hod., můžete si tak užít
středověkou atmosféru i za svitu pochodní! Je připraveno i dobové tržiště a hry pro děti! Podrobnosti najdete
na www.VinobraniNaTocniku.cz.

23–24/09 / 14:00–20:00

Plzeň více míst
Víkend otevřených
ateliérů
„Plzeň tvořivá“
Poslední zářijový víkend se opět otevírají ateliéry výtvarných umělců v Plzni a okolí. Je to jedinečná šance
osobně poznat výtvarníky, nahlédnout do zákulisí jejich tvorby, ale také zdarma zhlédnout galerijní sbírky.
Někde dokonce dostanou návštěvníci příležitost si sami
něco vyzkoušet. Např. v DEPO2015 sochání z porobezáří 2017 | www.zurnalmag.cz
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tonu, v Grafii kresba erotiky s Tomem Šolcem a vtipů s Vláďou Líbalem a v Galerii města Plzně malování
obrazů. Celkem se na návštěvníky těší téměř 80 výtvarníků na 46 místech v Plzni, Klatovech, Horní Bříze
a dalších místech Plzeňského kraje. Jděte s rodinou
podle mapy, sbírejte body a ceny! Seznamte se s tím,
kdo tvoří ve vašem okolí! Mapu a program najdete
na www.otevreneATELIERY.cz. Vstupné se nikde neplatí.

26/09 / 14:00

Česko-německá
školka Junikorn

Hravé odpoledne
s němčinou
Pojďte si pohrát s němčinou! Česko-německá školka Junikorn ve spolupráci s Evropským regionem Dunaj-Vltava
pořádají v rámci Evropského dne jazyků v úterý 26. září
od 14 do 18 hodin herní odpoledne s němčinou. Zvaní
jsou všichni, kteří jsou zvědaví, jak se dá cizí jazyk učit
hravou formou a jak je tímto způsobem možné zaujmout
i nejmenší děti. Součástí programu jsou hry o ceny, skáka-

cí hrad a česko-německá jazyková animace. Přijďte si užít
odpoledne do krásných prostor vily v ulici Boženy Němcové 3 na Lochotíně. Protože dojč macht špás!

28/09
11:00, 15:00 a 18:30

U Ježíška

Rytířský turnaj
na počest Petra
Voka z Rožmberka
Roku 1567 udělil císař Maxmilián II. Plzni významná privilegia. Po 450 letech se k nám císař vrací, přiváží svou
Zlatou bulu a pořádá velký jezdecký turnaj. V den svatého Václava se na kolbiště sjede šest urozených pánů,
kteří se koňmo utkají o cenné odměny a přízeň panovníka. Provázet je budou jejich družiny, které nenechají své
zbraně zahálet a předvedou své šermířské mistrovství.
Hlavní postavou bude slavný pan Petr Vok, který by se
v Plzni měl snad i oženit. Zatančí krásné dámy a přijedou i muzikanti. Čekají vás i hry pro děti, dobové tržiště
a občerstvení. Podrobnosti na www.TurnajUJeziska.cz.

B AV Í M E S E B A R O K E M

ITEP
17

20
Veletrvhního ruchu
cesto ského kraje
Plzen
www.itep-plzen.cz
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Kopeckého sady

Plzeňský festival
vína 2017
Podzimní termín největší vinařské akce v Plzeňském kraji je tu! Dvacítka vinařství z Moravy a z Čech, výtečné jídlo, zajímavý doprovodný program
a parádní atmosféra v prostředí sadového okruhu, to je
něco, co si určitě nemůžete nechat ujít. Vystoupí Cimbálová muzika Kyčera, DiCaprio a Moodshake. Moderují Luděk Holý a Jiří Hudec. Vstupenky budou k dispozici pouze na místě za cenu 100 Kč. V ceně zahrnuta degustační
sklenice a průvodce festivalem. Aktuální informace o akci
na www.plzenskyfestivalvina.cz.

30/09
09:30

31. základní škola

 eleda Tělo
W
a Mysl Tour 2017

Olga Šípková a David Huf, legendární lektoři a mistři světa
ve sportovním aerobiku, zvou na 2. ročník celorepublikové Weleda Tělo a Mysl Tour 2017, která se uskuteční 30. září
v 31. základní škole v ulici Elišky Krásnohorské v Plzni. Čekají vás dvě lekce cvičení – DeepWork s Olgou a Davidem
a Fitjoga s Olgou, a také inspirativní přednáška na téma
Jak si udržet zdravé tělo a pozitivní mysl. To je jedinečná
příležitost, jak strávit den plný pohybu a osobního koučinku s legendami českého aerobicu! Vstupné v předprodeji stojí 350 Kč, na místě pak 390 Kč. Předprodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz.

19–22/10

DEPO2015

Festival Treffpunkt
Plzeň 2017
Česko-bavorské kulturní dny
se blíží! Festival Treffpunkt proběhne převážně v areálu
DEPO2015, které se promění v bavorskou Biergarten se
vším všudy – od stylové gastronomie včetně bavorských
piv, po hudbu, ze které si vybere snad každý: dechovka
a folklor, swing, big beat, DJ. Současně se zde budou
konat výstavy umělců a jejich vernisáže, autorská čtení
spisovatelů literárních děl s česko-německou tematikou,
přednášky a besedy s odborníky na minulost i současnost
česko-německého sousedství. Poznáte Bavorsko jako
zemi, která kulturním bohatstvím žije.
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Dozvěděli
jsme se…
… že 7. října se opět koná oblíbený běh pro psy a jejich pány
Kilometrovkou po šesti.
… že 3. října zve Měšťanská beseda na přednášku
Jakuba Cejpka Nový Zéland v Land Roveru.
… že ve Studijní a vědecké knihovně PK se můžete
v říjnu těšit na přednášku Pavla Pavla o tom, jak se dají
rozpohybovat sochy na Velikonočních ostrovech.
… že 2. října začíná Týden knihoven.
… že i letos 28. října bude mnoho turistických cílů
přístupných zcela zdarma nebo za symbolické
vstupné 28 korun.
… že Nová Akropolis připravila na říjen například
přednášku Sloupy vnitřní stability (4. 10.) nebo Tajemství zrození a smrti (24. 10.).

TIP NA ŘÍJEN
12/10 / 17:00

Peklo

Den seniorů
s Plzeňským
krajem zve
na hity Zlatých
slavíků
Nejvíc populárních hitů Zlatých slavíků v jednom
sále za jeden večer, hudební legendy 60. let, dá
se říci klec plná slavíků. Takový bude 12. říjen 2017
v plzeňském Kulturním domě Peklo, kde i letos
proběhne od 17:00 hodin tradiční akce Den seniorů s Plzeňským krajem. Pod taktovkou dirigenta Dalibora Kaprase zahraje legendární Orchestr
Karla Vlacha. Oblíbené hity zazní v podání hvězd
českého hudebního nebe, jakými jsou Eva Pilarová, Yvetta Simonová, Josef Zíma či Milan Drobný. Vstupenky na akci pořádanou Plzeňským
krajem zakoupíte na webu Plzeňská vstupenka:
www.plzenskavstupenka.cz. Vstupné je 50 Kč.
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21/09

CineStar, Kino Káčko

Kingsman: Zlatý kruh / akční
Anglie je sice domovem Jamese Bonda, ale působí tu i další
agenti. Před pár lety jsme se seznámili s organizací Kingsmanů.
Kingsmani jsou dokonale vycvičení agenti, kteří vypadají jako
britští gentlemani, ale v akci jsou užitečnější než protipěchotní kulomet. Minule se jim povedlo zachránit svět před šíleným
Samuelem L. Jacksonem, teď však mají jiné problémy. Eggsy,
minule nováček a teď už platný člen organizace, je totiž jedním z mála přeživších po útoku na velící středisko Kingsmanů.
Teď se vydává do Ameriky, kde se má ukrývat šílená teroristka
Poppy. Tahle dáma sice vypadá jako domácí puťka, ale ambice
má podobné jako Adolf Hitler. Eggsy však v boji proti ní nebude sám, v USA totiž působí sesterská organizace Kingsmanů
nazvaná Statesmen a ti jsou připraveni přiložit pomocnou ruku
k dílu. A taky laso, opakovačku a svérázné vychování. Jak bude
fungovat spolupráce britského gentlemana a amerických buranů? A povede se jim zachránit svět? V hlavních rolích se objeví
Taron Egerton, Jeff Bridges, Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum a vrátit by se měl i hrdina jedničky
Colin Firth. Kino Káčko uvede 22. září.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

31/08

Tulipánová horečka / drama / romantický
Režisér Justin Chadwick je specialistou na příběhy z minulosti a je podepsaný pod dramatem Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě nebo filmem Králova
přízeň, kde se sešly Natalie Portman a Scarlett Johansson a pokoušely se
svými půvaby vloudit vedle krále Anglie. Ve své novince Tulipánová horečka
se Chadwick vydává do Nizozemska, kde na začátku sedmnáctého století
vypukla tulipánová mánie. Hlavním hrdinou je mladý umělec Jan Van Loos, který dostal za úkol namalovat půvabnou ženu bohatého obchodníka, oba dva mladí lidé se však do sebe zamilovali. Aby mohli utéct, potřebují
peníze, a tak se rozhodnou riskovat a vsadit všechno na nejistou investici na trhu s tulipány. Brzy ale pochopí, že
jejich láska je v ohrožení. V Tulipánové horečce se sešla hromada hereckých hvězd. Hlavní roli si zahrála nastupující hvězda Dane DeHaan, vedle něj se pak objeví mladá oscarová kráska Alicia Vikander, dvouoscarový specialista
na zloduchy Christoph Waltz, modelka Cara Delevingne, bývalá šéfová Jamese Bonda Judi Dench nebo komik
z Pařby ve Vegas Zach Galifianakis, který si tu zkusí vážnější polohu. Kino Káčko uvede 3. září.

31/08

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Loganovi parťáci / komedie
Oscarový režisér Steven Soderbergh natočil klasiky jako Traffic: Nadvláda gangů nebo Erin Brockovich, ale také zlodějskou trilogii Dannyho parťáci. Teď se
ke zlodějskému žánru vrací, ovšem hrdinové jeho novinky Loganovi parťáci
mají ke stylové partě, které šéfoval George Clooney, celkem daleko. Jednoduše řečeno – jde o burany. Nepříliš vzdělané, špinavé, ne moc chytré, ale zoufalé. Bráchové Jimmy a Clyde Loganovi na tom nejsou finančně moc dobře, a když Jimmy přijde o práci, zdá se, že
jejich situace má jen jedno řešení. Spolu se sestrou Mellie se rozhodnou ukrást miliony dolarů, které nechají fanoušci
září 2017 | www.zurnalmag.cz
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závodů NASCAR v pokladnách u nedalekého závodiště. Loganovi ale potřebují pomoc, a tak musí nejdřív dostat
z vězení specialistu na výbušniny jménem Joe Bang a dát dohromady plán, který nebude úplně šílený. Zlodějská
krimi komedie sází na skvělé obsazení a uvidíte v ní Channinga Tatuma, Daniela Craiga, Katie Holmes nebo Adama
Drivera. Kino Káčko uvede 10. září.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

31/08

Hurvínek a kouzelné muzeum / animovaný
Spejbl a Hurvínek jsou s námi už pěkných pár desítek let a jejich taškařice
pobavily hned několik generací diváků. Loutkoví hrdinové se ale musí vyvíjet, a tak to poprvé tahle ušatá dvojice zkusí v kině a v animovaném filmu.
Pan Spejbl momentálně pracuje jako hlídač muzea loutek, do kterého ale
bohužel nechodí tolik lidí, kolik by bylo potřeba, a tak muzeu hrozí zbourání
a Spejblovi pracák. To ovšem není největší problém, tím je i tentokrát Hurvínkova neposlušnost. I přes přísný
zákaz se rozhodne navštívit muzeum po zavírací době a podaří se mu dostat do uzavřených prostor, kde objeví
něco nečekaného. Oživlé loutky. A je jich zatraceně hodně. Při svém dobrodružství se ovšem dostane až do sklepa, kde zjistí, proč loutky ožívají, ale taky možná objeví způsob, jak jejich domov a celé muzeum zachránit. Kino
Káčko uvede 1., 3. a 8. září.

07/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

To / drama / horor / thriller
Klauny si lidé obvykle spojují buď se sítí restaurací rychlého občerstvení,
nebo s cirkusem. Každopádně pro většinu z nás to jsou sympaťáci. Pak jsou
ale klauni, kteří vám dovedou pořádně pocuchat nervy, a tím nejslavnějším
je Pennywise z románu Stephena Kinga To. Objevil se už před lety v kultovní
minisérii a teď to zkouší v kině. Připravte se na výpravu do malého amerického
městečka, kde beze stopy mizí děti a jehož minulost je děsivější, než si jeho obyvatelé chtějí připustit. Parta hlavních
hrdinů si sice ještě nemůže legálně koupit alkohol, ale mají pro strach uděláno a navíc tuší, že i jim by mohlo jít o život. Začíná tak pátrání po minulosti města, které je zavede až k absolutnímu zlu. Zlu, které má podobu rozesmátého
klauna. Filmová verze kultovního románu Stephena Kinga slibuje napětí jak pro znalce, tak i pro nováčky. Režíruje
Andres Muschietti, tvůrce solidního hororu Mama. Kino Káčko uvede 8. září.

				Kino Káčko

07/09

Po bouři / drama
Jeden z nejrespektovanějších japonských režisérů současnosti Hirokazu Kore-eda je tu s dalším intimním a působivým dramatem. Hrdinou, i když je to
trochu nadnesené slovo, filmu Po bouři je Rjota, kterého jeho okolí považuje za zoufalce. A on mu to nevymlouvá. Jako syn se úplně nevyvedl, jako
manžel byl ještě horší a s jedenáctiletým synem si moc nerozumí. Kdysi byl
úspěšným spisovatelem, teď však živoří a pokouší se přivydělávat si jako soukromé očko a pomalu sleduje, jak se
pro své nejbližší začíná stávat minulostí. Všechno ale změní jeden tajfun. Během něj totiž Rjota, jeho manželka,
syn a matka musí strávit společně několik hodin, protože ven se jednoduše nedá jít. A někdy stačí těch pár hodin
na to, aby si lidé vyříkali všechno, co je potřeba. Venku zuří bouře, ale uvnitř to nebude o nic bezpečnější. Kino
Káčko uvede 21. září.

07/09

Kino Káčko Terminátor 2: Den zúčtování 3D / akční

Představovat tu klasiku Terminátor 2: Den zúčtování by bylo asi zbytečné. Sice vznikla před šestadvaceti lety, když se
ale zeptáte fanoušků akčního žánru na nejlepší filmy všech dob, je hodně velká šance, že zazní název právě tohohle.
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Režisér James Cameron, který později natočil i Titanic nebo Avatara, pomohl s druhým Terminátorem posunout vizuální efekty o notný kus dopředu, hlavně ale natočil strhující jízdu, u které člověk nestíhá ani dýchat. Zatímco v prvním filmu byl Arnold Schwarzenegger vraždícím robotem vyslaným z budoucnosti, aby zabil Sarah Connorovou,
jejíž zatím nenarozený syn má lidstvo vést v budoucnosti v boji proti umělé inteligenci Skynet, ve dvojce je klaďák
a tentokrát má Sarah a jejího syna Johna chránit. Jeho protivníkem bude nová generace robotických likvidátorů,
T-1000 vyrobený z tekutého kovu. Boj o budoucnost lidstva začíná. Kino Káčko uvede 15. září.

14/09

CineStar, Cinema City

Americký zabiják / akční / thriller
Spisovatel Vincent Flynn je špička mezi autory akčních thrillerů a teď si v Hollywoodu řekli, že se pokusí jeho knihy přenést na plátno. A hrdinou bude
samozřejmě nejslavnější Flynnova postava Mitch Rapp. Ten se těšil na pohodlný a klidný život vedle své snoubenky, kterou zrovna požádal o ruku,
bohužel ale o pár chvil později musel sledovat, jak umírá při teroristickém
útoku. Nejdřív se rozhodne důvěřovat vládě, ale když vidí, že se nic neděje,
rozhodne se sjednat spravedlnost sám a teroristy zlikviduje. Rychle, efektně a bez řečí. Ví, že ho čeká vězení, místo toho se ale dočká překvapení. Jeho schopnosti totiž zaujaly CIA, a tak Mitch putuje ke Stanleymu Harleymu,
špičkovému agentovi, který z něj má udělat nezastavitelný stroj na zabíjení, po němž vláda sáhne v okamžiku, kdy
potřebuje někoho potichu odklidit. Mitchovi to vyhovuje, když ale zjistí, že jeho prvním protivníkem bude jeho
předchůdce, věci se zkomplikují. Začíná boj na život a na smrt. V hlavních rolích akční podívané uvidíte talentovaného Dylana O'Briena a Michaela Keatona.

		

CineStar, Cinema City

14/09

Který je ten pravý? / komedie / drama
Alici je čtyřicet a má pocit, že její život se hroutí. Její manžel si totiž řekl, že už
toho bylo dost a že by rád zkusil žít bez Alice. Pokud možno navždycky. A tak
se blonďatá hrdinka sebere a odjede do svého rodného města. Má s sebou
dvě děti, pořádnou depresi a na krku čtyřicítku. A tušení, že o moc lepší už
to nebude. Během jednoho večírku se však seznámí s trojicí mladých filmařů
a rozhodne se nabídnout jim ubytování. Vedle svých dětí tak má v domě najednou i tři celkem sympatické kluky
a i když je mezi nimi poměrně velký věkový rozdíl, Alice i oni brzy pochopí, že láska a přátelství se na tyhle věci neptají. Když už to vypadá, že by ji přece jenom mohlo čekat štěstí, objeví se problém. Manžel je zpátky a chce svou
ženu zpět. Reese Witherspoon bude mít rozhodně o čem přemýšlet. Režie se ujala Hallie Meyers-Shyer, jejíž maminka Nancy natočila romantické klasiky jako Po čem ženy touží, Prázdniny nebo Lepší pozdě nežli později.

14/09

Cinema City, Kino Káčko

Víno nás spojuje / drama
Mít vinici je možná pro spoustu lidí sen a představa, jak člověk večer sedí
na terase, popíjí svoje dobroty a užívá si klidu, určitě má něco do sebe. Hrdinové dramatu Víno nás spojuje by vám ale asi řekli, že tahle představa nemá
se skutečností moc společného a že to na vinici může být někdy pořádně
drsné. Jean to moc dobře ví, vyrůstal v rodině vinaře, ale před deseti lety se
rozhodl odejít z domova a živit se po svém. Teď však jeho otec těžce onemocněl a Jean se musí vrátit domů. Tady
ho čeká nejen táta, ale i sestra Juliette a bratr Jérémie, s nimiž nebyl hodně dlouho v kontaktu a jak mu brzy dojde,
nadšení z jeho návratu nejsou ani oni. Staré rodinné křivdy visí ve vzduchu a možná, že je pozdě na to je napravit.
Určitě by ale nebylo od věci to alespoň zkusit. Kino Káčko uvede 24. září.
září 2017 | www.zurnalmag.cz
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Cinema City, Kino Káčko

Nejsledovanější / dokumentární

Pokud je vám kolem třiceti a víc, nejspíš jejich jména neznáte. Pokud vám je do nějakých patnácti let, pravděpodobně
o jejich životě víte úplně všechno. Youtubeři oslovují dnešní mladou generaci způsobem, který ta starší naprosto nedokáže pochopit. Natáčení videí pro internet se může zdát jako bezvýznamná blbina, ale ty největší hvězdy mají desítky
tisíc odběratelů a stovky tisíc fanoušků. A to se bavíme jen o těch českých. Režisér Jiří Sádek, autor hororové Polednice,
se ve svém dokumentu Nejsledovanější pokusí představit ta největší jména i lidem, kteří o nich nikdy neslyšeli, ale především nechá diváky nakouknout do soukromí současných internetových hvězd, ukáže, co jsou ve skutečnosti zač, jak
moc práce stojí za jejich videy a zkusí zjistit, proč to vlastně dělají. Jsme svědky zrození nových hvězd, nebo jen bubliny,
která brzy praskne? A jak se celebrity 21. století vyrovnávají se slávou i zodpovědností? Kino Káčko uvede 15. a 17. září.

21/09

CineStar, Kino Káčko

Lego® Ninjago® Film / animovaný / akční
Stavebnice LEGO je fenomén, ale už dávno si nevystačí jen s kostičkami. Pořídit můžete LEGO trička, penály, školní tašky, ale také videohry a v poslední
době slaví velký úspěch i filmy. Nejdřív to byl LEGO® příběh a potom LEGO®
Batman film. Bláznivé animáky plné divoké akce, šílených vtipů a hromady
nápadů se divákům líbily, a tak tu máme třetí pokus a už podle názvu je
jasné, na co dojde. Ano, LEGO® Ninjago® film se bude točit kolem kostičkových nindžů. Hlavním hrdinou bude Zelený Nindža jménem Lloyd, který spolu se svými přáteli bojuje za záchranu Ninjago City. Proti němu stojí mocný,
nelítostný a nevypočitatelný zloduch jménem Garmadon, největší padouch všech dob a zdá se, že nindžové jsou
na něj krátcí. Naštěstí je tu i Mistr Wu, který je připravený podat jim pomocnou ruku. Jo a ještě je tu jeden malý
detail, Garmadon je Lloydův táta, takže tahle bitka bude hodně osobní. Kino Káčko uvede 24. a 29. září.

				Kino Káčko

21/09

Dobrý časy / krimi / drama
Robert Pattinson se proslavil romantickou sérií Stmívání, kde si zahrál upíra,
jenž se zamiluje do lidské dívky a na světle září. Pro herce, který chce být
brán vážně, to byla trošku pitomá role, ale udělala z něj hvězdu a Pattinson
si teď může vybírat menší projekty, které ho ale zajímají víc. A jedním z nich
je i thriller Dobrý časy, jenž byl s úspěchem uvedený na festivalu v Karlových
Varech. Jeho hrdinou je Constantine Nikas, který se spolu s bratrem pokusil zorganizovat bankovní loupež, ale nevyšlo to úplně podle jeho představ. Bratr skončil ve vězení a Constantine má jen pár hodin na to, aby sehnal dost
peněz na kauci a zachránil bráchu a nakonec možná i sám sebe. V nelítostném městě ale nebude vůbec snadné
najít někoho, kdo by byl ochotný mu pomoci a Constantine nakonec možná bude muset kvůli bratrovi dělat věci,
které nechtěl dělat ani v těch nejhorších snech. Kino Káčko uvede 1. září.

28/09

CineStar, Kino Káčko

Zahradnictví: Dezertér / drama
Režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Jarchovský se letos rozhodli vrátit k hrdinům legendárních Pelíšků a natočili trilogii Zahradnictví, která se odehrává před slavným filmem. Na jaře jste si mohli zajít na první díl s podtitulem
Rodinný přítel, teď je tu dvojka Dezertér. A zatímco první film měl blízko
k melodramatu, tohle bude hutné drama. Děj se totiž odehrává po druhé
světové válce, kdy lidé věřili, že je čeká lepší budoucnost, komunistický převrat jim ale rychle vzal vítr z plachet.
Otto Bock je majitelem luxusního kadeřnického salónu, pro který by i dýchal, v roce 1948 je však jeho podnik
vyvlastněný a Otto se ocitá na dně. Válku sice přežil, ale síly na to, aby zvládl krutou dobu podruhé, podle všeho
už nemá. A začínají tím trpět i jeho nejbližší. V hlavních rolích uvidíte Jiřího Macháčka, Gabrielu Míčovou, Aňu
Geislerovou nebo Kláru Melíškovou. Kino Káčko uvede 29. září.
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17/08

U Mansfelda

 ilsner Urquell Master
P
Bartender 2017

Do restaurace a vinárny U Mansfelda putoval 17. srpna titul nejlepšího výčepního plzeňského piva Pilsner Urquell Master Bartender 2017. Vítězem se totiž
stal jediný zástupce západočeské metropole, jedenatřicetiletý Miroslav Štych. V pivovaru ukázal, že zvládá nejen veškeré technologické znalosti týkající se
čepování a servírování piva, ale oplývá i tolik potřebným charismatem, který nesmí chybět žádnému výčepnímu. Kromě absolutního prvenství získal i cenu
laické veřejnosti. Tak vyrazte do Mansfelda na skvěle
načepované pivo!

od 01/09

Restaurace Artemis

Nové polední
menu

Polední menu, které se podává od jedenácti do patnácti hodin, obohatí pizza o průměru 28 cm, která bude stát jen 89 korun.
Do řecké restaurace tak maličko nakoukne opačný
konec Středozemí, Itálie. Řecká restaurace Artemis je
jedinečnou příležitostí, jak ochutnat ta nejlepší jídla
tradiční řecké kuchyně, včetně skvělých vín nebo
anýzovky. Otevřeno má denně a najdete ji v OC Plaza. Více informací na www.artemisrestaurant.cz.

od 01/09

Kavárna
Ateliéru Plzeň

Ateliér, kavárna
a galerie
Ateliér Plzeň, spolek se záměrem podpory výtvarného umění a kultury, otevřel nedávno nový prostor
na náměstí T. G. Masaryka 8. Ten zahrnuje kromě ateliéru pro výuku kresby a malby také kavárnu s galerií, přístupnou veřejnosti každý všední den od 10:30
do 18:30 hod. Večerní hodiny jsou pak vyhrazené pro
kurzy a různé kulturní a vzdělávací akce. Kavárna nabízí například fairtrade kávu, černý, bílý a zelený čaj,
100% hroznové mošty, lahvová piva z malých pivovarů
a kvalitní moravská vína. Rodiče s dětmi potěší dětský
koutek a dvorek se zelení. Více na www.atelierplzen.cz.
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant Sunlight Grill
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.
Pro hosty restaurace parkování zdarma
Navštivte Restaurant Sunlight grill ve Vienna House Easy Angelo Pilsen, jehož šéfkuchař pro vás vybírá ty nejlepší lokální dodavatele z Plzně a okolí, aby vašim chuťovým buňkám
dopřál ten pravý masový gastronomický zážitek. Ochutnejte
například vynikající hovězí burger, vídeňský telecí řízek nebo
grilovanou vepřovou panenku. V menu najdete i dietnější
či vegetariánské pokrmy. Sledujte také naši neodolatelnou
polední nabídku, kterou pro vás připravujeme každý všední
den. Těšíme se na vás v Restaurantu Sunlight grill s jedinečným výhledem na město.

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 ideální pro
malé rodinné setkání, oslavy nebo firemní večírek.

Restaurace a penzion U Salzmannů
Pražská 8, Plzeň
Tel.: 377 235 476
www.usalzmannu.com
Otevírací doba: po–čt 11–23,
pá–so 11–24, ne 11–22 hod.
Dnes již proslulá restaurace a penzion U Salzmannů v centru Plzně zve všechny fanoušky české kuchyně a plzeňského
piva do svých útulných prostor. Celkem tu na hosty čeká
170 míst v restauraci, 100 míst na zahrádkách a 50 míst v salonku. Tradiční svíčková, dozlatova pečené kachní stehno
s červeným zelím nebo grilovaná vepřová žebírka jsou jen
skrovným výčtem místních delikates. Místní výčepní mají
na čepu 5 druhů piv a zejména tanková Plzeň je ta nejlepší
ve městě. Pro mimoplzeňské hosty je k dispozici 15 útulně
zařízených pokojů za kamarádské ceny.
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RESTAURACE
13–
18/09

Náměstí Republiky

Václavské trhy

Václavské, nebo chcete-li svatováclavské trhy budou
jako tradičně nabízet výborné jídlo a pití. Dočkáte se
také ukázky lidových tradic a řemesel, mezi které nepochybně patří umění kovářů nebo řezbářů. Svatováclavské slavnosti budou doplněny stánky se širokou nabídkou rukodělných výrobků. Zastavte se na plzeňském
náměstí, nasajte podzimní atmosféru, popovídejte si
s přáteli a nasbírejte inspiraci na vánoční dárky. Více
na www.trhyplzen.cz.

15/09 / 17:00
16/09 / 13:00

Pivovarský dvůr
Plzeň

Slunce ve skle 2017
Poctivé pivní slavnosti letos slaví jubileum: konají se
podesáté, a to 15. září od 17 hod. a 16. září od 13 hod.
v areálu Pivovarského dvora Plzeň – Purkmistr. Můžete
se těšit na více než 70 minipivovarů, 220 značek piv,
prohlídky pivovaru a pivních lázní, skvělé občerstvení
a bohatý kulturní program, v němž zahraje Anakonda
Benda, The Shower a HIBAJ. Proběhnou i tradiční pivní
soutěže a volba nejoblíbenějšího piva festivalu. Za dětmi přijde i živý velbloud! Vstup na festival je zdarma. Podrobnější informace naleznete na www.slunceveskle.cz.

17/09
12:00

Pils´n´Grill

Nedělní brunch

V jakém duchu se může nést zářijový brunch v Marriottu? Je čas hub, burčáku a zvěřiny, tak co to bude? Organizátoři na to jdou od lesa. Nebo z lesa. A přes vinici.
Takže dojde na všechno trojí. V restauraci Pils´n´Grill se
od poledne do tří hodin odpoledne budou podávat pokrmy z hub a zvěřiny, ve sklenkách bude burčák a na děti
pochopitelně čekají kreativní dílny, x-box, stolní fotbálek a další zábava. Cena za osobu 590 Kč, děti do šesti let
zdarma, do deseti za 150 Kč a do patnácti za 295 korun.

23/09
09:00

Křimice

Festival zelí

Zelárna Lobkowicz zve 23. září na tradiční událost podzimní sezóny. Přijďte ochutnat jedinečné lobkowiczké
kysané zelí vyráběné tradičně v modřínových kádích
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To nejlepší z restaurací | Dozvěděli jsme se...

Dozvěděli
jsme se…
… že podzimní brunche v restauraci Pils’n’Grill se ponesou v duchu Francie (15. 10.),
Halloweenu (5. 11.) a svatého
Martina (19. 11.).
… že 20. října se v DEPO2015 koná festival Treffpunkt, který představí průřez soudobou i tradiční
kulturou Bavorska.
… že 11. listopadu se na Karlštejně koná Slavnost
svatomartinských vín s nezbytnou svatomartinskou husou.
… že DEPO2015 zve 28. října na DEPO Street Food
Market.

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. Budete mít možnost zakoupit vše
potřebné pro přípravu vlastního kysaného zelí, s čímž
vám poradí odborníci z výroby anebo přímo někdo z rodiny Lobkowiczů. Dále bude připraveno skvělé podzimní zelné menu. K prodeji bude nejen čerstvé krouhané
zelí, ale také již letošní kysané zelí a zelná šťáva. Z gastronomických pochoutek se můžete těšit na zelňačku,
zelnou placku, křimický řízek, křimickou baštu, burger,
guláš s chlebem, smaženou zmrzlinu nebo bavorský
vdolek. Více na www.festivalzeli.cz.

30/09– Karlštejn
01/10 Karlštejnské vinobraní
Již dvacátý první ročník slavností burčáku, vína a kulinářských zážitků si budete moci vychutnat na přelomu září a října na hradě Karlštejn. Přeneste se do doby
dávno minulé, do 14. století „otce vlasti“ císaře římského a krále českého Karla IV. Bohatý dvoudenní program potěší malé i velké diváky na hradě i v podhradí
do pozdních večerních hodin. Vyvrcholením každého
dne pak bude slavnostní historický průvod z prostranství před karlštejnským vinařstvím na hrad v čele s císařem římským a králem českým Karlem IV., jeho chotí
Eliškou Pomořanskou a 300členným doprovodem
císařského dvora. Cestu k hradu budou lemovat dobové
stánky s ukázkami historických řemesel. Více informací
na www.karlstejnske-vinobrani.cz.
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Divadlo

25. Mezinárodní festival DIVADLO

DEPO2015 (D), Divadlo Alfa (DA), Kino Beseda (KB), U Branky (B), Velké divadlo DJKT
(VD), Nová scéna DJKT (NS), Malá scéna DJKT (MS), Moving Station (MovS), Plzeň,
www.festivaldivadlo.cz

Hlavní program:
13. 9. 16:30 Talentovaný pan Ripley – Divadlo J. K. Tyla, 130 min. (MS)
		19:30 Zločin a trest – Vígszínház (HUN), 180 min. (VD)
14. 9. 10:30 Gazdina roba – Divadlo Alfa, 80 min. (DA)
		13:00 Olga (Horrory z Hrádečku) – Divadlo LETÍ, 150 min. (MS)
		13:00 Bůh je DJ – Divadlo Petra Mankoveckého (SVK), 60 min. (MS)
		17:00 Bláznovy zápisky – Katona József Színház/Orlai Produkciós
Iroda/Füge/Maszk Egyesület (HUN), 90 min. (D)
		17:30 Olga (Horrory z Hrádečku) – Divadlo LETÍ, 150 min. (MS)
		20:30 Holzwege – TR Warszawa (POL), 90 min. (NS)
15. 9. 10:00 Liduschka (Baarová) – Divadlo J. K. Tyla, 150 min. (NS)
		13:30 Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se
skrývá odlehlých – Naivní divadlo Liberec, 50 min. (MS)
		14:00 Na slepičích křídlech – Bratislavské bábkové divadlo (SVK),
65 min. (MovS)
		16:30 Hovory na útěku – Divadlo v Dlouhé, 80 min. (DA)
		16:30 Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se
skrývá odlehlých – Naivní divadlo Liberec, 50 min. (MS)
		19:00 Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se
skrývá odlehlých – Naivní divadlo Liberec, 50 min. (MS)
		19:00 Klid – Národní divadlo Târgu-Mureș (ROU), 170 min. (VD)
16. 9. 11:00 Lidový kousek – Divadelní společnost Masopust, 55 min. (MS)
		14:30 Ps: …odepiš! – Divadlo Petra Bezruče, 95 min. (DA)
		17:00 Nora (Domeček pro panenky) – Divadlo pod Palmovkou,
145 min. (VD)
		19:30 Smutek – Das Fräulein (Kompanie) (BEL), 135 min. (NS)
		20:30 Vše o mé matce – Teatr Łażnia Nowa (POL), 135 min. (D)
17. 9. 10:30 Bludiště seznamů – Boca Loca Lab, 75 min. (MovS)
		13:00 Divoká kachna – Komorní scéna Aréna, 140 min. (MS)
		16:30 Měsíc nad řekou – Slovácké divadlo, 150 min. (D)
		16:30 Vzkříšení – Dejvické divadlo, 135 min. (VD)
		18:30 Bludiště seznamů – Boca Loca Lab, 75 min. (MovS)
		20:00 Smutek – Das Fräulein (Kompanie) (BEL), 135 min. (NS)
18. 9. 19:00 Vzkříšení – Dejvické divadlo, 135 min. (VD)
Epilog:
19. 9. 19:00 Lucerna – Divadlo v Dlouhé, 150 min. (VD)
20. 9. 19:00 Šašek a syn – Divadlo Bolka Polívky, 140 min. (NS)
21. 9. 19:00 Šašek a syn – Divadlo Bolka Polívky, 140 min. (NS)
Johan uvádí:
12. 9. 20:00 Internet věcí – Johan, 70 min. (MovS)
13. 9. 20:00 Internet věcí – Johan, 70 min. (MovS)
14. 9. 13:00 Internet věcí – Johan, 70 min. (MovS)
		17:30 Internet věcí – Johan, 70 min. (MovS)
18. 9. 20:00 Fragmenty milostných obrazů – Spitfire Company,
65 min. (MovS)
19. 9. 20:00 Witajcie – Aurora Lubos (POL), 45 min. (MovS)
20. 9. 16:30 Taneční workshopy Pro ART – ProART Company,
270 min. (MovS)
21. 9. 20:00 Oneness – ProART Company a Phase Zero Productions,
75 min. (MovS)
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A navíc:
12. 9. 17:00
		20:00
13. 9. 15:00
		18:00
14. 9. 15:00
		17:00
		18:00
15. 9. 15:00
		17:00
		18:00
		19:00
		21:00
16. 9. 19:00
		20:00
		21:00

Phil Spector – film, 88 min. (KB)
Červená – film, 80 min. (KB)
Gumová hlava – Otto il Bassoto (ITA), 40 min. (B)
Gumová hlava – Otto il Bassoto (ITA), 40 min. (B)
Gumová hlava – Otto il Bassoto (ITA), 40 min. (B)
Příhody kluka Bombarďáka – koncert (B)
Gumová hlava – Otto il Bassoto (ITA), 40 min. (B)
Gumová hlava – Otto il Bassoto (ITA), 40 min. (B)
Jiří Jiráň & Botafogo – koncert (B)
Gumová hlava – Otto il Bassoto (ITA), 40 min. (B)
Hobo – Brigata Totem Circus show (ITA), (B)
Hobo – Brigata Totem Circus show (ITA), (B)
Hobo – Brigata Totem Circus show (ITA), (B)
Green Smatroll – koncert (B)
Hobo – Brigata Totem Circus show (ITA), (B)

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 Rusalka – opera
3. 9. 19:00 Tři sestry – činohra
5. 9. 19:00 Medea – opera/-TIT6. 9.		
Průvod Vendelín (Mlýnská strouha)
		19:00 Pařížský život – opereta
7. 9. 19:00 Rusalka – opera
8. 9. 19:00 Don Juan – činohra
10. 9. 14:00 Čardášová princezna – opereta
13.–21. 9.	Mezinárodní festival DIVADLO – program samostatně
21. 9. 19:00 Medea – opera/-TIT22. 9. 19:00 Medea – opera/-TIT23. 9. 19:00 Labutí jezero – balet
24. 9. 19:00 Past na myši – činohra
26. 9. 19:00 Tři sestry – činohra
27. 9. 19:00 Pařížský život – opereta
28. 9. 19:00 Evžen Oněgin – opera/-TIT29. 9. 19:00 Vila Verdi – činohra
30. 9. 19:00 Medea – opera/-TIT-

V8
V17
V1
V2
OB
V4
O2
S5
V12

V5
V6
V3
S2
S8

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

6. 9.		
		19:00
7. 9. 19:00
8. 9. 19:00
10. 9. 14:00
13.–21. 9.
22. 9. 19:00
23. 9. 19:00
26. 9. 19:00
27. 9. 19:00
28. 9. 19:00
29. 9. 19:00

Průvod Vendelín (Mlýnská strouha)
Sluha dvou pánů – činohra
West Side Story – muzikál
Oliver Twist – balet
Sen noci svatojánské – činohra
Mezinárodní festival DIVADLO – program samostatně
West Side Story – muzikál
Sluha dvou pánů – činohra
Madama Butterfly – opera/-TITSluha dvou pánů – činohra
Sluha dvou pánů – činohra
Madama Butterfly – opera/-TIT-

N2
N11
N4
O1
N12
N1
S3
N14
N3
N8
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PROGRAM
30. 9. 18:30 Zahrada divů – lektorský úvod
		19:00 Zahrada divů – muzikál, premiéra

Divadlo | Galerie

foyer
A

Malá scéna DJKT

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

2. 9. 17:00
5. 9. 19:00
6. 9.		
9. 9. 17:00
13.–21. 9.
20. 9. 19:00
22. 9. 19:00
24. 9. 14:00
26. 9. 18:00
29. 9. 19:00
30. 9. 17:00

Malá mořská víla – balet, premiéra
PJ
Talentovaný pan Ripley – činohra
MS
Průvod Vendelín (Mlýnská strouha)
Malá mořská víla – balet
J1
Mezinárodní festival DIVADLO – program samostatně
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Talentovaný pan Ripley – činohra
Papageno v kouzelném lese – opera
Setkání před premiérou… tentokrát Zahrada divů foyer
Slečna Julie – balet
Bob a Bobek – činohra

Divadlo Alfa

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

6. 9. 16:00
		17:20
13. 9. 09:00
13.–21. 9.
18. 9. 10:00
19. 9. 09:00
20. 9. 10:00
21. 9. 09:00
25. 9. 19:00
26. 9. 10:00
27. 9. 09:00

Průvod Vendelín (Mlýnská strouha)
Don Šajn a Johanes doktor Faust (náměstí Republiky)
Gazdina roba
Mezinárodní festival DIVADLO – program samostatně
Tři mušketýři
Tři mušketýři
Perníková chaloupka
Perníková chaloupka
Gazdina roba
Kolíbá se velryba, klub
Kolíbá se velryba, klub

Divadlo Dialog

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

6. 9.
11. 9.
14. 9.
15. 9.

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

16. 9.
18. 9.
20. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.

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

Antidiskotéka Jiřího Černého – hudební pořad
Hráči – komedie, premiéra, hraje Spodina
Debilové – komedie s přestávkou, hrají exLudvíci
Slavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky,
hraje SOFRANZA
Noc v hotelu Bobík – hra autorské dvojice Čapek & Sichinger
Nízkotučný život – komedie, hraje Chlupatej kaktus
Hráči – komedie, hraje Spodina
Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
od 22. 9.	TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953
Kulturní program během výstavy:
27. 9. 17:00 Herecká setkání – cyklus setkávání s herci DJKT

44

Výstavní síň „13“
do 17. 9.
Otto Gutfreund – sochař
Kulturní program během výstavy:
6. 9. 17:00 Odpolední čaj o Loosů – divadelní hra, hraje Poetické divadlo
8. 9. 18:00 Světem povídek pánů Karlů – pořad věnovaný prozaické
tvorbě Karla Čapka a Karla Poláčka, hraje Poetické divadlo
12. 9. 17:00 Otto Gutfreund – sochař – komentovaná prohlídka, provází
Alena Pomajzlová
17. 9. 17:00 Prvorepublikový kabaret – slavnostní pořad k ukončení
výstavy Otto Gutfreund – sochař, hraje Poetické divadlo
a hosté
Semlerova rezidence – Loosův interiér na Klatovské 110
Otevřeno ve čtvrtek, sobotu a neděli v předem stanovených časech ve skupinách po maximálně 10 účastnících. Vstupenky nutno zakoupit předem
na www.adolfloosplzen.cz nebo v TIC na náměstí Republiky 41.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
14. 9. 17:00 Computerová grafika – vernisáž výstavy + křest knihy
Rozpomínání
14. 9.–10. 10.	Computerová grafika – výstava k životnímu jubileu
Jaroslava Zapletala
26. 9. 16:00 Komentovaná prohlídka pro veřejnost
Galerie Evropského domu SVK PK
5. 9. 17:00 Kresby – vernisáž výstavy
5.–27. 9.
Kresby – výstava k životnímu jubileu Jaroslava Zapletala
6. 9. 19:00 English Open – otevřené hodiny angličtiny pro veřejnost
(také 20. 9.)
12. 9. 19:00 Noches nativas – rodilí mluvčí čtou z knih poezie ve španělštině
13. 9. 16:00 Cantando y aprendiendo – zpíváme a učíme se španělsky
s rodilou mluvčí, pro děti od 5 do 15 let, zdarma (také 27. 9.)
		18:00 Spanish Open – otevřené hodiny španělštiny pro veřejnost
(také 27. 9.)
26. 9. 09:00 Evropský den jazyků – pro školy

Galerie města Plzně

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

7. 9. 17:00 Karel Malich: ….prostě se to děje – vernisáž výstavy
7. 9.–19. 11. Karel Malich: ….prostě se to děje – výstava
10. 9. 13:00 Nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)

Mnohofestival – Vladimír Páral 85

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK PK), Měšťanská beseda (MB),
www.svkpk.cz

7. 9.–5. 10. 4. ročník literárního festivalu SVK PK
7. 9. 17:00 Páral režírovaný – vernisáž výstavy (SVK PK, 1. patro)
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Galerie | Instituce

7. 9.–5. 10.	Páral režírovaný – výstava režijních knih Páralových opusů,
korespondence, článků, knih a fotografií, vyhlášení soutěže
(SVK PK, 1. patro)
12. 9. 17:00 Klub knihomilců: Milenci a vrazi (SVK PK, sál beletrie)
19. 9. 17:00 Soukromá vichřice – filmové projekce s úvodem Jana
Kastnera (také od 20:00 hod., MB)
20. 9. 10:00 Maraton čtení z díla Vladimíra Párala v podání studentů SOŠ
Prof. Švejcara a známých plzeňských osobností
(do 13:00 hod., U Branky)
		13:00 Zábavná soutěž pro školy i veřejnost (SVK PK)
21. 9. 17:00 Literární čaj o páté s Miroslavem Buriánkem, vyhlášení
soutěže (SVK PK, sál beletrie)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

do 9. 9.		

Š pička ledovce – výstava nejlepších bakalářských a diplomových prací studentů FDU LS (GLS)
13. 9. 18:00 Současné izraelské umění – vernisáž výstavy (GLS)
14. 9.–7. 10. Současné izraelské umění – výstava trojice umělců (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
19. 9. 19:30
20. 9. 19:00
27. 9. 19:00

DIVADLO
13. 9. 19:30
14. 9. 19:00
17. 9. 19:30
19. 9. 19:00
17. 9. 14:30
24. 9. 14:30
24. 9. 16:00
30. 9. 14:30

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie
Výstavy:
15. 9.–12. 11.	Bob Dylan: On the Road s podtitulem Neznámá tvář
známého umělce – výstava
Doprovodné pořady:
12. 9. 17:00 Experiment v archeologii a jiné příběhy – přednáška
27. 9. 17:00 Nebezpečná archeologie: Romantikové, učenci, politikové –
přednáška

8. 9. 18:00
11. 9. 19:15
13. 9. 22:30
14. 9. 17:00
14. 9. 19:15
15. 9. 18:00
18. 9. 17:30
18. 9. 19:15

Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz

20. 9. 19:15

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
Výstavy:
do 1. 10.
Plzeňské kamnářství – výstava
			
Slunce, voda, vzduch – panelová výstava
do 30. 11.
Ve škole před 100 lety – zážitkový program pro žáky ZŠ

21. 9. 19:15
22. 9. 18:00
23. 9. 14:30
24. 9. 18:00
25. 9. 19:15
27. 9. 17:00

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

27. 9. 19:15

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 31. 12.
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava

28. 9. 17:30

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 5. 11.
Lidová zbožnost na Plzeňsku – výstava
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o sMolíčkovi a Palečkovi
jak šel Medvídek do školy
jak šel Medvídek do školy
Hravá sobota

KINO BESEDA
7. 9. 19:15

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

AljAškA – tváří v tvář severské divočině

DĚTI

6. 9. 19:15

Muzeum loutek

vratká PrkNa
caveMaN
drobečky z PerNíku

OSTATNÍ ŽÁNRY

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

Národopisné muzeum Plzeňska

Pro Musica NiPPoNia
MarieN
oNdřej Havelka & Melody Makers

29. 9. 18:00
30. 9. 14:30
30. 9. 16:30
30. 9. 19:00

Po strNišti bos
zaHradNictví: rodiNNÝ Přítel
teMNá vĚŽ
křiŽáček
david GilMour v PoMPejícH
Po strNišti bos
Masaryk
brazil
červeNá
tuliPáNová Horečka
Po strNišti bos
duNkerk
terMiNátor 2: deN zÚčtováNí 3d
HurvíNek a kouzelNÉ MuzeuM
Po strNišti bos
svĚt Podle daliborka
aNiNetFest 2017
červeNá
black sabbatH: tHe eNd oF tHe eNd
to
já, PadoucH 3
zaHradNictví: dezertÉr
zaHradNictví: dezertÉr

www.mestanska-beseda.cz
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Nová Akropolis

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

6. 9. 18:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu –
13 přednášek, vždy ve středu od 18:00 hod., první přednáška 13. 9., cena: 1 540 Kč (studenti a senioři 1 100 Kč)
12. 9. 19:00 Spartánské učení o strachu – přednáška
26. 9. 19:00 Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu –
13 přednášek, vždy v úterý od 19:00 hod., první přednáška
3. 10., cena: 1 540 Kč (studenti a senioři 1 100 Kč)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 31. 10.
2. 9. 12:00
4.–30. 9.
7. 9. 19:00
9. 9.		
14. 9. 17:00
16. 9. 20:30
17. 9. 16:30
19. 9. 19:00
20. 9. 19:00
20. 9.–31. 12.
21. 9. 18:30
22. 9. 15:00
23. 9. 14:00
			
23.–24. 9.
26. 9.		
30. 9.		

Nomádi – zážitková výstava s přespáním
LétoFest Plzeň – hudební festival
Kultura je i naše hřiště II. – výstava
Nový veřejný prostor – diskuzní večer
Sousedské procházky (Plzeň)
Bláznovy zápisky – divadelní představení
Vše o mé matce – divadelní představení
Měsíc nad řekou – divadelní představení
Benedikt Tolar: ŠKODA… – vernisáž výstavy
Nomádi: Bezdomovci – projekce dokumentů a debata
Benedikt Tolar: ŠKODA… – výstava
Na stojáka… s Ivou Pazderkovou (také od 20:30 hod.)
DevFest – technologická konference
TEDxPlzeň 2017 – přímý přenos
Sousedské procházky (Plzeň)
Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“
Design Thinking Festival 2017
Den architektury: Filmové dokumenty o architektuře

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

6. 9. 18:30 Taneční lekce s Lenkou Sekaninovou
		20:00 Po siréně swing! – Pilsner Jazz Band, Jan Smigmator &
Swinging Q + Josef Vejvoda

MOVING STATION – kulturní prostor

Koperníkova 56 (Most Ivana Magora Jirouse), 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí,
www.johancentrum.cz, tel.: 775 131 003, e-mail.: eva.kraftova@johancentrum.cz,
info@johancentrum.cz

			

7. 9. 18:00
7. 9.–7. 10.
11. 9. 19:00
12.–21. 9.
23. 9. 13:00
24. 9. 15:00
25. 9. 20:00
26. 9. 20:00
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K urzy v Dramacentru Johan – dramatické kurzy pro děti
od 4 do 18 let a kurzy divadelní improvizace pro dospělé
startují v září
Miroslav Šisler: Pareidoly – vernisáž výstavy
Miroslav Šisler: Pareidoly – výstava maleb
Žlutý baron a Selský rozum – prezentace knihy a promítání
dokumentu
Mezinárodní festival DIVADLO – program samostatně
TEDxPlzeň 2017: Kruhy – konference
Není drak jako drak – pohádka s tvůrčí dílnou
Jan Burian – koncert
IMPROzápas – dobrodružství divadelní improvizace

Instituce | Akce

27. 9. 09:00 L IKE / HATE: Jsi to, co sdílíš – divadelní inscenace česko-německého projektu Čojč (také od 11:00 hod. pro školy,
od 17:00 hod. pro veřejnost)
		19:30 Hudba Islandu – hobojistka Eydís Franzdóttir a PiKap quartet

D klub

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

6. 9. 09:00 Nábor do kroužků a kurzů na školní rok 2017/2018
9. 9. 14:00 2 . ročník Dne s dobrovolnými hasiči – ukázky požárního
zásahu, doprovodný program, soutěže pro děti, vstup
zdarma (do 18:00 hod., Lobezské louky)
10. 9. 14:00 Hurá do školy! – akce pro děti, zábavný program, soutěže,
vstup zdarma (do 18:00 hod., Habrmanův park)

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 206, L-klub (LK) – Studentská 22,
tel.: 725 959 423, M-klub (MK) – Macháčkova 28, tel.: 724 602 897, OK Skvrňany (KS)
– Macháčkova 28, OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255, Hudební
a internetová knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240. Sekretariát tel.:
378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

5. 9. 18:00 Setkání s psychologem M. Jirmanem (MK)
18. 9. 18:00 N a koloběžce podél Dunaje – Petra Koblížková a Andulka
Šafářová (MK)
19. 9. 18:00 Koncert mezi knihami – Jan Jícha (KS)
20. 9. 16:30 Staré plzeňské hostince – Markéta Maškovská
(Pivovarské muzeum)
21. 9. 17:00 Řeknu ti, co čtu (21) – Simon Mawer: Fakta či fabulace –
Jana Horáková (PS)
27. 9. 18:00 Cyrano z Bergeracu aneb SÁM PROTI 28 – klauniáda
Antonína Kašky (PS)

Landscape Festival Plzeň 2017

Plzeň, landscape-festival.cz

3. 9.		

V eřejná prostranství II. – procházka po prostranstvích
tzv. nového centra (Jižní předměstí)
9. 9.		
Jiráskovo náměstí žije (Jiráskovo náměstí)
11. 9.		
ARTSCAPE – mezinárodní konference
(areál Plzeňského Prazdroje)
			
ARTSCAPE: Procházka po architektuře pivovaru
(areál Plzeňského Prazdroje)
12.–15. 9.
TUTO MĚSTO – festival veřejného prostoru
14. 9.		
Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu
klimatu – konference (DEPO2015)
16. 9.		
TUTO MĚSTO – série sousedských oslav
			
Oslava proměny – architektonicko-umělecký festival
20. 9. 19:00 Nový veřejný prostor – debata (DEPO2015)

Plzeň zastávka

Přeštická 4, Plzeň, www.plzenzastavka.cz

4. 9. 17:00 Jóga s Lenkou Novou – začátek semestru (do 18:00 hod.)
5. 9. 16:00 K undaliní jóga s Helenou D. Šimicovou – začátek semestru
(do 17:30 hod.)
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Akce

6. 9. 09:15 A romaškola s Janou Hašplovou – laskavé doteky olejů,
vůní, meditací a léčivých modliteb (do 17:00 hod.)
7. 9. 18:00 Druhá čakra – praktická přednáška Zdeňka Pícla
(do 20:00 hod.)
8. 9. 18:00 Izraelské tance pro začátečníky i pokročilé s Mirkou
Mintálovou (do 20:00 hod.)
12. 9. 18:00 Jung a odpověď na Jóba – přednáška Pjéra la Šé´ze
(do 20:00 hod.)
14. 9. 18:00 TUTO MĚSTO – přednáška (do 20:00 hod.)
15. 9. 17:00 Barvy a světla – vernisáž výstavy
19. 9. 18:00 Společné zpívání se Zdeňkem Hourou (do 20:00 hod.)
28. 9. 18:00 Sestup do podsvětí a znovuzrození – přednáška Lukáše
Karase (do 20:00 hod.)
30. 9. 10:00 Výlet do zvukových lázní – hlasová dílna s Ridinou Ahmedovou (do 18:00 hod.)
3. 10. 19:00 Duo La VIDA – hudební večer meditačního a rozjímavého
ladění (do 21:00 hod.)

Městská plovárna Plzeň

Doudlevecká 71, Plzeň, plovarna.plzne.cz

10. 9. 11:00 Francouzský den na Plovárně – chutě, vůně a hudba Francie
27. 9. 19:00 Kovadlina – hardcore punk
29. 9. 19:00 Tancovačka – DJ´s tancovačka na Plovárně

Jiráskovo náměstí

Plzeň

9. 9. 10:00 Jiráskovo náměstí žije 2017 – den plný her, sportu a zábavy

Festival veřejného prostoru TUTO MĚSTO

Plzeň, pestujprostor.plzne.cz

13. 9. 18:00 J ak festival TUTO MĚSTO změní tutu Plzeň? – přednáška
(DEPO2015, kavárna)
14. 9. 18:00 Od guerilla gardeningu po sousedský aktivismus –
přednáška (Plzeň zastávka)
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16. 9. 17:00 S ousedská oslava proměny šesti míst v Plzni (Školní a Chodské náměstí, plácek u křižovatky Kollárovy a Kovářské ulice,
prostor pod mostem Milenia, zemník u Ježíška a planinu
„Na májce“ v Bukovci)

ZOO

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

9.–10. 9.	Oblastní výstava jiřinek a Tradiční Vinobraní pod Vinicemi
(vždy od 10:00 do 18:00 hod.)
16.–17. 9.	Slavnosti babího léta – festival tradičních lidových řemesel
a dovedností k užitku i potěše (vždy od 10:00 do 18:00 hod.)
28. 9. 10:00 Přes kontinenty za medvědy – rodinný soutěžní program
(do 18:00 hod.)
30. 9. 16:00 Zvířecí sobota – sraz plyšových zvířátek (do 17:00 hod.)

Medový jarmark

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

7. 10.		
		10:00
		11:00
		11:10
		12:20
		13:00
		14:00
		15:30

4 . ročník Medového jarmarku – prodej medových produktů,
ochutnávky medu, nabídka regionálních potravin
Plzeňští heligonkáři
Apiterapie: Léčení včelími produkty – přednáška
MVDr. Zdeňka Klímy (sokolovna)
Ahasver´s – country
Dětský soubor tanců a písní Jiskřička
Kuchařská show
Slávek Janoušek a Luboš Vondrák
Petr Bende s cimbálem

Hravé odpoledne s němčinou

Česko-německá školka Junikorn, Boženy Němcové 3, Plzeň, www.junikorn.cz

26. 9. 14:00 D ětské odpoledne, hry o ceny, skákací hrad, česko-německá
jazyková animace. Akce se koná ve spolupráci s Evropským
regionem Dunaj-Vltava v rámci Evropského dne jazyků
(do 18:00 hod.)
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Slunce ve skle 2017

Areál Pivovarského dvora Plzeň, Selská náves 21/2, www.slunceveskle.cz

15.–16. 9.	10. ročník poctivých pivních slavností v Purkmistru – více než
70 minipivovarů a 220 druhů piva, anketa o nejlepší pivo a pivovar festivalu, koncerty, pivní soutěže, bohatý doprovodný
program, občerstvení (pátek od 17:00, sobota od 13:00 hod.)

Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“

Plzeň více míst, www.otevreneateliery.cz

23.–24. 9.

2 . ročník otevřených ateliérů výtvarných umělců v Plzni
a okolí, vstup zdarma (vždy od 14:00 do 20:00 hod.)

Plzeňský festival vína 2017

Kopeckého sady, Plzeň, www.plzenskyfestivalvina.cz

28. 9. 11:00 P odzimní termín Plzeňského festivalu vína – prezentace
českých a moravských vinařství, degustace vín, občerstvení,
živá hudba, soutěže o ceny. Vstupné pouze na místě
za 100 Kč, v ceně je zahrnuta degustační sklenice a průvodce festivalem (do 22:00 hod.)

Festival polévky

Areál Plzeňského Prazdroje, Plzeň, www.festivalpolevky.cz

3. 9. 12:00 F estival polévky – přijďte ochutnat ze 40litrových kotlíků
dovezených z Maďarska a rozhodnout, která polévka je
nejlepší, desítky druhů od české klasiky po exotické chutě,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)

Weleda Tělo a Mysl Tour

31. základní škola, Elišky Krásnohorské 10, Plzeň, www.plzenskavstupenka.cz

30. 9. 09:30 2 . ročník celorepublikové Weleda Tělo a Mysl Tour 2017
– dvě lekce cvičení s Olgou Šípkovou a Davidem Hufem,
inspirační přednáška, tombola

Dny vědy a techniky

Plzeň více míst, dnyvedy.zcu.cz

8.–9. 9. 	12. ročník Dnů vědy a techniky – dva dny plné zábavy a
hrátek s vědou, 30 expozic v ulicích města, experimenty,
soutěže, tvůrčí dílny, exkurze do plzeňské teplárny

Festival Na konci léta 2017

Křižíkovy sady, Plzeň, www.nakoncileta.cz

9. 9. 10:00
		10:15
		10:30
		11:00
		11:45
		12:15
		12:30
		13:00
		14:00
		14:45
		15:15
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1 1. ročník hudebního festivalu na podporu hendikepovaných
Hudební laboratoř Ty a Já
ZŠ speciální Plzeň – muzikál „Kočky“
Artus Thor – „Turnaj Neurozených“
Hudební laboratoř
Svaz neslyšících – ukázka znakové řeči
DS Jitřenka a DOZP Nováček – tanec z filmu Rebelové
HAZband – rock
Divadlo Jitule + soutěž
Duo Dubnička Lahoda
Taneční kroužek Ty a Já

Akce | Kino

		15:45
		16:15
		16:45
		17:00
		18:00
		19:00

Happy handicap – taneční vystoupení
Motýl – pásmo písniček
Módní přehlídka Pohodička Oblastní charita Rokycany
Tomáš Savka a jeho jazzové trio
Buster Nixon – funk
POPs – pop

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. 17:00
		20:00
3. 9. 15:00
		18:00
7. 9. 20:00
8. 9. 17:00
		20:00
10. 9. 15:00
		18:00
14. 9. 20:00
15. 9. 17:00
		20:00
17. 9. 15:00
		18:00
21. 9. 20:00
22. 9. 17:00
		20:00
24. 9. 15:00
		18:00
29. 9. 17:00
		20:00

Hurvínek a kouzelné muzeum
Dobrý časy
Hurvínek a kouzelné muzeum
Tulipánová horečka
Pěkně blbě
Hurvínek a kouzelné muzeum 3D
To
Emoji ve filmu
Loganovi parťáci
Vážený občan
Nejsledovanější
Terminátor 2: Den zúčtování 3D
Pásmo pohádek
Nejsledovanější
Po bouři
Velká oříšková loupež 2
Kingsman: Zlatý kruh
Lego® Ninjago® Film
Víno nás spojuje
Lego® Ninjago® Film 3D
Zahradnictví: Dezertér

Cinema City

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

31. 8.–6. 9.	Hurvínek a kouzelné muzeum, Loganovi parťáci,
Tulipánová horečka
7.–13. 9.
To
14.–20. 9.	Americký zabiják, Který je ten pravý?, Nejsledovanější,
Víno nás spojuje
Dále hrajeme: Annabelle 2: Zrození zla, Atomic Blonde: Bez lítosti, Auta 3,
Baby Driver, Barry Seal: Nebeský gauner, Emoji ve filmu (2D i 3D), Já,
padouch 3, Letíme!, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, Po strništi bos,
Spider-Man: Homecoming, Temná věž, Valerian a město tisíce planet
(2D i 3D), Velká oříšková loupež 2, Zabiják & bodyguard

CineStar

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

31. 8.–6. 9.	Hurvínek a kouzelné muzeum, Loganovi parťáci,
Tulipánová horečka
7.–13. 9.
To
14.–20. 9.
Americký zabiják, Který je ten pravý?
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Kino | Koncerty | Kluby

21.–27. 9.
Kingsman: Zlatý kruh, Lego® Ninjago® Film
28. 9.–4. 10. Zahradnictví: Dezertér
Dále hrajeme: Annabelle 2: Zrození zla, Auta 3, Baby Driver, Barry Seal:
Nebeský gauner, Dunkerk, Emoji ve filmu, Já, padouch 3, Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta, Po strništi bos, Temná věž, Velká oříšková loupež 2,
Zabiják & bodyguard

Koncert pro Hospic svatého Lazara

Měšťanská beseda, Plzeň, www.hsl.cz

15. 10. 19:00 B enefiční koncert absolventů školy Jedličkova ústavu The
Tap Tap „Musíme tam všichni“ pro Hospic svatého Lazara
v Plzni

Dům hudby

Husova 30, Plzeň, www.plzenskavstupenka.cz

13. 11. 19:30 J ana Boušková: Má vlast – koncert přední harfistky, nový
sólový program české hudby ve světové premiéře

Plzeňský filharmonie

Plzeň, www.plzenskafilharmonie.cz

21. 9. 19:00 M
 ichaela Fukačová: Koncert pro violoncello h moll,
Měšťanská beseda
24. 9. 19:00 Haydnovy hudební slavnosti, Kostel sv. Jana
Nepomuckého Plzeň

Den seniorů s Plzeňským krajem

Peklo, www.plzenskavstupenka.cz

12. 10. 17:00 T radiční Den seniorů s Plzeňským krajem – zahraje:
Orchestr Karla Vlacha, Eva Pilarová, Yvetta Simonová,
Josef Zíma, Milan Drobný, vstupné 50 Kč

Vinobraní v Nepomuku

Zelenohorská pošta Nepomuk, Nepomuk

30. 9. 14:00 4 . ročník festivalu vína – ochutnávky vín, gastronomické
speciality s vinnou tématikou, živá hudba, večerní afterparty, vstupné dobrovolné

Bílej Medvěd

Prokopova 336/30, Plzeň, út–čt 16–01, pá 16–04, so 16–03 hod.,
www.bilejmedved.cz, www.facebook.com/MedvedPlzen. Kontaktní údaje:
sfalconj@gmail.com, tel.: 733119501

1. 9.
2. 9.
4. 9.
8. 9.

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

15. 9. 20:00
16. 9. 20:00
20. 9. 20:00
22. 9. 20:00
23. 9. 20:00

Pilsen Calling: 2B project, Techas (SK), O. JeyBee, PURE13
The Fool – Irish folk, rock covers
Dixieland o šesté: The Dixie Hot Licks – swingová tančírna
Tripple B-Day: DJs Chris Sadler, JM, Jacker, Digger,
Muerte – techno
Colectiv & Selector Boldrik & DJ Kingjabba – reggae,
dancehall
Invisible Night Vol. 4: PTK, Invisible Hyenas a hosté –
hip hop, trap
Pink Floyd tunes by Pavel Cimpl Jr. – rock covers
Martin Svátek & DJ Panther49 – hip hop, R´n´B
Hala: Y? & Together – pop, rock, alternative
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+ Zahrada: The Fool – Irish folk, rock covers
27. 9. 20:00 B ear DJ Fest: Urban vs. Electronica – DJs LU2, Hlava, Poeta,
Scarface a další
29. 9. 20:00 Funky Night: DJs LPD & Bodymovin – funky, funky house,
electro funk
30. 9. 17:00 Houseland Festival warm up: DJs Sevatec (AUS), Tokátko,
Atelier DJs, Dave Trumpeteer a další

Léto v Plzeňském Prazdroji

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

2. 9. 09:00
3. 9. 12:00
7. 9. 20:00
14. 9. 20:00
15. 9. 11:00
21. 9. 20:00
28. 9. 09:00
		 20:00
30. 9. 08:00
4. 10. 19:00

Prazdroj Cup – soutěž v požárním sportu
Festival polévky
Focus – film
Whiplash – film
Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje
Nikdy není pozdě – film
Svatováclavská vyjížďka motorek
Miluj souseda svého – film
Farmářské trhy v Prazdroji
Slavnostní koncert u příležitosti 175. výročí uvaření první
várky piva Pilsner Urquell
7. 10. 10:00 Pilsner Fest
14. 10. 08:00 Farmářské trhy v Prazdroji

Vítání prváků 2017

Pomník Díky, Ameriko!, Americká 2, Plzeň, www.vitaniprvaku.cz

27. 9. 18:00 S outěžní putování – putuj Plzní napříč těmi nejlepšími
kluby města a hraj o hodnotné ceny!

Zach´s Pub

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

31. 8. 20:00 Prago Union & Band
4. 9. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
5. 9. 20:30 X. Baumaxa & Jazz Punk Trio – enfante terrible české
klubové scény s bandem
7. 9. 20:30 Iva Bittová & Čikori – hvězda české hudební alternativy
na návštěvě z USA
8. 9. 18:00 Den Kouta & Zahradní grilovačka
9. 9. 20:00 Green Spirit Band – Irish music
11. 9. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
12. 9. 20:00 Předkapela Jamie Marshall & Amplified Acoustic Band
		20:30 Vladimír Mišík & Etc… – hudební legenda
14. 9. 20:30 Vypsaná fiXa – poppunk z Pardubic
15. 9. 18:00 Octoberfest s pivem Paulaner
18. 9. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
19. 9. 20:00 Pilsen Busking Fest warm up
20. 9. 19:00 Science café: MUDr. Jiří Růžička: „Jak funguje záchranka“ –
přednáška
21. 9. 20:30 Please The Trees – indie rock
22. 9. 18:00 Zahradní grilovačka
25. 9. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
26. 9. 20:00 Poitín – Irish music

49

SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST

Od červencového
vydání nebude Žurnál
distribuován v síti CrossCafe
a v restauracích Janák Bros.
Časopis najdete na ostatních
obvyklých místech.
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, Smetanovy sady 16
Nová scéna DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
D klub, Zábělská 54B
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského
kraje a Bavorska, nám. Republiky 17
Techmania Science Center, U Planetária 2969/1

Turistické informační centrum,
nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9
ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36
GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13
VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Kalikovský mlýn, Radčická 40
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
Sport Palace Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia,
Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Angus Burger, Písecká 1
Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20
Beer Factory, Dominikánská 8
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 13
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5
el Cid, Křižíkovy sady 1
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, Koperníkova 56
Nevinný bar, Smetanovy sady 4
Olala café, Pražská 2
PAPPA COFFEE kavárna & bistro, Veleslavínova 8
Pivotečka, Rooseveltova 76/4
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
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
CD LP antikvariát, Bedřicha Smetany 6
Copy General, Prešovská 16
CopyCanShop, Rooseveltova 8
Dětská herna Monkey, Masarykova 75
FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy
a stravování, alej Svobody 80
Francouzská pekárna U Gaela,
sady 5. května 24
Globus Chotíkov, Chotíkov 385
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
Trafika, Bezručova 33

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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Marie BROŽOVÁ
GALERIE PASTELKA
www.pastelky.cz

MALUJEME PASTELKOU

Marie Brožová kreslí obraz MĚSÍČNÍ MAGIE

11. 9.–17. 9.
výstava obrazů od 4. 9.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT, CO SE DÁ NAKRESLIT
OBYČEJNÝMI PASTELKAMI!

www.oc-plzen.cz

FESTIVAL

REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
PLZEŇSKÉHO KRAJE 2017
pátek 15. září 2017 | 11–17 hod.
nádvoří Plzeňského Prazdroje, Plzeň

ká show

• slavnostní vyhlášení vítězů
Regionální potravina
Plzeňského kraje 2017
• ochutnávky regionálních
potravin a farmářský trh
• zábavné aktivity pro děti
• soutěže o ceny
• Vladimír Walda Nerušil
a Country Band

Kuchařs

RIDIM
s EMANUELEM

arma!

Vstup zd

www.plzensky-kraj.cz
www.regionalnipotravina.cz

