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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

do očí mi svítí první podzimní slunce, neboť
podzim nastal v nočních hodinách. A tak Slunce fakt, že je podzimní, teprve zjišťuje. Rozhlíží
se a žasne. A taky si plánuje, jak to nové roční
období pojedná. Jestli se mu bude chtít na to
lidské hemžení svítit a hřát je, anebo se raději
zachumlá do šedých duchen mraků a nebude
nás chtít ani vidět. Podle meteorologů je druhá varianta pravděpodobnější. Předpovídají říjen teplotně spíš pod průměrem, a co se deště týče,
průměrný až nadprůměrný.
Což znamená, že bychom měli věnovat zvýšenou pozornost svému šatníku a výběru lokalit svého výskytu. Módní odborníci pro letošek předpověděli červenou
barvu, kostkované vzory, třásně, peříčka a široké pásky. Vynecháme-li pásky
a třásně, dá se to ve spojení s předpovědí počasí interpretovat i tak, že bychom
měli zalézt do kanafasu. To je samozřejmě skvělý nápad, ale jsou i jiné možnosti. Dámy oblečou třásňovou sukni se širokým páskem a přidají peříčkové šperky,
pánové si vezmou červeně kostkované sako a jde se do šumu! (Pro ty, kdo snad
tenhle výraz neznají: jít do šumu znamená jít se bavit, jít někam, kde to žije, kde
to šumí.)
Přehled říjnového šumění máte právě v ruce a vězte, že je ho jako obvykle víc než
dost. Třeba už jen proto, že 28. října se opět otevírají turistické cíle za zvýhodněné symbolické vstupné 28 korun, některé i zadarmo. Přivítají tak poslední návštěvníky končící turistické sezóny, aby mohly ulehnout k zimnímu spánku. Ačkoli
v případě mnohých nemůže být o spánku ani řeči. Jednak spousta turistických
cílů už dávno není přes zimu zavřená. A ty, které zavřené jsou, většinou v zimních
měsících procházejí rekonstrukcí, údržbou nebo alespoň důkladným úklidem.
Takže jediní, kdo opravdu v zimě spí, jsou medvědi v ZOO. Ale nejen 28. říjnem
žije plzeňská kultura desátého měsíce roku!
Například Jazz bez hranic přiváží skvělý galakoncert na oslavu stých narozenin
Elly Fitzgerald. Divadlo Alfa vrací před malé diváky megahvězdu českého loutkového divadla, Kašpárka. Velké divadlo začne navozovat vánoční atmosféru
novinkou o Jakubu Janu Rybovi. Západočeské muzeum láká milovníky militarií
na velkou výstavu palných zbraní. Techmanie bude připomínat nejslavnějšího
voříška všech dob: šedesáté výročí letu Lajky do vesmíru. A v DEPO2015 se děti
dozvědí, jak se točí peníze, což je na prahu předvánočního nákupního šílenství
určitě užitečná informace.
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Zkrátka ať už bude počasí jakékoli, šum společenského života ani ten největší liják
nepřehluší.
Krásný, červený, kostkovaný, peříčkový a třásňový říjen i celý podzim vám přeje
www.divadloalfa.cz
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Další Žurnál vyjde
31. října
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tenkrát
v evropě
Čeští umělci
v totalitních režimech
1938—1953
partneři
mediální partneři

22/9/2017— 21/1/2018
ZápadoČeská galerie v plZni
výstavní síň masné krámy
www.Zpc-galerie.cZ
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Kašpárek
a mumie

Divadlo Alfa
sezóna 2017/2018
Pět novinek do repertoáru, Noc divadel, velká
prezentace Divadla Alfa na prestižním festivalu
v dánském Silkeborgu a 33. ročník festivalu Skupova Plzeň. A také velký návrat Kašpárka na scénu
plzeňského loutkového divadla. Takový je výběr
z hlavních událostí chystaných Divadlem Alfa pro
následující sezónu.
Také letos bude pokračovat společný dvojprogram
Divadla Alfa a Západočeského muzea, který už
zaujalo loutkáře v celorepublikovém měřítku jako
inovativní příklad spolupráce. Tento dvojprogram
se v červnu prezentoval na letošním 66. ročníku
národní přehlídky Loutkářská Chrudim. Alfa tam
uvedla svoji inscenaci „Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)“ i s navazujícím interaktivním
muzejním programem „Paleontologie naživo“. Program pracuje v návaznosti na divadelní představení. Zájem škol je mimořádný.
Před Divadlem Alfa je sezóna, která kombinuje klasiku a experiment. Vedle klasických loutkových pohádek a komedií chystá také inscenaci na závažné
společenské téma, která vzniká cestami pro kamenné divadlo neobvyklými. Ve středu zájmu je ovšem
Kašpárek: bude zajímavé sledovat, nakolik je kdysi
tolik milovaný hrdina blízký současným dětem.
Přijďte se do Divadla Alfa bavit i vy!
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Protože se blíží oslavy stého
výročí vzniku samostatného Československa a v Plzni
sehrál velkou roli v těchto
zlomových dnech tzv. „Revoluční Kašpárek“, vrací se
tento typický hrdina klasických českých loutkoher opět
na scénu. Nejprve v inscenaci hry brněnského autora Jiřího Skovajsy „Kašpárek a mumie“.
Kašpárek, po generace vyhledávaný a milovaný dětmi,
zavítal do Divadla Alfa na přelomu tisíciletí v inscenacích,
určených spíše mládeži a dospělým (Jeminkote, Psohlavci!,
Don Šajn a Johanes doktor Faust). Před deseti lety uvedlo
Divadlo Alfa s úspěchem pro menší děti Skovajsovu hru
„Kašpárek a indiáni“. A nyní nabídne volné pokračování.
Malé diváky čeká Kašpárkovo veselé dobrodružství, v němž
se opět setkají nejen s Kašpárkem a Škrholovými, ale i s trojicí českých vodníků, tajemnou mumií egyptského faraona
a také s velbloudářem Kásimem a jeho velbloudem Pepou,
který své jméno získal v Plzni… Inscenace je určena dětem
z mateřských škol a 1. a 2. tříd základní školy – a také pro
rodiny s dětmi. Premiéru plánuje Divadlo Alfa na říjen.

Panika v muzeu
A Kašpárkova jízda bude
pokračovat i v prosinci,
kdy se představí v projektu
s názvem „Panika v muzeu“.
Do něj přizvala Alfa divadelníky z francouzsko-českého
souboru La Pendue. Jeho
členové studují historii loutkového divadla v Plzni, pilně prohlíží fundusy loutek a lisříjen 2017 | www.zurnalmag.cz
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tují starými i novými hrami, které kdy Alfa uvedla. Proč
právě Compagnie La Pendue? Protože na 28. Skupově
Plzni strhl soubor publikum svojí rakvičkárnou „Polichinelle, pěkný ptáček“ k neutuchajícím a emotivním ovacím. A tak se Alfa rozhodla darovat divákům inscenaci,
kterou vytvoří La Pendue autorsky na míru plzeňskému
loutkovému divadlu. Inscenace je také poctou českému
loutkářství, které se nedávno stalo součástí světového
dědictví UNESCO. Těšit se na ni mohou děti ze 3. až
7. tříd základních škol a opět rodiny s dětmi.

Tajemný hrad
v Karpatech
Milovníky Julesa Verna
a filmové komedie „Tajemný hrad v Karpatech“ čeká
divadelní variace na dané
téma. Autorem hry je liberecký dramatik a dramaturg Vít Peřina, který s Divadlem Alfa pravidelně spolupracuje.
Z obsáhlého díla průkopníka vědecko-fantastické literatury Julesa Verna se román „Tajemný hrad v Karpatech“
(1892) řadí v Čechách a na Slovensku k těm nejznámějším. Může za to nejen blízkost Karpat, ale především
kultovní parodická filmová adaptace Oldřicha Lipského
z roku 1981. Také adaptace Víta Peřiny míří do komediálně – parodických vln. Loutkové „Karpaty“ si z Vernovy
předlohy berou klíčové dějové motivy, ale ty již po svém
parafrázují, převrací a posouvají. Důraz při tom kladou
na linku operní pěvkyně Stilly, do níž byli zamilovaní
oba hlavní hrdinové románu – hrabě Telek i zlotřilý baron Gorc. Díky celé řadě vložených písňových čísel se
adaptace blíží až k žánru bláznivé operety či jakési komické poloopery. Těšit se mohou žáci 4. až 7. tříd a vítáni
jsou pochopitelně i dospělí! „Tajemný hrad“ v Karpatech
se poprvé představí v únoru 2018.

Panská farma
Pro druhý stupeň základní
školy, středoškoláky a také
pro dospělé je určen titul,
který připravuje na květen příštího roku kolektiv
tvůrců a herců na motivy
známé předlohy George
Orwela „Zvířecí farma“.
Cílem není pouhá ilustrace kultovního díla světové literatury. Vzniká svébytně pojatá inscenace, která ale
nerezignuje na původní témata Orwelovy předlohy.
Trvalé nebezpečí zrůdných totalitních režimů je totiž
nutné neustále připomínat. Aktuální politická situace,
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

minimálně v zemích bývalého východního bloku, je
toho živým důkazem. Proto se Divadlo Alfa rozhodlo zařadit do repertoáru jedno z nejznámějších děl světové
literatury, které odhaluje mechanismy plíživého vzniku
diktátorských systémů. Divadelní prostředky – a zvláště
prostředky loutkového divadla – umocňují alegoričnost
a sílu takového sdělení.

Umanutá
princezna
Líbezná princeznička, zakletý princ, starosvětský
pan král, tajemná mořská
víla, potrhlí muzikanti
a stařičký sluha… ti všichni vystupují v komorní
loutkové hříčce „Umanutá
princezna“, která je nejnovější dramatizací tradiční italské pohádky.
Nejenom ve své slunné domovině se tato jedna z nejstarších a nejpodivnějších italských pohádek dočkala
celé řady literárních a jevištních zpracování a nyní se
poprvé představuje i českým divákům prostřednictvím
inscenace plzeňského Divadla Alfa.
Příběh nás zavádí do tajemného světa věhlasných Benátek, „kde občas mizí dělicí čára mezi pevninou a mořem…“. Červnovou premiérou titulu pro mateřinky
a 1. stupeň ZŠ Divadlo Alfa zakončí sezónu 2017/2018.
18. listopadu se Divadlo Alfa podruhé připojí k Noci divadel. Zvány jsou rodiny s dětmi a všichni příznivci loutkového divadla. Už v 15 hodin začnou „Pohádky ovčí babičky“ domácího souboru a následovat bude nevšední
nahlédnutí do loutkářské kuchyně. V plánu jsou i další
zábavná a interaktivní stanoviště a stejně jako vloni se
mohou lidé bavit zhruba do 19 hodin takřka v celém objektu divadla: i tentokrát se návštěvníci podívají do zkušeben a zákulisí. A dospělí se mohou těšit na pravou
loutkovou peep show!
Velkou událostí sezony bude 33. ročník festivalu Skupova Plzeň. Jeho přípravy už dávno začaly, dramaturgie
bedlivě sleduje a oslovuje tvůrce zahraniční i domácí.
Festival vedle divadelních sálů zavítá také do centra Plzně a připraví program pod širým nebem. A už teď můžeme prozradit, že v jednání je hostování nejnovějšího
projektu Divadla bratří Formanů!
Nesmíme zapomínat na široký výběr hostujících představení, sobotních pro děti a pondělních pro dospělé.
Chybět nebude Divadlo Na Zábradlí, Dejvické divadlo nebo Divadlo Pod Palmovkou, děti se mohou těšit
na Karla Zimu, Buchty a loutky, Studio Damúza, Divadlo
Krapet a další soubory.

7

AKCE MĚSÍCE

Divadlo Alfa – sezóna 2017/2018

14/10
15:00

CIRKUSÁCKÁ POHÁDKA
(HOST: Divadlo Láryfáry)

A je to tady! Nová pohádka Divadla Láryfáry je opět plná humoru
a písniček. Tentokrát z bláznivého cirkusového prostředí. Pojďte
zjistit, že vše, co se na první pohled leskne a třpytí, může být ve skutečnosti úplně jinačí. Za oponou Cirkusu Francesco totiž panují podivné poměry. Tvrdou rukou tu vládne principál Francesco a jeho
žena Dulcinela. Proč utekli lvi? Proč se hadí žena urazila? Proč už
tady neskáčou opice? To vše společně s dětmi zjistí a možná i napraví cestovatelka Betty, která si čirou náhodou koupí lístek právě
do tohoto cirkusu.

28/10
15:00

NORSKÁ POHÁDKA
(HOST: Buchty a loutky)

Divadlo Buchty a loutky přiváží pohádku o princi zakletém v medvěda a dlouhé cestě k jeho vysvobození. Představení bylo napsáno
na motivy norské lidové pohádky Na východ od slunce, na západ
od měsíce, kterou v polovině 19. století zaznamenali Peter Christen
Asbjørnsen a Jørgen Moe. Vypráví příběh dívky, kterou rodiče chtiví
bohatství vydají medvědovi.

04/11
15:00

TŘI SILÁCI

25/11
15:00

POHÁDKY Z KOŠÍKU

Tihle tři bratři jsou náramní siláci. Jenomže doposud
svou sílu před okolním světem tak trochu ukrývali. Celý svůj dosavadní život totiž strávili doma u maminky. Ta se o ně starala, prala
jim, uklízela a báječně jim vyvářela. Tři bratři si žili, no jako ta prasátka v žitě. A ne a ne opustit rodné hnízdo. Jenže jednoho dne už jejich
mámě došla trpělivost. Řekla jim, že musí vyrazit do světa. Na zkušenou. Sotva paty z domu vytáhli, okamžitě se každý vydal jiným
směrem. Trvalo pak ještě nějaký čas, než se jejich cesty opět spojily
a oni konečně pochopili, že společně se to lépe táhne.

(HOST: SemTamFór)

Divadlo SemTamFór zve na výlet do nitra pohádek, na němž diváci
pomohou uzdravit smutnou princeznu, přemoci nelítostnou Paní
Hvozdů nebo projdou peklem. Zjistí, že les, ve kterém sbírají houby,
není obyčejný les a košíčky na houby nejsou obyčejné košíčky. Pohádkové představení plné interakce, písniček a známých pohádek je
určeno dětem od 3 let.

02/12
15:00

KOSPRD A TELECÍ

Děti Kosprd a Telecí trpí v mateřské školce: Telecí kvůli
sardinkové pomazánce a Kosprd proto, že nemůže s tátou v senzační dílně pracovat na výrobě báječné červené vzducholodi. Svět začne být o dost hezčí, když spolu začnou Kosprd a Telecí kamarádit.
Jenže udělají opravdu velký průšvih, právě kvůli červené vzducholodi a rodiče zasáhnou: mají na sebe špatný vliv, pryč od sebe! Ale
opravdové přátelství má velkou sílu už v mateřské školce…
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30/10
19:00

ČERT TĚ VEM!

BUM, BUM, BUM, ctěné publikum! I do vašeho města zavítal
principál Kumpáno a jeho proslulé putovní divadlo, které
zdejšímu veleváženému obecenstvu předvede veleslavný spektákl o sedmi smlouvách uzavřených se samotným ďáblem! Sedm slabostí, sedm
hříchů, sedm smluv podepsaných vlastní krví! Kumpáno cestuje od města
k městu se svým úspěšným představením o sedmi hříšnících, kteří zaprodali svou duši ďáblu. Kdo ale ví, jak on sám přišel ke své slávě? Krvavá ranka
na prstu se ne a ne zhojit… Představení je recitálem výrazných hereckých
osobností Divadla Alfa Mileny Jelínkové a Petra Borovského.

20/11
19:00

MLČENÍ BOBŘÍKŮ
(HOST: Divadlo pod Palmovkou)

Divadlo pod Palmovkou přiváží představení, kterému Divadelní noviny
udělily titul Sukces měsíce. U devatenáctileté Bedřišky se zničehonic objeví příznaky podivné nemoci: dokáže rozdělat oheň bez pomoci pepa
a zná všechny sloky písně Vlajka vzhůru letí. Doktoři, psychologové a psychiatři jsou bezradní. Není pochyb, že nešťastná dívka je posedlá skautingem… Jde o příběh z dávných časů, kdy na Letné stály sochy Bohů
a prostý lid se krčil pod jejich krutovládou. Jen několik lidí se jim dokázalo
vzepřít a bojovat proti nim. Hra podle skutečné události vypráví o neuvěřitelném žertu skrytém v naší historii.

16/12
15:00

O ZAPOMNĚTLIVÉM
PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI

(HOST: Divadlo Pro malý)

Divadlo Pro malý přiveze v adventním čase ryze vánoční představení pro
nejmenší diváky. Psaníčkový Andělíček každé Vánoce nosí dětská přání
Ježíškovi. Jenže jednou zaspí a tím se jaksi vše řádně zašmodrchá… A pak
už bude záležet jen na tom, jestli se ho podaří vzbudit. Není to ale vůbec
tak jednoduché, jak se může zdát.

18/12
19:00

BÁBY (HOST: Divadlo Na zábradlí)

23/12
15:00

KAŠPÁREK A MUMIE

Divadlo Na zábradlí připravilo dramatizaci textů Daniila
Charmse, spisovatele, který věděl, že čelit realitě lze pouze smíchem –
překvapivým, nemístným i šíleným. Jen tehdy se totiž vymaníme ze všepolykající šedi a stádnosti, jen smíchem můžeme čelit skutečnosti. Příběhy, kterým leckdy chybí klasická stavba, vyhrocená pointa i smysl, však
strhávají nečekanými postřehy, černým humorem i absurditou. Život ne
jako skládanka, jako ale skrumáž neposedných, zdivočelých momentů,
které zběsile bojují proti pochopení a logice.

Nesmrtelný dětský hrdina Kašpárek zažije další veselá
dobrodružství. Tentokrát ho doprovází kluk Jiříček a společně zamíří až
do Egypta! Tam se v tajemné pyramidě potkají i se starými známými: s rodinou Škrholových. A navrch je ještě čeká trojice českých vodníků, boj
s krokodýly, tajemná a nebezpečná mumie egyptského faraona – a také
velbloudář Kásim a jeho velbloud Pepa, který své jméno získal v Plzni…
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz
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Lumír Olšovský
Pavel Režný

VEZEME VÁM HVĚZDY!
Nevěříte, tak přijďte!

„Vezeme Vám hvězdy,“ takový je podtitul
nové kampaně Divadla J. K. Tyla pro předplatné na rok 2018. Na plakátech a ve
videospotu jdou s kůží na trh vedle hvězd
i šéfové jednotlivých uměleckých souborů – sólistka opery Radka Sehnoutková
v kostýmu neposedné Papageny přijíždí
kočárem do Velkého divadla s Tomášem
Pilařem, Don Juan Martin Stránský laškuje
v jedné z plzeňských tramvají s šéfkou činohry Natálií Deákovou, Lumír Olšovský
veze na motorce hvězdu muzikálu Pavla
Režného a na padáku přilétá primabalerína Jarmila Hruškociová (dříve Dycková)
spolu s Jiřím Pokorným.

Předplatné na následující rok je v prodeji od 2. října, letos nově nejen v pokladně
předprodeje, ale i on-line. „Trendy dnešní
doby jsou jednoduchost, rychlost, pohodlí.
Nabízíme našim divákům příležitost ušetřit
čas a vybrat si své místo v hledištích pohodlně a rychle přes internet,“ vysvětluje ředitel DJKT Martin Otava. Stávající abonenti si mohou předplatné prodloužit velmi
jednoduše po zadání několika základních
údajů z abonentky, noví předplatitelé si
pak mohou vybrat z 50 abonentních skupin
po jednoduché registraci.

on-line na www.djkt.eu/predplatne

Kromě ceny zvýhodněné až o 50% má předplatné řadu dalších výhod: diváci si zajistí
stálé místo v hledišti, a to i na často vyprodané tituly, abonentku lze darovat i půjčit
a od loňského roku platí také jako jízdenka
do plzeňské MHD, vždy hodinu před a hodinu po představení. „Abonentům nabízíme také 20% slevu na každoroční operní
produkci pod širým nebem Noc s operou,
která se v roce 2018 uskuteční 29. června opět v lochotínském amfiteátru,“ upo-

Tomáš Pilař, Radka Sehnoutková

na světě zcela novou operu o přeštickém
rodáku Jakubu Janu Rybovi, autorovi České
mše vánoční, kterou zkomponoval současný renomovaný skladatel Miroslav Kubička
přímo pro DJKT.

Nevěříte? Tak přijďte na některou
z našich tří scén plných emocí.
Vezeme Vám hvězdy!

Jarmila Hruškociová, Jiří Pokorný

zorňuje vedoucí obchodního útvaru Edita
Laštovková a dodává, že předplatitelé zakoupí se slevou také vstupenky na předvánoční koncert v podání vítězů Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v roce
2018.
Mezi největší lákadla nové sezóny, která
naleznou abonenti ve svém předplatném,
patří například původní český fantasy muzikál pro celou rodinu Zahrada divů nebo
muzikálová komedie Donaha!. Balet přinese taneční zpracování známé Manon v půvabném neoklasickém zpracování nebo inscenaci Jiřího Pokorného Chaplin, činohra
chystá klasiku v podobě hry Drahomíra
a její synové či nejnovější komedii Antonína Procházky Zácpa. Opera se pochlubí
dramaturgickým unikátem – uvede jedno
z nejstarších operních děl vůbec, Orfea
Claudia Monteverdiho, a také jako první

Martin Stránský, Natália Deáková

Předplatné lze zakoupit on-line na webu
divadla www.djkt.eu, www.abonentka.
eu nebo v pokladně předprodeje DJKT ve
Smetanových sadech 16, zájemci mohou
také kontaktovat paní Zuzanu Škvorovou
na telefonu 378 038 186 nebo na emailu
zuzana.skvorova@djkt.eu.

předplatné | 2018

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Říjnový program v Kině Beseda je pořádně pestrý. Nový filmový
měsíc odstartuje Labutí jezero (1. 10.) v nastudování Bolšoj baletu.
Pokud máte raději něco tvrdšího, pak si určitě nenechte ujít metalovou senzaci jménem SlipKnoT a jejich záznam koncertu Day of
the Gusano (5. 10.).

„Pestrý říjen v Kině Beseda: Nářez od SlipKnoT,
Labutí jezero i 7 dní francouzského filmu.“
Jemnější duše spíše ocení chytrou romantickou komedii Pěkně
blbě (2. 10.), která bodovala na festivalu Sundance. Na programu
Kina Beseda je i druhá část trilogie autorského dua Jarchovský-Hřebejk Zahradnictví: Dezertér (6. a 13. 10.). Fanoušci Toma Cruise by
si neměli nechat ujít novinku Barry Seal: Nebeský gauner (9. 10.),
která je sice natočena podle skutečné události, ale i tak je jedním
slovem neskutečná.
V říjnu také proběhne již tradiční přehlídka 7 dní francouzského
filmu, během níž můžete zhlédnout 9 špičkových snímků z francouzské produkce. Těšit se můžete na bláznivou komedii Srdečně
vás vítáme (28. 10.), komediální drama I dva jsou rodina (26. 10.) s hvězdným Omarem Sy či srdcervoucí
drama Spravedlnost pro mou dceru (27. 10.).
11. října se v Kině Beseda rozběhne speciální projekt nazvaný I filmy mají narozeniny, který představí pětici filmů, jež budou slavit významné výročí od premiéry. Jako první můžete v říjnu přijít na parádní snímek
Cesta na Měsíc (11. 10.) z roku 1902.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

27/11 / 19:00

Byl Paganini bůh,
nebo ďábel?
Pokud si také kladete tuto
otázku, tak rozhodně dorazte na konci listopadu
do Měšťanské besedy.
Houslistka
Gabriela
Demeterová tu představí nový zajímavý projekt. Tentokrát uslyšíte skladby a úryvky z korespondence nejslavnějšího génia
houslové hry 18. a počátku 19. století – Niccola Paganiniho. Sama houslistka předvede svou virtuozitu
ve výběru z 24 capricií, jež byly ve své době tak technicky náročné, že je houslisté odmítali hrát. Prvního
provedení se caprice dočkaly až 50 let po Paganiniho
smrti. Během večera Gabrielu Demeterovou na kytaru doprovodí Ozren Mutak a mluveným slovem herečka Dáša Zázvůrková.

12

05/11
19:00

H
 vězda míří do Plzně

19/11
19:00

Humor made
in Woody Allen

Na začátku listopadu vystoupí v Měšťanské besedě skutečná hvězda jazzových koncertních pódií. Zpěvačka Stacey Kent, která během své
hudební kariéry posbírala nespočet cen a nominací,
vydala 10 alb, kterých se po celém světě prodalo
přes 2 miliony kusů. Stacey se také může pochlubit
i nominací na cenu Grammy. Do Měšťanské besedy
přijede se svou kapelou a na své si přijdou nejen milovníci jazzu.

120 minut rozkošného humoru, jaký umí vymyslet jen
Woody Allen. To je komedie Zahraj to znovu, Same,
kterou má Měšťanská beseda na programu v polovině listopadu. Čeká vás nejen typický Allenův humor,
ale i hluboké sondy do partnerského soužití a vtipně
podané úvahy o smyslu života. V hlavních rolích Jan
Hrušínský, Miluše Šplechtová či Marek Taclík.
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

26/11 / 19:00

Fešáci slaví „50“
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.

výběr z programu
12. 11.

03/12 / 19:00

20. 11.

Prachy
a sebevrazi

3. 12.

Pytel plný uloupených peněz
dokáže jednoho pořádně nakopnout… a dokonce dodá chuť do života i dvěma
sebevrahům rozhodnutým skoncovat s jejich životy.
Ovšem policistům taky. Ve francouzské komedii Rukojmí bez rizika vás pobaví Václav Vydra, Jan Šťastný či
Svatopluk Skopal.

06/12 / 19:30

Loutky,
které pobaví
Před více než 100 lety se na krkonošském Zlatém návrší odehrála největší česká sportovní tragédie, při níž zahynuli
dva vlastenci a průkopníci lyžování… V Besedě se celé
záhadě podíváme na zoubek díky divadlu Vosto5 a jejich hře Slzy ošlehaných mužů.

17. 12.

27. 12.
14. 1.

21. 1.

31. 1.

11. 2.

Party nejen
pro ženy

14. 2.

říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

RADŮZA & BAND

První plzeňský koncert
po delší koncertní pauze

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED

Členové DJKT ve scénickém provedení
mše J. J. Ryby

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Kdo říká, že není magor, lže. M. Hofmann
a F. Blažek se budou snažit přežít vně zdí
psychiatrické kliniky.

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA

Bluegrassový koncert

SHYLOCK

Strhující hra s mimořádným
hereckým výkonem Milana Kňažka
(Cena Thálie 2016)

PRACHY!!!

Přijďte zjistit, co se 735 000 liber udělají
V. Hybnerová, N. Boudová, M. Novotný,
P. Kikinčuk či O. Vetchý.

SPIRITUÁL KVINTET
& DAGMAR PECKOVÁ

Operní zpěv a spirituály? Že to nejde
dohromady? Přijďte a uslyšíte.

29/12 / 19:00

Pět žen, tři generace, jedna rodina, stejný osud. P.R.S.A. jsou
hořkou rodinnou komedií a dámskou jízdou nejen pro
ženy, v níž vás pobaví pět svérázných žen různého stáří,
které si na oslavě babiččiných osmdesátin v rytmu blues
procvičují pánevní dno.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

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

PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND

Jako host vystoupí M. Voborníková.

SVĚTÁCI

Parta fasádníků dorazí do MB, aby se tu
vzdělali v oblasti společenského chování.
Těšit se můžete na A. Hámu, M. Zounara,
A. Gondíkovou či I. Andrlovou.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
04/10 / 20:00

Peklo

PJB, Miss Mikey
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 nástroj 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.

11/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Radka Fišarová

Známá česká muzikálová, jazzová a především šansonová
zpěvačka Radka Fišarová se vrací do Měšťanské besedy
s komorně laděným programem „Rendez – vous“ a svojí
doprovodnou kapelou složenou z výtečných muzikantů! Během tohoto večera zazní slavné písně z repertoáru šansonierky Edith Piaf, ale také známé i méně známé skladby od dalších interpretů, jako např. Charlese
Aznavoura, Mireille Mathieu či zhudebnělé básně Jacka
Preverta. Můžete se těšit také na několik melodií z francouzských filmů, a nedílnou součástí koncertu bude samozřejmě i vlastní autorská tvorba Radky Fišarové.

13/10 / 21:00

Peklo

Electro Swing
No. 9
Vyhlášená tančírna Electro
Swing Plzeň se na podzim opět vrací na parket prvorepublikového sálu KD Peklo a v celonočním party programu se můžete těšit na pionýra českého elektroswingu
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Přehled koncertů

DJ Mackie Messra z Radia 1 a jeho hosty! Pozvání tentokrát přijali Mr. Harvey Miller a Cirque De La Nuit z rakouského Salzburgu, z Paříže dorazí DJ Vassili Gemini a pražskou scénu budou kromě Mackie Messra reprezentovat
také Yazz a Universal Swing Brothers. Jak je již na Electro
Swing parties dobrým zvykem, slavnostní atmosféru
taneční noci podpoří navíc oblíbená taneční minilekce,
šarmantní kabaretní vystoupení, hudební loterie, stylový
fotokoutek nebo připravovaná retro fashion paráda!

14/10 / 16:30

DEPO2015

10 let Kašpárka
v rohlíku
Nejznámější a rozhodně nejulítlejší česká bejbypanková kapela slaví 10 let a tenhle
narozeninový mejdan byste si rozhodně neměli nechat ujít! Kašpárek v rohlíku totiž plánuje pouze šest
velkolepých narozeninových koncertů a jeden z nich
se uskuteční právě v plzeňském DEPO2015. Kromě
oslavenců zde vystoupí také plzeňská legenda Znouzectnost, jako Kašpárkův host známá zpěvačka Monika
Načeva. Po koncertě se můžete těšit také na Silent disco
afterparty a pro předem registrované bude připravena bojovka a čtení s Kašpárkem a jeho hosty! Novinky
a kompletní info najdete na oficiálním kapelním webu
www.bejbypank.cz.

15/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Koncert pro Hospic svatého Lazara
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, kterými
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.
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

19/10
19:00

Měšťanská beseda

Melodram

Bendova Ariadna na Naxu a Ariadne, řecký mýtus Jiřího
Bezděka, taková je dramaturgie zahajovacího koncertu
Plzeňské filharmonie abonentní řady B. Toto provedení
řeckého mýtu bude mít světovou premiéru. Na herecké
výkony se můžete těšit od Ivany Jirešové, Petra Stacha
a Apoleny Veldové. Dirigovat bude Jiří Petrdlík. Koncert
se koná ve spolupráci s Mezinárodním festivalem koncertního melodramu.

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

Lear_128x93.indd 1
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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.

30/10 / 19:30

Dům hudby

Perly klasické
písně v podání
mladých pěvců
Mimořádný hudební zážitek slibuje poslední pondělní večer v plzeňském Domě hudby. Představí se
na něm mladý úspěšný rakouský tenorista, držitel
prestižní divadelní ceny Musiktheaterpreis 2017 Franz
Gürtelschmied, který přednese písně F. Schuberta,

21.8.2017 10:51:12
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TIPY NA KONCERTY
R. Schumanna, G. Rossiniho, G. Verdiho, G. Pucciniho
a F. P. Tostiho. Jako host večera vystoupí držitelka Ceny
Thálie, sopranistka Ivana Veberová, v jejímž podání
zazní cyklus A. Dvořáka „V národním tónu“. Závěr koncertu bude patřit slavným neapolským evergreenům
opět v podání Franze Gürtelschmieda. Pěvce doprovodí na klavír prof. Ivan Pařík. Koncert se koná za podpory Nadace ČEZ a výtěžek ze vstupného je určen pro
Městskou charitu Plzeň. Vstupné 200 Kč. Zvýhodněné
vstupné pro seniory a držitele ZTP a ZTP/P a abonenty
Kruhu přátel hudby 150 Kč, pro studenty 50 Kč.

01/11
19:00

Dům hudby

Setkání generací

Nadace 700 let města Plzně připravila další koncert laureátů hudební ceny Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus
junior, tentokrát v oboru zpěv. V doslova hvězdně obsazeném programu se představí Aleš Briscein, Jan Fraus,
Lucie Hilscherová, Dominika Kopecká, Adéla Skočilová
a Kryštof Kohout. Vstupné 150 Kč. Vstupenky v prodeji
na www.plzenskavstupenka.cz. Provází M. Čekanová.

01/11
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band
P
& Prague Rhythm Kings

První středa v měsíci je kromě polední zkoušky sirén
v Plzni již delší dobu charakteristická také swingovými
tančírnami „Po siréně swing!“ v plzeňském Pekle, které
zde pravidelně probíhají pod taktovkou místního Pilsner Jazz Bandu! Kromě něho vás na přelom dvacátých
a třicátých let minulého století zavede soubor Prague
Rhythm Kings – mladí a energičtí „pražští králové (a královny) rytmu“, kteří se věnují autentické interpretaci hot
jazzu. Nadšeni tak opět budou posluchači i tanečníci,
jež si mohou tradičně od 18:30 hod. osvojit základní
krok i působivé figury s lektorkou studia Dance by Lion´s Lenkou Sekaninovou. Vstupenky jsou již k dispozici
v obvyklých předprodejích na Plzeňské vstupence.

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 nejpres-
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Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se...

Dozvěděli
jsme se…
… že hlavním tahákem Jazzu
bez hranic je říjnový swingový
koncert Debory Carter a Norberta Gottschalka.
… že Plzeňská filharmonie se v následujícím měsíci představí několikrát v Měšťanské besedě: 2. 11.
na koncertě ve spolupráci s Mezinárodní hudební
soutěží Pražské jaro s klavíristou Markem Kozákem, 9. 11. s multižánrovým Epoque Quartetem,
23. 11. s klavíristou Adamem Skoumalem a 30. 11.
s klavíristou Julianem Pflugmannem a dirigentem
Janem Schultszem.
… že populární Tata Boys oživí na své narozeniny album „Futuretro“ a vystoupí s ním 25. 11.
v DEPO2015!
… že kromě toho Plzeňská filharmonie chystá
na 12. 11. interaktivní hudebně-zábavný pořad
v rozhlasovém studiu S1 Českého rozhlasu Plzeň
pro děti ve věku 4–9 let s názvem „V šapitó, maringotce a pod všemi slunci světa“.
… že v Měšťanské besedě v listopadu vystoupí
špičková vokální skupina Fragile (1. 11.) a 70. narozeniny zde koncertně oslaví trampská legenda
Vojta „Kiďák“ Tomáško (9. 11.).
… že 4. 11. vystoupí v Pekle kapela Wohnout
v rámci svého druhého unplugged turné a 16. 11.
zde pro změnu představí své nové album „Eskalace dobra“ skupina J.A.R.!
… že během listopadu u Zacha vystoupí francouzské duo Les Crieurs de Lune (9. 11.), zpěvačka
Sisa Feher (1. 11.), zpívající akordeonistka Stinka (23. 11.) nebo známý anglický hudebník žijící
v Praze, James Harries (30. 11.).
… že 20. 10. bude hala TJ Lokomotiva hostit festival 90´s Explosion Plzeň.
tižnějších 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.
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

Plzeňské oslavy
vzniku republiky
28. 10. 2017
Plzeňská radnice, Měšťanská beseda,
Loosovy interiéry, Klatovská 19
prohlídky s průvodcem
Originální prohlídky města Plzně
Divadlo J. K. Tyla – Velké divadlo
prohlídky s průvodcem
Divadlo Alfa – představení pro děti, prohlídka
28 km na rozhlednu Chlum – trasy 13 a 15 km,
10.00–17.00 vstup na rozhlednu
Luftova zahrada, Meditační zahrada
10.00–16.00
Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
DinoPark – 8.00–18.00
Pivovarské muzeum, Plzeňské historické
podzemí – 10.00–18.00
Katedrála sv. Bartoloměje
prohlídky s průvodcem, vstup na věž
Techmania Science Center a 3D Planetárium
10.00–18.00
VODÁRNA PLZEŇ – exkurze
Zimní stadion Home Monitoring Aréna
10.00–11.00
Bazén Slovany, Bazén Lochotín – 9.00–12.00

Muzea a galerie:
Patton Memorial Pilsen
Západočeské muzeum v Plzni
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze
Národopisné muzeum Plzeňska
Muzeum loutek Plzeň
Muzeum knihtisku a knihy v Plzni
Muzeum strašidel
Galerie města Plzně
Západočeská galerie v Plzni
BOHEMIA SEKT, s.r.o. ve Starém Plzenci
10.00–16.00 prohlídky v každou celou hodinu
Moving Station – netradiční prohlídky
10.00–18.00
DEPO2015 – Street Food Market, dílna,
výstavy – 10.00–20.00
Sousedské procházky
www.pohostinnost.skrytemesto.cz
Okružní jízdy historickými vozy MHD
www.pmdp.cz
náměstí T. G. Masaryka
Slavnostní shromáždění k 99. výročí založení
samostatného Československa – 17.00
Průvod světel – začátek v 18.00
náměstí Republiky
Slavnostní ohňostroj – 18.30
Změna programu vyhrazena.

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

DIVADLO
07/10
17:00

Divadelní tipy

Malá scéna DJKT

O Rusalce

Další titul pro nejmenší diváky, který připravil soubor opery DJKT pod vedením režisérky Lilky Ročákové, zavede
publikum do říše vodních žínek a velké lásky. Děti s tímto
klasickým Dvořákovým dílem hravou formou seznámí
Hajný a Kuchtík a zpřístupní jim tak i dospěláckou Rusalku,
která je na repertoáru ve Velkém divadle DJKT. Pohádkový
ráz inscenace podtrhnou kostýmy a scéna Tomáše Pilaře.

skvadra známých románových postav: klidný a konzervativní vypravěč Leopold, jehož život se stává jaksi zhuštěným poté, co si vzal sluhu Saturnina, který ho s vášní
vtahuje do nesmyslných životních situací, teta Kateřina
se senzačním kloboukem a zásobníkem přísloví, její syn
– výrostek a začínající kuřák Milouš, nepřístupná automobilistka Barbora s krásně modelovanýma nohama, dědeček, jehož milují všechny hraběnky světa, a sarkastický
vtipálek z hor doktor Vlach. V titulní roli Pavel Bárta.

12/10 / 19:00

Měšťanská beseda

08 a 22/10 / 15:30

Loutkové divadlo
Špalíček, D klub

Sněhurka
a sedm trpaslíků
Nejstarší plzeňské loutkové divadlo Špalíček zve na jednu z nejklasičtějších pohádek, kterou zná úplně každý.
Představení, jemuž dal výtvarnou podobu akademický
malíř Vladimír Havlic, Špalíček poprvé uvedl v osmdesátých letech a od té doby už loutkám z dílny Jaroslava
Bartovského tleskaly desítky malých diváků. Nyní je
připravena obnovená premiéra, a to ve výpravě členky
divadla J. Langmaierové. Představení trvá 45 minut a je
určeno dětem od tří let. Více na www.spalicekplzen.cz.

09/10
09:00 a 10:30

Muzikál Miluji tě, ale… nemá
příběhový děj. Jde o rychlý sled
scének a hudebních čísel s jedním jediným tématem:
vztah muže a ženy. Od prvních žhavých schůzek a příprav na ně, přes budování vztahu, svatbu, manželství,
problémy s tchyní a tchánem, problémy s dětmi, únavu
ze stereotypu, až po vztahy v pozdním věku. Hrají Daniela Šinkorová nebo Tereza Kostková, Kateřina Šildová,
Roman Vojtek, Lumír Olšovský a Petr Vondráček.

13/10 a 21/11

Malá scéna DJKT

Jarmila
Hruškociová
jako Slečna Julie

Divadlo Alfa

Kašpárek a mumie

Kašpárek, kdysi megahvězda českého loutkového divadla, se dnes na jevištích objevuje už velmi zřídka. Brněnskému herci Jiřímu Skovajsovi je to líto, a tak se ho
dětskému publiku snaží vracet. Na prknech Alfy tak učinil před deseti lety pohádkou Kašpárek a indiáni a nyní
přichází s Kašpárkovými dobrodružstvími v Egyptě.
Kromě manželů Škrholových přijdou na jeviště ještě tři
čeští vodníci, tajemná mumie egyptského faraona a velbloudář Kásim s velbloudem Pepou.

11/10 / 20:00

Divadlo Dialog

Saturnin

Divadlo JakoHost uvádí hudební komedii Martina Vačkáře
a Ondřeje Havelky. Hudební složku obstarává senzační
plzeňský dixieland The Dixie Hot Licks. Jeviště opanuje
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Miluji tě, ale...

Už jen dvakrát mají diváci možnost vidět primabalerínu Jarmilu Hruškociovou (dříve Dyckovou), držitelku
Umělecké ceny města Plzně, v titulní roli strhujícího
tanečního dramatu Slečna Julie. Dvě poslední reprízy
inscenace jsou naplánovány na 13. října a 21. listopadu.
Choreograf Libor Vaculík zpracoval do baletní podoby
slavné a skandální dílo dramatika Augusta Strindberga.
Jarmila Hruškociová nechává v této silné expresivní výpovědi naplno vyniknout nejen svou precizní taneční
techniku, ale i herecký talent.

14/10
15:00

D klub

Za každým rohem
Jeskyňka

Děti jsou prostě děti. Ať je to parta dětí z vašeho města či vesnice nebo parta dětí z pohádkového příběhu.
A když ještě mají bujnou fantazii, tak o dobrodružství,
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy

nedorozumění a průšvihy není nouze. Z obyčejných
věcí jsou rázem věci nadpřirozené, strašidelné ba dokonce nebezpečné. Spojením tří pohádek – O Červené
Karkulce, O Smolíčkovi Pacholíčkovi a O Perníkové chaloupce – vznikl jeden příběh plný nečekaných zvratů,
humoru a výtvarných nápadů. Hraje Divadýlko Kuba.

14/10
19:00

Velké divadlo DJKT

Jakub Jan Ryba

Operu Jakub Jan Ryba skladatele Miroslava Kubičky
uvede plzeňské divadlo ve světové premiéře. Libreto
čerpá z hry Josefa Boučka Noc pastýřů, pojednávající
o těžkém životním osudu skladatele, kterého proslavila
především Česká mše vánoční Hej, mistře. Dílo připomene odkaz tohoto významného přeštického rodáka
a čestného občana města Plzně. V roli Jakuba Jana Ryby
alternují Jaroslav Březina a Tomáš Kořínek, jeho ženu
Annu zpívá Ivana Veberová nebo Petra Alvarez Šimková.

18/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Zdeněk Izer
a autokolektiv

Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s nezaměnitelným humorem Zdeňka
Izera, opět nabídne oblíbené zábavné scénky, parodie,
mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení
je opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty.

19/10
18:30

Velké divadlo DJKT

 slavy 170 let od narozeO
ní Vendelína Budila

Devatenáctého října uplyne 170 let od narození legen-

inzerce_128x35mm.indd 1

říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

dárního plzeňského divadelního ředitele Vendelína Budila. Na jeho počest otevírá DJKT výstavu s názvem Jak se
dělalo divadlo za Budila, jejíž vernisáž se koná od 16:30
hod. ve foyeru Nové scény DJKT. Slavnostní program následuje ve Velkém divadle DJKT, kde v 18:30 hod. bude
historické foyer pokřtěno na Foyer Vendelína Budila
a v 19:00 hod. před představením Don Juan vyhlásí ředitel DJKT Martin Otava nové držitele Cen ředitele Divadla
J. K. Tyla a Cen Vendelína Budila. Ty jsou tradičně udíleny
při příležitosti významných výročí. Představení Dona Juana bude mimořádně končit v 21:15 hod.

22/10 / 19:00

Divadlo Dialog

Iluzionisté

Komedie o stárnoucím herci,
do jehož poněkud cynického
světa vtrhnou mladá ambiciózní dramatička a pragmatický lékař: na tomto půdorysu se odehrává komedie
se špetkou hořkých tónů, která se zabývá nejen osudy
postav, ale také tématem divadelní iluze jako domluvené hry mezi herci a diváky. Sledujeme skutečný příběh
nebo jeho divadelní obraz? Je byt herce bytem, nebo
magickým prostorem jeviště? V hlavní roli Stanislav Zindulka. Dále hrají Olga Ženíšková a Jakub Zindulka.

27/10 / 20:00

Divadlo Dialog

Ztracení
– Desaparecidos
Divadelní představení, které uvádí Týden hispánské kultury, přenese publikum
do Argentiny v čase nadvlády vojenské junty. Autorský
příběh herečky a režisérky Olgy Muňoz staví toto historické období do konfrontace s Argentinou dneška. Je
o hledání pravdy a hlavně sebe sama. Inscenaci dopro-

25.09.2017 9:09:51
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DIVADLO

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se...

vází autorská hudba inspirovaná argentinským tangem.
Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

28/10
19:00

Nová scéna DJKT

 očestné paní plzeňské
P
aneb Mistr ostrého meče

Humorný příběh v bohatých kostýmních kulisách měšťanské Plzně 18. století líčí provokativní osudy kata Hussa a jeho odvážné manželky Rosiny. Žena, která všem
leží v žaludku, se totiž rozhodla udávat tón nejen místní
módě. A to je rána pro městskou honoraci. Zvlášť když
se rodina kata, jíž se „poctiví“ lidé štítí, dostane do víru
milostných, kriminálních a dokonce i soudních událostí.
Aby se nakonec stala zachráncem cti samotného města
Plzně! Inscenace volně vychází ze hry a filmu Počestné
paní pardubické. V hlavních rolích se představí Jan Holík
a Zuzana Ščerbová.

31/10 / 19:30

Měšťanská beseda

One Knor Show

Celovečerní představení jednoho Knora baví diváky už
od roku 2009. Neustále aktualizované představení je víc
než jen obyčejná one-man show. Miloš Knor před očima
publika svým osobitým způsobem zpracovává vše, čím
aktuálně žije svět kolem nás.

14/11 / 19:00

Dům hudby

 váteční ShakeS
spearova 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 komen-
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Dozvěděli
jsme se…
… že na Malé scéně DJKT bude
mít 4. listopadu premiéru představení pro teenagery Viral.
… že 18. listopadu se koná Noc divadel.
… že Divadlo J. K. Tyla připravuje baletní zpracování Manon Lescaut. Premiéra bude 18. listopadu
ve Velkém divadle DJKT.
… že Divadlo Alfa zve v nové sezóně na zajímavé hosty. Opět přiveze Dejvické divadlo, Divadlo
Na Zábradlí nebo Buchty a loutky.
… že Kino Beseda zve koncem listopadu na balet
Korzár (26. 11.).
… že 14. listopadu bude v Domě hudby představení Shakespearova sváteční pošta s Martinem
Hilským.
… že 30. listopadu přijíždí do Besedy Leoš Noha
s bláznivou komedií Natěrač.
… že Divadlo Alfa přes prázdniny zkrásnělo. Přes
prázdniny proběhla rekonstrukce hlavního sálu,
a to podle návrhu architekta Miroslava Vavřiny.
… že Divadelní společnost Háta uvede v listopadu v Měšťanské besedě komedii Zamilovaný sukničkář s Lukášem Vaculíkem (12. 11.).
… že 11. listopadu budou v Pekle hrát Jiří Lábus
a Oldřich Kaiser Dona Quijota.
… že 19. listopadu můžete jít do Pekla na komedii
S tvojí dcerou ne. V režii autora Antonína Procházky hrají Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Zuzana
Slavíková a další.
… že na konci listopadu hostí Peklo komedii Moje
hra s Jiřím Bartoškou v hlavní roli (30. 11.).
… že hotel Primavera uvede 13. listopadu Lakomce s Gustavem Bubníkem.
… že v Besedě proběhne 3. prosince tradiční Česká mše vánoční a zpívání koled se členy souboru
operety a muzikálu Divadla J. K. Tyla.
… že 5. listopadu bude promítat Kino Beseda nejnovější zpracování Verdiho operety Aida od režiséra Petera Steina s dirigentem Zubin Mehtou!
tářem doprovází Martin Hilský. Vstupenky v předprodeji
na Plzeňské vstupence.
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

Česko-bavorské kulturní dny přiváží Bavorsko do Plzně! Festival Treffpunkt láká ve dnech
20.-22. října 2017 do DEPO2015, kde to bude od pátku do neděle žít ve stylu bavorské Biergarten se vším všudy. Čeká vás stylová gastronomie včetně bavorských piv, výstavy, literatura, besedy, řemeslo, tradiční i moderní hudba, ze které si vybere snad každý: dechovka
a folklor, swing, big beat, DJ. Celodenní program bude prokládaný představeními českých
a bavorských showmanů, od lyžařů po hráče na lahve. Neděli můžete strávit v depu s celou
rodinou – přichystaný bude atraktivní program pro děti i jejich rodiče. Těšte se na dětské
divadelní představení, rytířský souboj nebo na výrobu a pouštění draků.
Poznejte Bavorsko jako zemi, která kulturním bohatstvím žije!
Projekt Česko-bavorská kulturní platforma je financován prostředky z EU – Cíl EÚS
2014—2020.
Kompletní program festivalu a aktuální dění z česko-bavorské spolupráce najdete na
www.treffpunkt.cz.

Program TREFFPUNKT

20—22 l 10 l 2017

Pátek 20.10.
Amatovka

15.30—17.00
autobusová hala
Pěkně od podlahy zahájí festival tradiční
česká dechovka Amatovka ze Stříbra

čtení: Friedrich Brandl a Břetislav Ditrych: Hořce voní arnika.
Jiná Šumava.

15.30—16.30
kavárna
Dojmy a vzpomínky z míst, prodchnuté
znalostmi historických fakt a katastrof,
o nichž krajina v pohraničí dodnes podává
svědectví

vernisáž fotografické výstavy
Anne Erhard

17.00—17.30
kavárna
Dílo umělkyně, jež v Plzni strávila 6 týdnů
a představí ji svýma očima

Trachtenkapelle Regensburg
Stamm

17.30—19.00
autobusová hala
Bavorská dechovka, co má říz

přednáška/beseda: Sousedé
Češi a Bavoři
—historie a současnost

18.00—19.15
kavárna
Jsou Češi a Bavoři vzornými sousedy?
Odpoví historik Miroslav Breitfelder

Step by Step studio

19.30—19.45
autobusová hala
Populární vystoupení plzeňského
Step by Step studia

film: Plechový bubínek
19.30—21.00

klempírna

naražení sudu TREFFPUNKT PIVA

20.00
nádvoří
Sládci pro vás uvařili speciální várku výhradně z českého a německého chmele

Sunny Bottom Boys

Bratři v tricku: běžkaři

16.15—17.45
nádvoří
Novocirkusové představení předvede
kouzlo sportu populárního u našinců
i sousedů.

20.15—22.00
autobusová hala
Taneční večer ve stylu 50. let - Rock‘n‘roll
v podání bavorských sympaťáků, kteří vidle a traktory vyměnili za kytary a mikrofony!

čtení: Metamorph

Česko-bavorská Disco

Swing Studio Karlovy Vary

22.30—00.30

autobusová hala

17.00—18.00
kavárna
„Proměny“ jako téma společné výstavy
čtyř desítek umělců z Česka a Německa

Sobota 21.10.

17.00—18.00
autobusová hala
Kapela z Karlových Varů s těmi nejznámějšími swingovými hity

Tremolo

prohlídka výstavy Metamorfózy

10.30—11.30
autobusová hala
Celorepublikově mimořádně úspěšný
žákovský orchestr Tremolo z Třemošné

Domažlická dudácká muzika

11.45—12.45
nádvoří
Folklórní vystoupení souboru ze samého
jádra Chodska

Trachtenkapelle Regensburg
Stamm + tanečníci

12.45—14.15
autobusová hala
Bavorská dechovka podruhé, tentokrát
i s tanečním vystoupením

Flaškinet

14.30—15.00
nádvoří
Jsou jen dva, ale muziky nadělají plno
– na kytaru a na…ano, na flašky!

Big Band Convention Ostbayern

15.30—16.40
autobusová hala
Přední bavorský swingový big band patří
mezi hlavní hvězdy letošního Treffpunktu.
Představí program sestavený ke 100.
výročí narození Elly Fitzgerald.

18.00—19.00
velký skleník
Společnou výstavou Unie výtvarných
umělců Plzeň a Hornofalckého uměleckého spolku Oberpfälzer Kunstverein
Weiden provedou sami výtvarníci.

Trachtenshow—přehlídka krojů

18.30—19.00
autobusová hala
Móda hýbe světem! Je tomu tak i v oblasti
krojů?

přednáška/beseda o Horní Falci

19.00—20.00
kavárna
Jaké kulturní a přírodní krásy nabízí
Horní Falc, kam vyrazit na výlet?

film: Nebe nad Berlínem
19.30—21.00

klempírna

naražení sudu s TREFFPUNKT
PIVEM

20.00
nádvoří
Sládci pro vás uvařili speciální várku
výhradně z českého a německého chmele

The Red Aerostat

20.00—22.00
autobusová hala
„Mišunk“ folku a rocku dobyl Bavorsko
a jistě si získá fanoušky i v Plzni!

X-Cover

22.30—00.30
autobusová hala
Osobitá interpretace známých skladeb
slavných rockových skupin

Neděle 22.10.
workshop: výroba draků a loutek
10.00—11.30
Makerspace
Čas na tradiční pouštění draků.
Vyrobte si u nás svůj originál!

Rytíři Koruny České – show

12.45—13.15
nádvoří
Souboje a šarvátky mezi rytíři i lapky

Jugendkapelle Nabburg

13.15—14.30
autobusová hala
Žákovský orchestr s rozmanitým repertoárem

A BASTA!: Grimm aneb Märchenpohádky z von Gurkentopfu

14.00—15.30
klempírna
Pohádková koláž nejen pro děti v jazyce
čojč, kterému rozumí Němci i Češi, aniž
by se muselo překládat

Flaškinet

Jugendkapelle Nabburg

11.00—12.15
autobusová hala
Žákovský orchestr s rozmanitým repertoárem zahájí poslední den festivalu

workshop: chodské šátky
(skládání, nošení)

11.00—11.30
kavárna
Jak uvázat šátek na mnoho způsobů?
Ukáže vám Denisa Drahonská

15.00—15.30
autobusová hala
Showmanské duo rozezní lahve v doprovodu elektrické kytary

Rytíři Koruny České – show

15.30—16.00
nádvoří
Souboje a šarvátky mezi rytíři i lapky

autorské čtení: Oskar Siebert:
Jednou cizincem, provždy cizincem

pouštění (vyrobených) draků

15.30—16.30
kavárna
Česko-německý spisovatel a filmař představuje svůj autobiografický román

Step by Step studio

Orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany

12.00—12.45

venku

12.30—12.45
autobusová hala
Populární vystoupení plzeňského
Step by Step studia

16.00—17.15
autobusová hala
Plzeňský orchestr s příjemným pojetím
skladeb různých žánrů

Akce měsíce | Přehled výstav

do 19/11

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.

od 20/10

Západočeská galerie

„V oplatce jsi všecek tajně“.
Podoby eucharistického
Krista ve vizuální kultuře
Eucharistie je jednou ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba
a vzdávají se díky za spasení. Díky výjimečnému
a zásadnímu postavení v křesťanském životě byla
eucharistie vždy bohatou inspirací pro výtvarné
umění. Výstava představí rozmanité podoby eucharistické úcty ve vizuální kultuře od čtrnáctého
do dvacátého století (František Bílek, Jan Zrzavý, Bohuslav Reynek, Alén Diviš, Vojmír Vokolek,
Ivan Sobotka). Zastoupena budou díla malířská
a sochařská i práce uměleckého řemesla. Autoři
rozdělili výstavu do tří tematických oddílů. První
oddíl s názvem Mše a eucharistické alegorie a zázraky zahrnuje díla se starozákonními předobrazy
křesťanské bohoslužby, s námětem Poslední večeře a eucharistického stolu, díla s tématem eucharistických alegorií, zázraků a vidění spojených
s mešní obětí i liturgické náčiní k jejímu vysluhování. V oddílu „Svátostné“ tělo Krista ve výtvarném
umění se autoři soustředili na díla s námětem vtělení a oběti Krista. Třetí část se zaměří na pašijovou
tematiku a předměty spojené s poutěmi do Svaté
země (modely kaple Božího hrobu, pašijové traktáty, poutní růžence).
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do 31/12

DEPO2015

Benedikt Tolar:
ŠKODA…
Málokdo ví, že v prostorách
DEPO2015 vytváří své umělecké objekty plzeňský sochař
Benedikt Tolar. K jeho nejvýraznějším dílům patří odřezané střechy a kapoty aut. V neobvyklé instalaci uvidíte
mimo výsledných objektů také jejich postupný vznik.

do 21/01

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. Výstava kombinuje výtvarná díla vzniklá v této době s amatérskými fotografiemi, jež dobu
dokumentárním okem zachytily. 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.
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od 04/10

DEPO2015

Jak se točí peníze?
Interaktivní zábavná expozice
o penězích a finanční gramotnosti pro děti od 7 let poodhalí, jak vypadá Centrální
banka, burza nebo jeskyně krále Midase. S platební kartou budou děti plnit úkoly, chodit do obchodů a do banky. Zábavná multimediální hra má za sebou více než
desítku repríz v Grazu, Vídni, Praze, Záhřebu. Do Plzně
ji přináší DEPO2015 ve spolupráci s Českou spořitelnou,
která se finančnímu vzdělávání dětí dlouhodobě věnuje. Na vernisáži 3. 10. se potkáte s youtuberem KOVYM!
Součástí expozice je vzdělávací program pro školy. Více
na www.depo2015.cz/proskoly.

05–25/10

DEPO2015

Metamorfózy
Ústředním bodem společné výstavy Unie výtvarných umělců
Plzeň a Hornofalckého uměleckého spolku – Oberpfälzer Kunstverein Weiden jsou proměny. Vidět tu můžete
jak klasické zpracování, tak i odvážnější řešení. Vystavuje zde přes 40 umělců z Čech a Německa. Výstava však
nabídne i zajímavý doprovodný program. Šestého října v 16 hodin se uskuteční fashion workshop Pleteme
s Bery a 21. října od 17 hodin proběhne autorské čtení
Slova k obrazům a komentovaná prohlídka v doprovodu samotných autorů.

bude zaměřena hlavně na pistole, pušky a samopaly oficiálně přijaté do výzbroje jednotlivých ozbrojených sborů, v menší míře pak i na osobní zbraně jejich příslušníků.
Návštěvník se tu stručně seznámí s historií jednotlivých
výrobců, ale především uvidí trojrozměrné exponáty
– pistole, pušky a samopaly, a to i ve více provedeních
spolu s náboji a příslušenstvím k nim. Na výstavě budou
prezentovány především zbraně ze sbírky firmy Beareka,
dále ze studijní sbírky Odboru kriminalistické techniky
a expertíz Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
a sbírkových fondů Západočeského muzea v Plzni. Výstava potrvá až do 28. ledna.

od 11/10

Galerie Ladislava
Sutnara

Boris Jirků:
Ilustrace

Malíř, ilustrátor a pedagog na Sutnarce Boris Jirků vystaví
v Galerii Ladislava Sutnara své nejnovější ilustrace. Ne náhodou ve stejnou dobu, kdy na Fakultě designu a umění
probíhá sympozium Figurama, tedy svátek figurální
kresby a malby. Boris Jirků doposud ilustroval 70 knih,

od 06/10

Západočeské
muzeum

Pistole, pušky
a samopaly československých
zbrojovek v letech
1918–1968
Nová výstava v muzeu chce návštěvníka informovat o výrobě ručních palných zbraní ve zbrojovkách a firmách,
které vyráběly zbraně pro ozbrojené sbory na území ČSR
od jejího vzniku v roce 1918 až do roku 1968. Výstava
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Commerz Real, majitel Metropole
Zličín, jmenoval Dasbach Smits jako
novou správcovskou společnost pro
toto své pražské nákupní centrum.
Od 2. srpna 2017 je Dasbach Smits
prostřednictvím své společnosti Star
Management Prague odpovědný
za správu Metropole Zličín.
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namaloval bezpočet obrazů, které se prodávají do celého světa a je jedním z nejvýraznějších českých malířů
současnosti. Své umění předává s láskou dál studentům
nejen na plzeňské univerzitě, ale také na Akademii umění
v Banské Bystrici. Na výstavě se můžete těšit na ilustrace
z knih Mistr a Markétka M. Bulgakova a Podzim Patriarchy
G. G. Márqueze. Výstava potrvá do 4. listopadu.

12/10 / 17:00

Západočeská galerie

Památníky obětí
válek v Plzni a okolí
Doprovodná přednáška k výstavě „TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních
režimech 1938–1953“. Stanislav Bukovský pozve publikum na výpravu za pomníky, památníky a pamětními
deskami. Po 1. světové válce byly takřka v každé obci
postaveny památníky padlých. Často je doplňují sochy,
na Plzeňsku především od sochařů Vojtěcha Šípa a Otakara Waltera. Po roce 1945 na většinu pomníků přibyly
pamětní desky se jmény obětí 2. světové války. Jinde
vznikly památníky nové. Také na fasádách některých
domů jsou pamětní desky obětí z 2. světové války, hlavně z povstání 5. a 6. května 1945. Většina památníků byla
postavena krátce po skončení válek, v menší míře vznikají až do současnosti. Na přednášce bude věnována pozornost nejen památníkům, ale i těm, jejichž jména jsou
na nich uvedena.

22/10 / 14:00

Západočeská galerie

Cesty a jejich
příběhy

Výtvarná dílna pro děti a rodiče
navazuje na téma probíhající výstavy „TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953“.
Pod tlakem válečných konfliktů a mnoha dalších život
ohrožujících podmínek je nyní ve světě podle odhadů
na útěku z domovů přes 65 milionů lidí, což je největší
počet uprchlíků od druhé světové války. Stejně jako tehdy se lidé snaží dostat do bezpečnějšího světa, zachránit
život sobě a svým rodinám, stejně jako tehdy je nikdo
nikde nechce. Za masou lidí, v níž každý je významný
a zároveň bezvýznamný, se skrývají dramatické osudy.
Výstava je svým tématem mimořádně aktuální a apeluje
na současného člověka. Tvůrčí dílna je určena pro děti
od 6 do 15 let, cena 60 Kč zahrnuje výtvarný materiál. Rezervace na rezabkova@zpc-galerie.cz, tel. 377 908 536.
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že na listopad připravila
Západočeská galerie čtyři doprovodné přednášky k výstavě TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních
režimech 1938–1953. Řeč bude o osudech sudetských Němců v poválečném Německu, o umělcích
ve dvou totalitách nebo o československém filmu
od Mnichova po měnovou reformu.
… že v listopadu se v Galerii Jiřího Trnky představí
svojí retrospektivní výstavou – tapiserie, malba,
výtvarnice a pedagožka Lydie Šloufová.
… že Studijní a vědecká knihovna PK chystá výstavu grafika Jiřího Slívy k jeho životnímu jubileu.
… že v říjnu proběhne další výtvarné sympozium
Figurama, které pořádá Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara (10.–27. 10.).
… že Studijní a vědecká knihovna PK připravuje
kurzy tvůrčího psaní s René Nekudou.
… že v Muzeu loutek probíhá až do konce roku výstava Život je loutkohra.
… že 30. listopadu se ve Studijní a vědecké knihovně PK uskuteční setkání s íránskými básnířkami žijícími v Čechách.
… že Kino Beseda chystá na konec listopadu dokument Raffaello: Lord umění (30. 11.).
… že ve Studijní a vědecké knihovně PK bude pokračovat cyklus Noches nativas – pravidelná setkání se španělsky psanou poezií.

31/10 / 16:00

Stará synagoga

Klára Becková –
Loosová, svědkyně jedné epochy
Výstava věnovaná osobě a době poslední manželky architekta Adolfa Loose jde do finále. V poslední den jejího trvání se uskuteční komentovaná prohlídka. Výstavou reflektující literární nadání mladé ženy i její tragický
konec v koncentračním táboře provede její autor David
Růžička. Výstavu připravilo Středisko západočeských
spisovatelů a o její reprízu už projevila zájem loosovská
vila Stiassni v Brně.
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říjen

OC Plzeň Rokycanská

Chilli festival
a pikantní prevence

28/10

Plzeňské oslavy
vzniku republiky
Plzeň oslaví vznik samostatného Československa
podobným způsobem jako v minulých dvanácti
letech. Za symbolických 28 korun nebo zdarma
pozve zájemce do celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií, historických památek včetně zahrad
a některých sportovišť. Bohatý celodenní program
zakončí vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka s následným lampionovým průvodem a ohňostrojem. Pro veřejnost bude otevřena například
radnice, Měšťanská beseda, Velké divadlo nebo
běžně nepřístupný Loosův interiér v domě na Klatovské 19. Nově se připojí BOHEMIA SEKT, s.r.o.
ve Starém Plzenci, Divadlo Alfa nebo Biskupství
plzeňské s prohlídkami katedrály sv. Bartoloměje.
Své dveře otevřou také čistírna odpadních vod
a úpravna vody na Homolce.
Sportovně založeným účastníkům program nabízí turistický pochod na rozhlednu Chlum, volné bruslení nebo plavání. Sousedské procházky
Skrytého města mají v nabídce novinku s názvem
Plzeň v idejích. Rozmanitou programovou nabídku doplňuje festival pouličního jídla v DEPO2015
nebo okružní jízdy historických vozů dopravních
podniků. Kompletní seznam míst a institucí je
k dispozici na www.plzen.eu. Rezervaci a prodej
vstupenek umožní od 9. října v 9 hodin portál
www.plzenskavstupenka.cz a Turistické informační centrum města Plzně na náměstí Republiky 41. U některých subjektů, jako je například
Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské muzeum a Plzeňské
historické podzemí, je nutné si vstupenky pořídit
prostřednictvím jejich prodejních webů.
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Pro milovníky chilli i ty, kteří rádi
pomáhají, připravilo OC Plzeň na Rokycanské skvělý říjnový program. Protože je říjen celosvětově měsícem boje
proti rakovině prsu, i obchodní centrum se oblékne do růžové a v rámci Měsíce v růžové nabídne možnost pomoci
organizaci Mamma HELP, a to v rámci módní přehlídky
(21. 10.), castingu Look Bella (7. 10.) anebo právě Chilli
festivalu (14. 10.). Přijďte se pobavit, ochutnat kulinářské
skvosty šéfkuchaře Tomáše Braczka anebo se rovnou
zúčastnit soutěže v pojídání chilli! Podrobné informace
k programům najdete na www.ocplzen.cz.

říjen

Kino Beseda

Francie
v Kině Beseda
Kino Beseda má v říjnu na programu již tradiční přehlídku 7 dní francouzského filmu,
během níž můžete zhlédnout 9 špičkových snímků
z francouzské produkce. Přehlídku odstartuje Život
za život (23. 10.), který diváka zavede hned do dvou
nemocnic – v jedné leží chlapec v kómatu, v té druhé
čeká žena na transplantaci orgánů. Erotikou prosycený
Dvojitý milenec (24. 10.) sleduje křehkou Chloé, která se
zaplete s vlastním psychoterapeutem. Těšit se můžete
na bláznivou komedii Srdečně vás vítáme (28. 10.), komediální drama I dva jsou rodina (26. 10.) s hvězdným
Omarem Sy, či srdcervoucí drama Spravedlnost pro mou
dceru (27. 10.).

od 01/10

Techmania

Podzimní
příměstské tábory
Techmanie rozšiřuje nabídku
velice oblíbených příměstských táborů. Kromě očekávaných prázdninových, jichž mohou rodiče využít během
podzimních prázdnin na konci října, je nově možné vybírat i z táborů víkendových. Nabízejí jednodenní program,
na sobotu nebo na neděli. Nadchne především milovníky
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz
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astronomie, biologie či únikových her. Jednodenní víkendové tábory jsou určeny spíše starším školákům.

01/10
10:00

Městská plovárna
a další místa

D
 en architektury 2017:
TUTA PLZEŇ

Páteří programu populárního festivalu budou komentované prohlídky veřejných prostranství, která se proměnila v rámci aktivit Pěstuj prostor. Mezi jednotlivými
místy, na kterých bude číst Michal Jančařík a slamovat
Bio Masha, účastníky povozí historický autobus. Součástí programu bude workshop pro děti, večerní filmová projekce a komunitní večeře. Začátek dopoledního
bloku v 10:00 hod. na Městské plovárně, odpoledního
ve 14:30 hod. v předškolí 4. ZŠ. Více informací najdete
na pestujprostor.plzne.cz.

od 02/10

Techmania

ČT:D

Techmanie s podzimem udělá
radost všem malým divákům
televizního kanálu ČT:D. Bude totiž hostit jeho malou expozici. Hlavní roli v ní hraje duha. Duha, s níž si návštěvníci budou hrát. Z kostek budou skládat ptáčky Duháčky,
nebo si na velkých válcích složí pruhovanou či korálkovou duhou. Rodičům tenhle hlavolam možná připomene
kdysi populární Babylónskou věž, mladší sestru Rubikovy
kostky. A protože jde o expozici televizní, bude tu také televizní kamera a zelené klíčovací pozadí, před nímž si děti
i dospělí budou moci vyzkoušet, jaké to je být televizní
rosničkou. Natočený materiál si nakonec pošlou e-mailem, aby se mohli pochlubit kamarádům nebo babičce.

od 04/10

Techmania

Měsíc s Lajkou
a Sputnikem
Čtvrtého října uplyne šedesát let od okamžiku, kdy na oběžnou dráhu Země odstartovala první umělá družice, Sputnik 1. A o měsíc
později, 3. listopadu, se na oběžné dráze ocitla ani ne
tříletá fenka Lajka. Obě výročí připomene Techmanie
krátkým filmem Lajka, který bude promítat ve 3D Cineříjen 2017 | www.zurnalmag.cz

ma a speciálním obohacením komentovaných procházek hvězdnou oblohou. Kdo by si chtěl odnést nějakou
vzpomínku s sebou domů, měl by se zastavit ve zdejším
obchodě, kde najde třeba vtipná trička hrající si se slovní
hříčkou Lajka – facebookový like.

06/10 / 17:00

Techmania

Noc vědců
Noc vědců se letos posunula z posledního zářijového
pátku na první říjnový a poprvé se bude konat přímo
v Techmanii. Jejím tématem je Mobilita. Připravena je
proto třeba přednáška na téma Jaderný reaktor jako
lodní pohon, nebo přednáška o řízení a navigaci meziplanetárních sond a povrchových vozítek. Kromě toho
si návštěvníci užijí vozítka segway, seznámí se s novinkami Škody Transportation, poznají kloubní protézy
anebo se mohou těšit na exponáty z Muzea na demarkační linii, ukázky práce hasičů nebo roboty Dash a Dot
či humanoida.

TIP NA ŘÍJEN
11/10 / 17:00

Studijní a vědecká knihovna PK

Slavnostní
zahájení Týdne
hispánské kultury v Plzni

Festival hispánské kultury odstartuje společná
vernisáž hned šesti výstav, které zaplní prostory
Studijní a vědecké knihovny. K vidění budou fotografie, obrazy či tradiční latinskoamerické výrobky,
a to na výstavách Barvy Latinské Ameriky, Makó
– Životní cykly ženy: analogie mezi životními cykly
ženy a ročními obdobími, Tereza Čápová – tradiční
výroba chilských tkanin, Psáno obrazem – Tajemné
kameny z řeky Ica v kresbách Romana Brucknera, výstavy fotografií Chilané představují Chile a plejády
tradičních výrobků národů Kuna, Wayuu, Aymarás,
Cachiquels, Mapuče a mnoha dalších etnických skupin Latinské Ameriky.
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07/10 / 10:00

Kulturní tipy

program před ředitelstvím ZOO. Vítáni jsou všichni milovníci psů, kteří si chtějí hrát, soutěžit a bavit se.

Koterovská náves

10–15/10

Medový jarmark
Již počtvrté zavoní Koterovská
náves medem. A na své si přijdou nejen milovníci medu, ale i příznivci regionálních
potravin a produktů. U včelařů navíc návštěvníci 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.
V kulturním programu zahraje Petr Bende s cimbálem
nebo Plzeňští heligonkáři a připraveny jsou i kuchařské
show. Více na www.koterovskanaves.plzen.eu.

07/10
14:00

ZOO

Kilometrovkou po šesti

Hravý podzim v Zoologické a botanické zahradě města Plzně vyvrcholí tradičním závodem pro psy a jejich
páníčky. Startuje se jako vždy na začátku aleje u Kalikovského mlýna. Součástí akce je bohatý doprovodný

TIP NA LISTOPAD
04/11 / 09:00

Měšťanská
beseda

EXCELLENTNÍ
ŽENA
Již pojedenácté se ženy mohu těšit na sobotu plnou zážitků a zajímavých přednášek. Pozvání opět
přijali výborní lektoři: lékař Roman Šmucler přijede
s přednáškou o estetické medicíně, historička Dagmar Hudecová přiblíží významné plzeňské ženy
19. století a Michaela Chaloupková, jediná žena
v představenstvu ČEZ, bude hovořit na téma Žena
ve světě mužů. Hlavním hostem bude Blanka Matragi, světová návrhářka, sklářka, výtvarnice. Žena,
která šaty povznesla na umění a obléká nejbohatší
ženy světa. A to zdaleka není z nabídky Excellentní
ženy všechno, bohatý je i doprovodný program!
Bližší informace na www.excellentnizena.cz.

30

Moving Station

Be2Can

Je vám líto, že jste nemohli jet
na filmový festival do Berlína,
Benátek a Cannes? Nezoufejte. To nejlepší ze všech tří
nabídne přehlídka Be2Can. Promítat se bude třeba Zlatou palmou z Cannes ověnčený film Rubena Östlunda
Čtverec nebo snímek filipínského režiséra Lava Diaze
Ta, která odešla, jenž získal Zlatého lva v Benátkách.
Na programu jsou i hvězdně obsazené snímky Zabití
posvátného jelena s Nicole Kidman a Colinem Farrellem
v hlavních rolích nebo film Nikdys nebyl s Joaquinem
Phoenixem. Podrobný program na www.be2can.eu
a www. johancentrum.cz.

12/10
16:00

Techmania

ERC = Věda na druhou

Hostem Science café tentokrát bude absolventka gymnázia na Mikulášském náměstí Lenka Zdeborová, která
je držitelkou prestižního evropského grantu ERC SMiLe.
Hovořit bude třeba o tom, jak fyzika skelných materiálů souvisí se složitostí algoritmů, ale také o tom, jak se
může dívka dostat od fyzikální olympiády do francouzského Národního výzkumného centra CNRS.

12/10 / 18:30

Měšťanská beseda

Momenty
introspekce:
Plzeň a secesní
architektura

První část přednáškového cyklu, věnovaného plzeňské architektuře několika období od závěru 19. století
do konce 80. let století minulého. V díle zaměřeném
na secesi vystoupí renomovaní historici architektury
a umění Pavel Zatloukal a Jan Mergl. Zatímco P. Zatloukal představí zdroje secesní architektury v Anglii, Francii
či Rakousku, J. Mergl přiblíží přijetí secese v Plzni i zdejší nejdůležitější objekty a díla. Vstupenky v ceně 50 Kč
na místě nebo na www.plzenskavstupenka.cz. Více informací na pestujprostor.plzne.cz.
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz
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13–15/10 / 09:00

TJ Lokomotiva

Veletrhy Moderní
dům a byt & Žena
a domov & ŽIVA
V půli měsíce se hala TJ Lokomotiva stane místem konání největšího západočeského trojlístku veletrhů. Uskuteční se zde veletrh bydlení a stavebnictví MODERNÍ
DŮM A BYT a veletrh módy, kosmetiky, zdravého životního stylu a všeho souvisejícího se spokojeným a útulným domovem ŽENA A DOMOV. Děti, ale i dospělé jistě
zaujme výstava ŽIVA – chovatelská výstava drobného
zvířectva, papoušků, terarijních zvířat, s přehlídkou
mláďat. Veletrhy jsou přístupné od 9 do 18 hod., v neděli do 17 hod. Vstupné pro dospělé činí 50 Kč, pro děti
20 Kč. Více na www.omnis.cz.

18/10 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Jak jsem naučil
chodit sochy
na Velikonočních
ostrovech
Díky sochám Moai je Velikonoční ostrov světoznámý.
Celkem jich dávní stavitelé vztyčili asi tři sta a většina je
asi 3,5 m vysoká. Najdou se však i takové, které měří až
12 m a váží až 90 tun. Záhadu, jak mohli obyvatelé ostrova tak těžké sochy zvednout, rozlousknul český inženýr
Pavel Pavel. Povídat o tom přijde do Studijní a vědecké
knihovny v rámci Týdne hispánské kultury v Plzni.

20–22/10

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
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

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.

25/10 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Budiž voda

Klima se mění. A s každou
změnou zpravidla přicházejí výkyvy, než se stav uvede do nové rovnováhy. Právě takové výkyvy zažíváme
v extremitě počasí. Dřívější prognózy se stávají žitou
realitou a voda se stává problémem. Jednou tím, že je jí
málo, podruhé tím, že je jí moc. V krajině a venkovských
sídlech dochází k destruktivním procesům, velká města
se přehřívají, a na to mají problém s přetížením stokové
sítě. Zde je pak tou nejefektivnější cestou uplatnění tzv.
zeleno-modré infrastruktury. Úvodním tématem z nové
série přednášek bude problematika hospodaření se

TIP NA LISTOPAD
Plzeňský
literární festival
Potřetí bude listopad
v Plzni patřit Plzeňskému
literárnímu festivalu, který
pořádá Středisko západočeských spisovatelů. Jeho
hlavním tahákem bude představení pražské Violy
Shakespearova sváteční pošta s Hanou Maciuchovou a Martinem Hilským. Spisovatelé také vzdají
hold neprávem zapomenuté osobnosti básnického
nebe, experimentálnímu básníkovi Zdeňku Barborkovi. Středisko vydává knihu Štamgastovo zešílení,
která byla sestavena z jeho dosud knižně nepublikované pozůstalosti. Kromě profesionálních literátů dostanou letos poprvé v rámci festivalu prostor
i všichni autoři, kteří si píší spíš do šuplíků a počítačů.
Jednak se bude křtít řetězový román Uzamčení, který vznikl společnou tvorbou 26 autorů, a Il Mio Caffé
bude hostit Literární marmeládu neboli jam-session,
na němž bude moci ze své tvorby číst kdokoli z amatérských autorů, kdo bude mít zájem.

31

KAM ZA KULTUROU
srážkovými vodami. Prvním řečníkem bude Václav Čubr
ze sdružení Envic.

25/10
18:30

Loosovy interiéry: byt
Krausových, Bendova 10

 omenty introspekce:
M
Plzeň a moderní
architektura

Druhý díl přednáškové série se soustředí na moderní
a modernisticku architekturu v Plzni i dalších místech
Československa. Opět vystoupí dvojice odborníků –
Lucie Valdhansová představí paralely mezi brněnskou
a plzeňskou meziválečnou architekturou s akcentem
na autory spjaté s Plzní, a to včetně Adolfa Loose. Petr
Domanický se zaměří na plzeňskou moderní architekturu a na razantní proměnu, kterou město mezi
válkami prošlo. Vstupenky v ceně 80 Kč na místě nebo
na www.plzenskavstupenka.cz. Více informací najdete
na pestujprostor.plzne.cz.

28/10 / 10:00–18:00

DEPO2015

DEPO Street Food
Market
Oblíbený festival pouličního
jídla DEPO Street Food Market opět zaplní areál lákavými vůněmi lahůdek z bister a food trucků s rychlým
a chutným jídlem. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavý mix stánků, nabízejících rychlé, ale kvalitní jídlo, které lze připravit přímo před hosty, je nenáročné
na konzumaci a cenově dostupné. Čekají vás speciality
české i mezinárodní kuchyně, dobrá káva, kvalitní vína
i ochutnávky různých piv. Vstup je zdarma!

02/11 / 20:30

Měšťanská beseda

LiStOVáNí.cz:
Robert Fulghum
jako Opravář osudů
Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací
do Česka, aby vyjel s projektem LiStOVáNí představit
svou novou knihu Opravář osudů. Uvidíte také divadelní představení z knihy Co jsem to proboha udělal?
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Dozvěděli
jsme se…
… že 30. října začíná další ročník multižánrového festivalu
frankofonní kultury Bonjour
Plzeň!
… že v polovině listopadu bude Moving Station
patřit již 12. ročníku mezinárodního festivalu animovaného filmu Animánie (16.–19. 11.).
… že na konci listopadu se můžete vydat S batohem mezi lvy. Přesně tak se jmenuje přednáška
Martina Šíla, která se bude konat v Měšťanské besedě (28. 11.).
… že v polovině listopadu se uskuteční v Plzni přehlídka současného designu Plzeň Design Week.
Prodejní veletrh proběhne 17.–19. 11. v prostorách
DEPO2015.
… že počátkem října se koná Týden knihoven, který opět ukáže knihovny, jak je neznáte (2.–8. 10.).
… že Nová Akropolis zve 2. listopadu na kurz filozofie a psychologie Východu a Západu.
… že Měšťanská beseda zve v listopadu na unikátní přednášky se stereografickou projekcí, které
publikum vezmou do Nepálu a Tibetu a na dvě osmitisícovky skrze 3D brýle.
a pak budete mít možnost si s Robertem Fulghumem
popovídat a nechat si podepsat knihy. Účinkují Věra
Hollá a Jiří Ressler.

16–19/11

Plzeň

Animánie:
cesta do světa
animovaného filmu
Sen – to je téma letošního ročníku festivalu animovaných filmů Animánie, který proběhne v Plzni v polovině listopadu. Diváky čekají desítky animovaných filmů,
setkání s mistry české animace či zajímavé workshopy.
Promítat se bude třeba filmový hit Můj život Cukety, který s citem a humorem vypráví příběh malých obyvatel
dětského domova. Organizátoři připomenou také výročí Hermíny Týrlové, Trnkův Sen noci svatojánské nebo
Miazakiho Cestu do fantazie.
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

Film měsíce | Filmové premiéry

05/10

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Blade Runner 2049 / sci-fi
Sci-fi Blade Runner z roku 1982 je dnes považované za absolutní
klasiku. Odehrávalo se ve světě, kde vedle lidí žijí i umělí replikanti a ti někdy začnou trochu zlobit. Právě proto tu byli lidé
jako Rick Deckard, kteří je uměli najít a zlikvidovat, Rick ovšem
pochopil, že celá situace je trochu složitější, sám se zamiloval
do replikantky a začal váhat, jestli je vůbec sám člověk.
A pak o něm celé roky nikdo neslyšel. Teď tu máme pokračování a Rick Deckard je muž, kterého je potřeba najít. Za úkol to dostal důstojník policie v Los Angeles, který
si říká K. Stejně jako Deckard je i on Blade Runner a lovec
replikantů, teď však musí vypátrat svého předchůdce, protože jen on ho může nasměrovat k životně důležitým informacím. Ty se nesmí dostat do špatných rukou, protože by
mohly rozvrátit zbytky civilizovaného světa. Čím víc se ale
K blíží k pravdě, tím víc začíná chápat, že s ním jeho nadřízení
nehrají úplně fér hru a že situace je mnohem složitější. A odlišit dobro od zla začíná být skoro nemožné. Z původního
filmu se vrací Harrison Ford, ale hlavní role se ujme Ryan Gosling. Ve filmu uvidíte i Robin Wright, oscarového Jareda Leta
nebo zápasníka Davea Bautistu. Režie se ujal Denis Villeneuve, autor vynikajících filmů Sicario: Nájemný
vrah nebo Příchozí a režisér původního Blade Runnera Ridley Scott u filmu figuruje jako jeden z producentů.
Šance, že se tu rodí nová klasika, je víc než slušná. Kino Káčko uvede 7. října.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

05/10

Esa z pralesa / animovaný
Animák plus zvířátka rovná se úspěch. Uvidíme, jestli tohle pravidlo bude
platit i u novinky Esa z pralesa. Jejím hrdinou je Maurice, tučňák, který sám
sebe ovšem za tučňáka ani trochu nepovažuje. Je to sice pták a létání mu moc
nejde, vychovala ho ovšem odvážná tygřice, takže pokud jde o něj – je to tygr.
A jako tygr musí být i pořádný drsňák. Spolu s partou dalších zvířecích kámošů
trénují bojová umění a Maurice se chce stát největším mistrem kung-fu široko daleko. Moc mu to ale nejde, je dost
nešikovný a neohrabaný, ale to, co mu chybí na schopnostech a instinktech válečníka, dohání totálním nasazením.
To ale možná nebude stačit, do pralesa totiž míří koala Igor. Ten miluje chaos a chce celý prales s pomocí svojí armády paviánů zničit. Zabránit mu v tom můžou jen Maurice a Esa z pralesa. Kino Káčko uvede 8., 20. a 27. října.

05/10

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Hora mezi námi / dobrodružný / drama
Alex a Bena nespojovalo vůbec nic. Ona se potřebovala kvůli reportáži co
nejrychleji dostat do Baltimoru, on tam spěchal, protože ho potřebovali
v nemocnici kvůli operaci, ale do letadla se nedostali. Pak se ovšem objevila
možnost odletět malým soukromým letadlem, a tak se dva cizí lidé složili
na cestu a počítali s tím, že si vymění pár zdvořilostních frází a jejich cesty
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz
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se hned po přistání rozejdou. Pak ovšem jejich stroj ztroskotal. Alex i Ben sice přežili, pilot ovšem takové štěstí
neměl. A brzy se navíc ukáže, že letěli mimo běžné trasy, nikdo neví, kde jsou a všude okolo jsou jen stromy a sníh.
Šance, že je někdo najde, je minimální, a tak jim nezbývá nic jiného než vyrazit na dlouhý pochod, který je snad
dovede do civilizace. Proti nim stojí zima, divoká příroda, zranění i nezkušenost. Oba ale vědí, že šanci na záchranu i na přežití mají jen společně. Podlehnou zraněním těla a duše, nebo ve zdánlivě beznadějné situaci znovu
uvěří v důvěru a lásku? A pokud přežijí, dokáží se vrátit do svých životů? Snímek natočil palestinský režisér Hany
Abu-Assad, který má za sebou oceňované filmy jako Omar nebo Ráj hned teď. Hvězdami napínavého dramatu
jsou Kate Winslet a Idris Elba. Kino Káčko uvede 15. října.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

12/10

Sněhulák / krimi / drama / thriller / mysteriózní
Pokud bychom hledali současného krále skandinávských detektivek, nejspíš
by jím byl Jo Nesbø, autor série knih, jejímž hrdinou je brilantní detektiv Harry
Hole, který se sice dokáže dostat na kobylku i těm nejtěžším zločincům, jeho
soukromý život je ovšem obvykle v troskách. A to platí i o Sněhulákovi. Harry
právě dostal kopačky a potřebuje nějakou vzpruhu. Tou se pro něj stává případ brutálně zavražděné ženy. Ta před několika dny zmizela ze svého domu a jediná stopa, která na místě zůstala,
byl sněhulák postavený na zahradě. Harry zjišťuje, že nejde o ojedinělý případ a že narazil na vraha, který je nejen
vychytralý, ale chce si i s policií hrát. Záměrně nechává Harrymu falešné stopy a kvůli jeho zvrácené zábavě umírají
další lidé. Harry a jeho nová parťačka Katherine teď musí udělat všechno pro to, aby ho našli a zastavili. Pokud se
jim to nepovede, bude mrtvých víc a víc. V napínavém thrilleru se hlavní role ujal Michael Fassbender, dorazí ale
i půvabná Rebecca Ferguson, oscarový J. K. Simmons nebo Val Kilmer. Kino Káčko uvede 13. a 21. října.

12/10

Cinema City, Kino Káčko

My Little Pony Film / animovaný / dobrodružný
Pokud máte doma malé holky, je celkem slušná šance, že milují seriál My Little
Pony. A tím pádem je i docela slušná pravděpodobnost, že budou chtít jít
do kina na celovečerní film, takže se připravte – létající poníci už se na vás těší.
Objevila se strašlivá temná síla, která ohrožuje městečko Ponyville a zdá se,
že jí nedokáže zastavit nic. Šestice hlavních hrdinů se tedy musí vydat na nebezpečnou výpravu ze svého domova, která je zavede až za hranice bájné
Equesterie. Čeká je velké dobrodružství, zákeřní nepřátelé i nebezpečné překážky, ale také noví kamarádi. A společně zjistí, že to jediné, co by mohlo zachránit Ponyville, je síla jejich přátelství. Animované dobrodružství by neměl
minout nikdo, kdo miluje seriál. Kino Káčko uvede 13., 22. a 29. října.

				

CineStar

12/10

Alibi na míru / komedie
Malá lež nikomu neuškodí. A dá se na ní dobře vydělat. Přesně takhle uvažuje Greg, který má firmu na alibi. Potřebujete trochu klidu? Utéct na pár
hodin od rodiny? Mít prostě čas na sebe nebo zakrýt nějakou nepříjemnou
aférku? Stačí zavolat. Greg a jeho parta mají připravené alibi pro každého
a na jakoukoliv situaci. Dobře jim to nese, ve svém vymýšlení a lhaní jsou
sakra dobří a nic jim nechybí. Pak se ale Greg zamiluje a věci se ošklivě zkomplikují. Jako profesionální lhář moc
neví, jak si poradit s láskou a navíc jeho půvabná přítelkyně nemá ráda lži. Ani trochu. A Greg nic jiného než lži
neovládá. Možná, že by bylo nejjednodušší říct jí pravdu, ale to by nebyl Greg, a jedna malá lež nikoho nezabije.
Pak ale přijde druhá, třetí… a najednou už to nemá pod kontrolou. Zvládne se kvůli opravdové lásce změnit, nebo
se stane obětí svých vlastních výmyslů?
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Filmové premiéry

12/10

CineStar, Kino Káčko 8 hlav šílenství / životopisný

Anna Barkovová byla v roce 1921 na nejlepší cestě stát se umělkyní, jejíž jméno přesáhne hranice její země a zapíše
se mezi legendy. Mladá básnířka měla být větší než samotný Puškin, ale život a osud pro ni měly úplně jiné plány.
O pár let později už seděla ve vlaku, který mířil do kazašských stepí, kde měla Anna najít svůj nový a nedobrovolný
domov v gulagu. A nebyl první ani poslední. Ze svého pětasedmdesát let dlouhého života strávila téměř třetinu
ve vyhnanství a na jejím osudu se dá krásně, i když vlastně spíš bolestivě sledovat, jak může doba zničit talentovaného člověka. Režisérka Marta Nováková rozdělila svůj film do osmi kapitol, které se svým stylem jedna od druhé
značně liší. Hlavní roli si zahrála zpěvačka Aneta Langerová. Kino Káčko uvede 19. října.

19/10

CineStar, Cinema City

Geostorm: Globální nebezpečí / akční / sci-fi
Dean Devlin je slavný producent a specialista na obří filmy plné destrukce,
na kontě má například Den nezávislosti nebo 2012 a pokud v Hollywoodu sháníte někoho, kdo by na plátně zničil svět, těžko byste hledali někoho lepšího.
Teď se Devlin rozhodl, že si vyzkouší i režii a jeho Geostorm: Globální nebezpečí také nebude zrovna malý film. Podíváme se do blízké budoucnosti, kdy je
lidstvo schopné kontrolovat počasí. Pomáhá mu v tom síť satelitů, teď to však vypadá, že se jeden z nich porouchal
a svět najednou ohrožují extrémní mrazy, gigantické vlny tsunami a další katastrofy. A jak to tak vypadá, nejde o náhodu a v poruše má podle všeho prsty sabotér. Jake teď musí porouchaný satelit opravit dřív, než bude pozdě, sám
ale netuší, že zajímavé věci se dějí i na Zemi a že kdosi usiluje o život amerického prezidenta, jehož teď musí ochránit
jeho bratr. Ve velkolepé akční jízdě se sešli Gerard Butler, Andy Garcia nebo Jim Sturgess.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

19/10

Bajkeři / komedie
Před pár lety jsme s českými filmaři vyrazili na hory a na vodu, teď jsou na řadě
kola. Snowboarďáci a Rafťáci byly megahity, uvidíme, jak dopadnou Bajkeři. Ti
se točí kolem trojice kamarádů, kteří sedí celé prázdniny před počítačem, a tak
se je rodiče rozhodnou poslat do přírody. Mají na kolech ujet 200 kilometrů a ani
jednomu se do toho moc nechce. Cestou ovšem začnou pomalu zjišťovat, že
svět mimo jejich pokoje je docela zajímavý a když navíc narazí i na pár sympatických holek, začne celý jejich výlet nabírat nečekané obrátky. Během jejich výletu tak dojde nejen na pořádnou dřinu, ale i na humor a možná i na lásku. V hlavních rolích uvidíte Hanu Vagnerovou, Adama Mišíka nebo Celeste Buckingham. Kino Káčko uvede 20., 22. a 29. října.

19/10

CineStar, Cinema City

matka! / drama / thriller / horor
Režisér Darren Aronofski je specialista na drsné, intimní a temné filmy. Natočil vynikající Černou labuť nebo klasiku Requiem za sen, což jsou filmy,
které nejsou pro slabé povahy, a dá se čekat, že podobně na tom bude i jeho
novinka matka! Ta se točí okolo mladé nastávající maminky, která žije spolu s manželem daleko od civilizace v odlehlém domě. Mají tu klid, spoustu
lásky a těší se na společnou budoucnost ve třech, pak ale u jejich dveří kdosi zazvoní. Přichází dvojice nezvaných
hostů a zdá se, že ani jednomu z nich se nechce odejít. A brzy těch hostů bude víc. Nastávající maminka zjišťuje,
že do jejího domu míří čím dál tím podivnější lidé, nikdo ho nechce opustit a všichni mají jakýsi tajemný plán
s jejím dítětem. Ale jaký? Jsou ona i její potomek v nebezpečí? A na čí straně je vlastně její manžel? Začíná hra,
ve které jde o život. A možná i o mnohem víc. V hlavních rolích se sešly oscarové hvězdy Jennifer Lawrence a Javier
Bardem, jimž sekundují například Michelle Pfeiffer nebo Ed Harris.
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

35

KINO
26/10

Filmové premiéry

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Jigsaw / horor / thriller

Hororová série Saw se dočkala sedmi dílů. Úspěšných, napínavých a extrémně brutálních, pak to ale vypadalo na regulérní konec. Výdělečné filmové série ovšem nekončí, maximálně si dávají pár let pauzu, a pak se vrací s novou
energií. Jigsaw je přesně ten případ. Svět si myslel, že šílený vrah, který chystal pasti na lidi a nutil je dělat hodně
bolestivá rozhodnutí a většina z nich stejně skončila v tratolišti krvi, je zpátky. Začínají mizet lidé a objevovat se
zohavené mrtvoly. Jigsaw je podle všeho zpátky. Jak je to ale možné, když muž, který se skrýval pod jeho maskou,
zemřel? Objevil se jeho následovník? Anebo se vrací ze záhrobí, aby pokračoval ve svém vražedném díle? To jsou
otázky, které partu hlavních hrdinů ani trochu netrápí. Ti teď mají jiné problémy, zdá se totiž, že právě oni se stali
nedobrovolnými účastníky Jigsawovy další hry. Hry, ve které bude na každém kroku riskovat vlastní život. Pokračování slavné hororové ságy natočili bratři Spierigové, tvůrci chytré sci-fi Predestination. Kino Káčko uvede 27. října.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

26/10

Thor: Ragnarok / akční / dobrodružný
Komiksový hrdina a bůh hromů Thor už párkrát zachránil jak naši planetu,
tak i svůj domovský Asgard, člověk by tedy řekl, že ho jen tak něco nerozhodí, teď ale přichází na scénu Hela. Hela je bohyně smrti, která se rozhodla
dobýt Asgard, prakticky ho zničila a ovládla, zlikvidovala Thorovo magické
kladivo Mjolnyr a jeho samotného vyhnala na konec vesmíru. Sice přežil, ale
dobře na tom není, musí totiž bojovat v gladiátorské aréně, ale tady zjišťuje, že největší místní hvězdou je jeho
známý – obří zelené monstrum Hulk. Bez nějaké té bitky se to sice neobejde, ale nakonec oba hrdinové najdou
společnou řeč, povede se jim zrekrutovat pár dalších drsňáků a společně vyráží zpátky do Asgardu. Povede se jim
zlikvidovat Helu a zabránit Ragnaroku, tedy konci světa? Těžko říct, jsou však rozhodně odhodlání seřezat každého, kdo se jim postaví do cesty. Hlavní roli si zopakuje Chris Hemsworth a opět uvidíme i Toma Hiddlestona nebo
Anthonyho Hopkinse, nově dorazí oscarová Cate Blanchett nebo drsňák Karl Urban. Kino Káčko uvede 28. října.

26/10

CineStar, Cinema City

Čára / krimi / thriller / drama
Ze Slovenska k nám v poslední době občas přijde docela zajímavá detektivka nebo thriller. Letos je to Čára, která byla uvedena i na filmovém festivalu
v Karlových Varech. Adam je celkem sympaťák a správný chlap, ale živí se
tím, že pomáhá přes ukrajinsko-slovenskou hranici pašovat cigarety. Je to
nekompromisní šéf, na něhož je spolehnutí, nedělá chyby a zbytečně neriskuje. Pak ale dojde k průšvihu a jedna z dodávek nedorazí na místo, kam měla. A jak to tak vypadá, spousta lidí
si myslí, že by za to měl být zodpovědný Adam. Čím víc se pokouší dát věci do pořádku, tím víc zjišťuje, že už to
bude asi jen a jen horší. A že možná konečně spadla klec. Povede se mu z celé situace vybruslit? A pokud ano, co
všechno pro to bude muset nakonec obětovat? V hlavní roli filmu Petra Bebjaka se objeví Tomáš Maštalíř, Emília
Vašáryová a Zuzana Fialová.

			

Cinema City

26/10

Earth: Den na zázračné planetě / dokumentární
Planeta Země je úchvatné místo a filmaři to moc dobře vědí. Před deseti lety
vznikl dokument Earth, který divákům ukázal všechny krásy naší planety, ale
komu to nestačilo, dostane letos přídavek. Earth: Den na zázračné planetě
se – jak napovídá název – odehrává během jednoho jediného dne. Navštívíme špičky velehor, odlehlé ostrovy, hluboké džungle i lesy a seznámíme se
s jejich obyvateli. Nečekejte ale klasicky vzdělávací dokument, film hodlá hlavně bavit, dojímat a také rozesmát
a především ukázat všechny zázraky našeho světa. A asi je jasné, že bude na co koukat.
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Přehled restaurací | To nejlepší z restaurací

od 07/10

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

Pulcinella

Víkendové
speciality
Italská restaurace Pulcinella
připravila na říjnové víkendy speciality, které si nemůžete nechat ujít. Ve dnech 7. a 8. října se budou
servírovat grilované mušle svatého Jakuba na limetkovém risottu s glazovanou zeleninou a šafránovou
pěnou. O týden později pro vás připraví kančí kýtu
pečenou na česneku a šalvěji s domácími bramborovými noky. Třetí říjnový víkend potěší gurmány
dorůžova pečený srnčí hřbet s perníkovou krustou,
domácí hříbkové ravioly a pečené kapustičky. A sváteční víkend 28. a 29. října bude patřit telecímu krku
na červeném víně s dýňovým pyré. Více informací
na www.pulcinella.cz.

15/10 / 12:00

Pils’n’Grill – Courtyard by Marriott

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.

Pivnice a bowling
Sladovnická
Sladovnická 4, Plzeň
Pivnice tel.: 377 457 645
Bowling tel.: 724 702 120
www.unasplzenchutna.cz
Vážení přátelé bowlingu, dobrého
jídla a pití, příznivci aktivní zábavy a sportu, právě pro vás je
určena nabídka Pivnice a bowlingu Sladovnická. Nabízíme
možnost uspořádání rodinných oslav nebo večírků k nejrůznějším příležitostem, jako jsou dětské party se zábavným
programem, raut nebo bowlingový turnaj. V pivnici můžete
ochutnat některé ze šesti čepovaných piv nebo zhlédnout
sportovní přenosy na dvou velkoplošných obrazovkách.
Celý prostor bowlingových drah, jehož součástí je i sezení
pro 25 osob, je plně nekuřácký. K dispozici je i WiFi zdarma.

říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

Francouzský
podzim

Vychutnejte si nedělní brunch, který bude mít tentokrát příchuť Francie. Pro děti jsou připraveny hotelové sály nabízející kreativní dětské dílny a i-corner
s x-boxem, stolním fotbálkem a další zábavou. Cena
za osobu je 590 korun včetně neomezené konzumace piva, vína a nealkoholických nápojů. Děti do 6 let
si mohou nabídku brunche vychutnat zdarma, děti
od 6 do 10 let platí 150 Kč a děti od 10 do 15 let 295 Kč.

10–
16/11

U Mansfelda

Martinská husa

K listopadovým tradicím už několik let patří i dávný
zvyk našich předků, oslavy svatého Martina s nezbytnou husou. Nebude chybět ani v listopadových plánech restaurace U Mansfelda. Letos tu pro hosty připraví husí kaldoun nebo pečenou husu s mandlovou
nádivkou, vinným zelím a variací knedlíků. Hodování
bude probíhat od pátku 10. do soboty 16. listopadu,
a to jak v restauraci, tak i ve vinárně. Samozřejmostí
bude též svatomartinské víno. V nabídce bude jak
rozlévané, tak i celé lahve. Místo je dobré si předem
zarezervovat na tel: 377 333 844.
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PROGRAM

Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

4. 10. 19:00
5. 10. 19:00
6. 10. 19:00
7. 10. 19:00
8. 10. 19:00
9. 10.		
10. 10. 19:00
11. 10. 19:00
12. 10. 19:00
13. 10. 18:30
		19:00
14. 10. 19:00
15. 10. 10:30
		19:00
17. 10. 19:00
18. 10. 19:00
19. 10. 18:30
		19:00
20. 10. 19:00
21. 10. 19:30
22. 10.
24. 10.
25. 10.
28. 10.
29. 10.
31. 10.

14:00
19:00
19:00
19:00
16:00
19:00

Past na myši – činohra
V2
Medea – opera/-TITV11
Labutí jezero – balet
V8
Romeo a Julie – balet
S9
Evžen Oněgin – opera/-TITV17
Prohlídky divadla
Tři sestry – činohra
V1
Past na myši – činohra
V10
Robin Hood – činohra
pro seniory
Lektorský úvod: Jakub Jan Ryba
foyer
Zvonokosy – muzikál
S6
Jakub Jan Ryba – opera, premiéra
P
Matiné: Musica Vagantium – opera
foyer
Jakub Jan Ryba – opera
Rusalka – opera
V5
Past na myši – činohra
V14
Křest Foyer Vendelína Budila
foyer
Don Juan – činohra + předání Cen ředitele DJKT
V3
Medea – opera/-TITV4
Jazz bez hranic: Deborah Carter, Norbert Gottschalk & East
West European Big Band
Rusalka – opera
D
Medea – opera/-TITV9
Vila Verdi – činohra
S4
Romeo a Julie – balet
S8
Zvonokosy – muzikál
Z
Jakub Jan Ryba – opera
KMD14

Nová scéna DJKT

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

1. 10. 14:00
3. 10. 19:00
4. 10. 19:00
5. 10. 19:00
7. 10. 14:00
		19:00
8. 10. 14:00
9. 10.		
10. 10. 19:00
11. 10. 19:00
12. 10. 19:00
13. 10. 19:00
14. 10. 14:00
18. 10. 19:00
19. 10. 16:30
20. 10. 19:00
21. 10. 19:00
22. 10. 19:00
24. 10. 19:00
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Zahrada divů – muzikál
Sluha dvou pánů – činohra
Liduschka (Baarová) – muzikál
Sluha dvou pánů – činohra
Kočky (Host: Helena Vondráčková) – muzikál
Kočky (Host: Helena Vondráčková) – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Prohlídky divadla
Oliver Twist – balet
Bonnie & Clyde – muzikál
Oliver Twist – balet
Sluha dvou pánů – činohra
Zahrada divů – muzikál
Oliver Twist – balet
Jak se dělalo divadlo za Budila – vernisáž výstavy
Sluha dvou pánů – činohra
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Oliver Twist – balet
West Side Story – muzikál

N9
N2
S7

O1
N5
OB
N4
N6
foyer
N12
N17

25. 10. 18:30
26. 10. 19:00
27. 10. 19:00
28. 10. 18:30
		19:00

Zahrada divů – muzikál
KMD10
West Side Story – muzikál
N7
Děj se co děj (Anything Goes) – muzikál
S2
Lektorský úvod: Počestné paní plzeňské
foyer
Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče – činohra,
premiéra
A
29. 10. 19:00 Sen noci svatojánské – činohra
31. 10. 19:00 Kočky – muzikál

Malá scéna DJKT

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

1. 10. 19:00
7. 10. 17:00
8. 10. 10:00
		14:00
9. 10.		
10. 10. 19:00
13. 10. 19:00
14. 10. 17:00
15. 10. 14:00
		19:00
18. 10. 19:00
21. 10. 14:00
		19:00
24. 10. 19:00
28. 10. 17:00
29. 10. 14:00

Iluze – činohra
O Rusalce – opera, premiéra
Muzikantská pohádka – muzikál
Muzikantská pohádka – muzikál, derniéra
Prohlídky divadla
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Slečna Julie – balet
Malá mořská víla – balet
Bob a Bobek – činohra
Živý obraz – činohra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
O Rusalce – opera
Talentovaný pan Ripley – činohra
Iluze – činohra
Papageno v kouzelném lese – opera
O Rusalce – opera

PJ

J2

J3

Divadlo Alfa

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

9. 10. 09:00
		10:30
10. 10. 09:00
11. 10. 09:00
12. 10. 09:00
13. 10. 17:30
		19:30
14. 10. 15:00
16. 10. 09:00
17. 10. 09:00
19. 10. 09:00
20. 10. 09:00
21. 10. 15:00
25. 10. 10:00
28. 10. 15:00
30. 10. 09:00
		19:00
31. 10. 09:00

Kašpárek a mumie – ranní premiéra
Kašpárek a mumie
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie
Kašpárek a mumie – večerní premiéra
Cirkusácká pohádka – Divadlo Láryfáry
Lékařem proti své vůli
Kolíbá se velryba, klub (také od 10:30 hod.)
Kolíbá se velryba, klub (také od 10:30 hod.)
Kosprd a Telecí (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka
Perníková chaloupka
Norská pohádka – Buchty a loutky
Čert tě vem!, klub
Čert tě vem!, klub – 150. repríza
Čert tě vem!, klub – derniéra

Divadlo Dialog

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

10. 10. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

Měšťanská beseda

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA

KINO BESEDA
19:00

2. 10.

15:00

5. 10.

19:00

11. 10.

19:00

15. 10.

19:00

19. 10.

19:00

22. 10.

19:00

23. 10.

19:00

HOP TROP
BABOUCI:
NEJSTARŠÍ JIHOČESKÁ DECHOVKA
ALEXANDER RYBAK & JANÁCEK
PHILHARMONIC ORCHESTRA
RADKA FIŠAROVÁ
THE TAP TAP: MUSÍME TAM VŠICHNI
DEVÍTKA: 25 LET ZA NÁMA
KAREL PLÍHAL
ZPÍVÁM, TEDY JSEM

DIVADLO
9. 10.

19:00

12. 10.

19:00

18. 10.

19:00

24. 10.

19:00

26. 10.

19:30

29. 10.

19:00

31. 10.

19:30

CAVEMAN
MILUJI TĚ, ALE…
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
TÁTA
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
BARONKY
ONE KNOR SHOW

OSTATNÍ ŽÁNRY
3. 10.

19:00

17. 10.

19:00

31. 10.

19:00

NOVÝ ZÉLAND V LAND ROVERU
OMÁN – SULTÁNOVO ARABSKÉ
ŠVÝCARSKO
ÍRÁNSKOU HISTORIÍ, SOUČASNOSTÍ,
PŘÍRODOU I VENKOVEM

11. 10.

19:15

12. 10.

19:15

13. 10.

18:00

14. 10.

14:30

16. 10.

19:15

18. 10.

19:15

19. 10.

19:15

20. 10.

18:00

22. 10.

15:45

23. 10.

19:15

24. 10.

20:00

25. 10.

19:15

26. 10.

19:15

27. 10.

18:00

28. 10.

16:30

28. 10.

19:00

29. 10.

16:30

29. 10.

19:00

30. 10.

19:15

CESTA NA MĚSÍC
& PODIVUHODNÁ CESTA
NERUDA
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
SCORPIONS: FOREVER AND A DAY
PO STRNIŠTI BOS
SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ BAZILIKY ŘÍMA
MLÁDÍ
MADAM BUTTERFLY
ŽIVOT ZA ŽIVOT
DVOJITÝ MILENEC
ODYSEA
I DVA JSOU RODINA
SPRAVEDLNOST PRO MOU DCERU
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
VÍNO NÁS SPOJUJE
150 MILIGRAMŮ
SNĚHULÁK

7 DNÍ FRANCOUZSKÉHO FILMU

1. 10.

DĚTI
1. 10. 14:30/16:00
8. 10. 14:30/16:00
15. 10. 14:30/16:00
21. 10.

14:30

22. 10. 14:30/16:00
29. 10. 14:30/16:00

U NÁS V LESE
KOCOUR MODROOČKO
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
HRAVÁ SOBOTA:
„STRAŠIDELNÝ“ KARNEVAL
HALLOWEENSKÁ POHÁDKA
ČERT A KUPEC SEBERÁD

KINO BESEDA
1. 10.

15:45

1. 10.

19:30

2. 10.

19:15

4. 10.

19:15

5. 10.

19:15

6. 10.

18:00

9. 10.

19:15

LABUTÍ JEZERO
PO STRNIŠTI BOS
PĚKNĚ BLBĚ
VÁŽENÝ OBČAN
SLIPKNOT: DAY OF THE GUSANO
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER

2. 11. V 19:15 / KINO BESEDA

Vstupenky: Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
a Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň

www.mestanska-beseda.cz
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz
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PROGRAM
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
22. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
30. 10.

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

Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
Krysař – hraje Divadelní spolek Jezírko
Slavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky, hraje Sofranza
Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh
Výchova slečny Rity – komedie, hraje Spodina
Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
Debilové – komedie s přestávkou, hrají exLudvíci
Ztracení – Desaparecidos – v rámci Týdne hispánské kultury
Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
Smích zakázán – komedie, hraje Spodina

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 21. 1.	TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech
1938–1953
Kulturní program během výstavy:
3. 10. 17:00 TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech
1938–1953 – kom. prohlídka, provází Iveta Řežábková
4. 10. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Adriena Šimotová, Dotyk židle I,
1990 – přednáška, dílo představí Marcela Štýbrová
5. 10. 18:00 Koncert operních árií – účinkují Miriam Čížková, sbor
Jiřičky, klavírní doprovod Štěpán Slavík
12. 10. 17:00 Památníky obětí válek v Plzni a okolí
– přednáší Stanislav Bukovský
21. 10. 16:00 Podzimní koncert – koncert pěveckých sborů Rosetta
ze Čkyně a Plzeňského dětského sboru
22. 10. 14:00 Cesty a jejich příběhy – výtvarná dílna pro děti a rodiče
Výstavní síň „13“
od 20. 10.	„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista
ve vizuální kultuře
Kulturní program během výstavy:
3. 10. 18:00 Býti básníkem – vzpomínka na básníka Josefa Hrubého
15. 10. 16:00 Všechny zvony začly bít – první díl cyklu Poetická neděle
v galerii, účinkují Poetické divadlo a další
20. 10. 18:00 Pan Roubíček vypravuje – pořad židovského humoru
a písní, účinkují Poetické divadlo a Duo Musette
24. 10. 17:00 Srdceryvnosti – křest knihy Evy Válkové
25. 10. 17:00 Paleta – cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky
31. 10. 18:00 Svatý rváč – Milena Štráfeldová představí svůj historický
román o Jeronýmu Pražském
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.

Divadlo | Galerie | Muzea

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
2. 10. 17:00 Otevřené hodiny ruštiny (VZC)
4. 10. 17:00 100 let skautingu v Plzni – přednáška (VZC)
5. 10. 15:00 Historie nejen literární IV – konference (VZC)
10. 10. 17:00 Klub Knihomilců: Roberto Bolaño 2666 – v rámci Týdne
hispánské kultury
11. 10. 17:00 Slavnostní zahájení Týdne hispánské kultury – společná
vernisáž výstav
12. 10. 17:00 Šumavské čtvrtky
16. 10. 17:00 Otevřené hodiny ruštiny (také 30. 10., VZC)
18. 10. 17:00 Ing. Pavel Pavel: Jak jsem naučil chodit sochy na Velikonočních ostrovech – přednáška, v rámci Týdne hispánské kultury
24. 10. 17:00 Tajemné kameny z řeky Ica – přednáška Romana
Brucknera, v rámci Týdne hispánské kultury (VZC)
25. 10. 17:00 Budiž voda – cyklus přednášek (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
3. 10. 17:00 Rok české grafiky: Sto let od založení SČUG Hollar – vernisáž
3.–27. 10.
Rok české grafiky: Sto let od založení SČUG Hollar – výstava
4. 10. 19:00 English Open (také 18. 10., AK)
9. 10. 16:40 Cyklus přednášek s FP ZČU (také 23. 10., NK)
10. 10. 18:00 Křest knihy za přítomnosti autora – Zbyněk Kašpar: Kruté
příběhy sladké Francie (ROK)
		19:00 Noches nativas: Chilská poezie v originále – v rámci Týdne
hispánské kultury (ROK)
11. 10. 16:00 Cantando y aprendiendo – zpíváme a učíme se španělsky
s rodilou mluvčí, pro děti od 5 do 15 let (také 25. 10., ROK)
		18:00 Spanish Open (také 25. 10., ROK)
31. 10. 09:00 Día de los Muertos, Den mrtvých –Týden hispánské kultury

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)

9. 10. 17:00
10.–27. 10.
10. 10. 18:00
11. 10.–4. 11.

Sympozium Figurama 17 – vernisáž výstavy (FDULS)
Sympozium Figurama 17 – výstava (FDULS)
Boris Jirků: Ilustrace – vernisáž výstavy (GLS)
Boris Jirků: Ilustrace – výstava (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie

do 19. 11.
1. 10. 13:00
26. 10. 17:00
28. 10.		

do 12. 11.	Bob Dylan: On the Road s podtitulem Neznámá tvář
známého umělce – výstava
6. 10.–28. 1.	Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek
v letech 1918–1968 – výstava

Galerie města Plzně
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Karel Malich: ….prostě se to děje – výstava
Nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
Karel Malich: ….prostě se to děje – komentovaná prohlídka
Plzeňské oslavy vzniku republiky – vstup zdarma
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Muzea | Instituce | Akce

16. 10. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
21. 10. 10:00 M
 ezinárodní den archeologie – volný vstup do expozice
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje, komentované
prohlídky, archeologická dílna
25. 10. 16:30 Migranti na dálnicích – přednáška o rostlinách
26. 10. 19:30 Koncert komorní hudby
28. 10. 10:00 Prohlídky v rámci oslav vzniku republiky za zvýhodněné
vstupné 28 Kč (do 18:00 hod.)

Národopisné muzeum Plzeňska

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

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 1. 10.
Plzeňské kamnářství – výstava
			
Slunce, voda, vzduch – panelová výstava
do 30. 11.
Ve škole před 100 lety – zážitkový program pro žáky ZŠ
11. 10.–25. 2.	Cestou necestou aneb Známé i neznámé památky Plzeňského kraje – panelová výstava
27. 10.–7. 1.	Vincenz Janke: Umění podmalby – podmaleb na skle
28. 10. 10:00 Prohlídky v rámci oslav vzniku republiky za zvýhodněné
vstupné 28 Kč (10:00–12:00, 12:30–18:00 hod.)

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
do 31. 12.
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava
28. 10. 10:00 Prohlídky v rámci oslav vzniku republiky za zvýhodněné
vstupné 28 Kč (do 18:00 hod.)

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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
Doprovodné pořady:
5. 10. 17:00 Poutní místa Plzeňanů – přednáška
22. 10. 19:00 Mirail de prez (Zrcadlo ctnosti) – hudba středověkých
trubadúrek (kaple)
28. 10. 10:00 Prohlídky v rámci oslav vzniku republiky za zvýhodněné
vstupné 28 Kč (do 18:00 hod.)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 31. 10.
Nomádi – zážitková výstava s přespáním
do 31. 12.
Benedikt Tolar: ŠKODA… – výstava
1. 10. 14:00 Hrací dílna
4. 10. 18:00 Matouš Vinš: Travel Bible
4. 10.–15. 4.	Jak se točí peníze? – interaktivní zábavná expozice o penězích a finanční gramotnosti pro děti od 7 let
13.–29. 10. Pohled na Latinskou Ameriku – výstava
14. 10. 16:30 10 let Kašpárka v rohlíku – narozeninový mejdan
17. 10. 19:00 Jarmila Štuková: Fotodokument – výstava fotografií
20.–22. 10. Treffpunkt: Bavorsko-český festival
28. 10.		
DEPO Street Food Market – festival pouličního jídla
říjen 2017 | www.zurnalmag.cz

Nová Akropolis

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

4. 10. 19:00 Sloupy vnitřní stability – přednáška
18. 10. 20:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu – 13 přednášek, vždy ve středu od 20:00 do 22:00 hod., první přednáška
25. 10., cena: 1 540 Kč (studenti a senioři 1 100 Kč)
24. 10. 19:00 Tajemství zrození a smrti – přednáška

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

4. 10. 18:30 Taneční lekce s Lenkou Sekaninovou
		20:00 Po siréně swing! – Pilsner Jazz Band, Miss Mikey May & The
Organ Grinders
13. 10. 21:00 Electro Swing No. 9

D klub

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

5. 10. 15:00
14. 10. 09:00
		15:00
19. 10. 15:00

Ivo Šmoldas – pořad pro seniory
BIG SHOT z papíru – kurz pro veřejnost
Za každým rohem Jeskyňka – pohádka pro děti
Filmové songy z 1. republiky – pořad pro seniory

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

2. 10. 15:00
		20:00
3. 10. 19:00
		19:00

Oslav 25 let společnosti Člověk v tísni (do 22:00 hod.)
Promítej i ty!: Epicentrum
Z popela – představení Herecké školy Blanky Luňákové
Jsme na křižovatce? – veřejná diskuze s kandidáty
do parlamentu ČR
4. 10. 20:00 Promítej i ty!: Zlatý úsvit
5. 10. 20:00 14 lines / 14 řádků – inscenace Accademie dell´Arte
z italského Arezza a Divadla Continuo
6. 10. 20:00 The Art of Storytelling – Martin Ellrodt
7. 10. 14:00 Dny pro duševní zdraví (do 23:00 hod.)
10. 10. 14:00 Filosofická minikonference (do 17:30 hod.)
		19:00 Be2Can – speciální projekce filmu Ta, která odešla
10.–15. 10.	Be2Can – přehlídka festivalového filmu z Berlína,
Benátek a Cannes
11. 10. 18:00 Československý filmový plakát (1960–1989) – vernisáž
		20:00 Promítej i ty!: Ohrožená semínka
16. 10. 20:00 Žít jako Dán – přednáška cestovatele Jana Buriana
17. 10. 18:00 Můj život s… – vernisáž výstavy Michael for Mamma HELP
		20:00 MÝ-TY (jeskyně) – studentské divadlo Jiná tvář
18. 10. 20:00 Promítej i ty!: Gayby baby
22. 10. 15:00 Medoušek je hrdina – nedělní pohádka s dílnou
24. 10. 20:00 Můj život s… Michal Ston a Teátr Vaštar: Svině
25. 10. 20:00 Promítej i ty!: Iránský rave
26. 10. 20:00 Internet věcí – původní autorská divadelní inscenace
27. 10. 20:00 IMPROzápas – dobrodružství divadelní improvizace
28. 10. 10:00 Plzeňské oslavy vzniku republiky (do 18:00 hod.)
31. 10. 20:00 VÝŠ (soubor umělců tYhle) – fyzické divadlo
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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

4. 10. 10:00 Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
		16:00 Dědo, táto, babi, mami: Pojďte do knihovny s námi –
představení Čert a Káča a prohlídka dětského oddělení (PS)
		19:00 Koncert mezi knihami – Petr Rímský (KS)
9. 10. 18:00 Laponsko – cestopis Šebestiána Šulce (MK)
10. 10. 17:00 Záhady a záhadologové (14): Tajné služby a hledání
pokladů – Milan Zacha Kučera (PS)
17. 10. 17:00 Publicisté.cs: Aktuálně (42) – Tereza Spencerová,
Literární noviny (PS)
		18:00 Petr Váša: Mezi knihami – fyzická poezie (KS)

Plzeň zastávka

Přeštická 4, Plzeň, www.plzenzastavka.cz

3. 10. 19:30 5. října – promítání dokumentu Kinedok
4. 10. 09:15 A romaškola s Janou Hašplovou (do 17:00 hod.)
5. 10. 18:00 Křest knihy Naboso Kateřiny Jirkové – vystoupí Jiří Kosík
Topinka a spol. a Petr Váša
6. 10. 18:00 Izraelské tance pro začátečníky i pokročilé s M. Mintálovou
10. 10. 18:00 Společné zpívání se Zdeňkem Hourou (do 20:00 hod.)
12. 10. 18:00 Archetypová astrologie – přednáška Petra Lisého
16. 10. 19:30 Vnitřní aspekty soběstačného způsobu života – přednáška
17. 10. 18:30 K peruánským šamanům za sebepoznáním – přednáška
19. 10. 17:00 Třetí čakra – praktická přednáška Zdeňka Pícla
		19:30 Královna ticha – promítání dokumentu Kinedok
20. 10. 17:00 Izraelské tance pro začátečníky i pokročilé s M. Mintálovou
		18:15 Studium Tóry s Mirkou Mintálovou (do 20:15 hod.)
21. 10. 10:00 Kontaktní improvizace – taneční dílna se Zitou Pavlištovou
		18:30 Bricollage (Kutiláž) – vernisáž výstavy K. Kohoutové a M.Ščura
24. 10. 18:00 Zpěv posvátných písní – prožitkový seminář s K. Beyond
		20:00 Inner voice – sólo koncert Karoliny Beyond
26. 10. 17:00 Jít vlastní cestou – přednáška Markéty Renštejn
		19:30 Normální autistický film – promítání dokumentu Kinedok
27. 10. 18:00 Kruhové tance s Martinou Hourovou (do 20:00 hod.)
28. 10.		
Samain – svátek konce léta a příchodu zimy, pro rodiny s dětmi
31. 10. 18:00 Společné zpívání se Zdeňkem Hourou (do 20:00 hod.)
1. 11. 09:15 Aromaškola s Janou Hašplovou (do 17:00 hod.)
2. 11. 19:30 S dědou na měsíc – promítání dokumentu Kinedok
3.–5. 11.
Taneční butoh dílna s Irinou Anufrievou

Akce | Kino | Koncerty

Městská plovárna Plzeň

Doudlevecká 71, Plzeň, plovarna.plzne.cz

10. 10.
20. 10.
28. 10.
31. 10.

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

Botanist – koncert
Jucifer – koncert
Ovo – koncert
Analogue Noise – závěrečná party letošní sezóny

ZOO

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

30. 9. 16:00 Zvířecí sobota – sraz plyšových zvířátek (do 17:00 hod.)
7. 10. 14:00 Běh Kilometrovkou po šesti – sraz u Kalikovského mlýna

Kino a divadlo Káčko

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

1. 10. 15:00
		18:00
5. 10. 20:00
7. 10. 20:00
8. 10. 15:00
		18:00
12. 10. 20:00
13. 10. 17:00
		20:00
14. 10. 20:00
15. 10. 15:00
		18:00
19. 10. 20:00
20. 10. 17:00
		20:00
21. 10. 20:00
22. 10. 15:00
		18:00
26. 10. 20:00
27. 10. 17:00
		20:00
28. 10. 20:00
29. 10. 15:00
		18:00

Velká oříšková loupež 2
Zahradnictví: Dezertér
Tovaryšstvo Ježíšovo
Blade Runner 2049
Esa z pralesa
Zahradnictví: Dezertér
Krotká
My Little Pony Film
Sněhulák
Wind River
Pásmo pohádek
Hora mezi námi
8 hlav šílenství
Esa z pralesa
Bajkeři
Sněhulák
My Little Pony Film
Bajkeři
Noční život
Esa z pralesa
Jigsaw
Thor: Ragnarok 3D
My Little Pony Film
Bajkeři

Perly klasické písně v podání mladých pěvců

Dům hudby, Husova 30, Plzeň, www.plzenskavstupenka.cz

30. 10. 19:30 F ranz Gürtelschmied a Ivana Veberová – písňový koncert
z děl německého, italského a českého repertoáru, výtěžek
ze vstupného je určen pro Městskou charitu Plzeň

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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MĚSÍC
14. 10. Chilli festival
21. 10. Fashion show
Přidejte se
k nám v boji proti
rakovině prsu.

www.mesicvruzove.cz
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Chill
i
tival
fes

smrťák

lucifer

14. 10.

ostrá tchyně

od 12 hodin

přihořívá
čajíček

pikantni
prevence

slza v oku

OCHUTNÁVKY
•
SOUTĚŽE
V POJÍDÁNÍ CHILLI

Rokycanská 1424/128, Plzeň

