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sobě, teď běhám
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S mobilní aplikací
od Nadace ČEZ
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finančně podpoří.
Stáhněte si
zdarma do svého telefonu.
www.pomahejpohybem.cz

listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

3

SLOVO REDAKTORKY
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čtenáři Žurnálu,
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10 000 ks
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jako děti jsme měli jakýsi slovníček, který názvům měsíců přiřazoval údajné názvy v jakémsi indiánském jazyce, a listopad byl podle něj
Měsíc bláznů. Těžko říct, zda skutečně nějaký
indiánský jazyk má pro předposlední měsíc
roku takové pojmenování, a pokud ano, z čeho
to pramení. Ale pokud jste blázni do kultury
a společenského života, určitě si i listopad parádně užijete. Je tu
Plzeňský literární festival, filmový festival pro děti a mládež Juniorfest, Noc divadel, Týden vědy a techniky, svatomartinské hodování a na konec rozsvěcení vánočních stromů. A k tomu ještě spousta výstav, divadelních představení, koncertů
a prvních plesů.
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IČO: 276 04 675
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Tel.: +420 605 163 634
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Ing. Jaroslav Krulich
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Zkrátka kultury jako spadaného listí, od nějž tenhle měsíc má své jméno nejen
v češtině, ale i v polštině. V chorvatštině se listopad říká říjnu. Což naznačuje,
že tam listí padá dřív než u nás. A hlavně by to člověka mohlo zmást, pokud by
se chtěl do Chorvatska vydat na podzimní dovolenou: hravě by se mohl splést
o měsíc. Já však doporučuji zůstat a užívat si listopadu domácího, výše zmíněnou
kulturou nabitého.

REDAKCE
Ing. Markéta Čekanová
Tel.: +420 724 317 539
cekanova@zurnalmag.cz

Pokud jste se třeba ještě nedostali do divadla na představení 1953, které vypráví
o první protikomunistické revoltě, o plzeňských bouřích proti měnové reformě
1. června 1953, máte nejvyšší čas. V listopadu se hraje úplně naposledy. Západočeská galerie zase připravila k právě probíhající výstavě přednášku na téma Umělci ve dvou totalitách. Nebo vás k zážitkům zve zbrusu nová Escape room, která
je v duchu Sherlocka Holmese. Pořád jste si nevybrali? A co třeba takový tradiční
frankofonní festival Bonjour Plzeň!? Anebo pohled na dvacáté století ve zdech
dvou továrních hal Škodovky spojený s prohlídkou běžně nepřístupných prostor
Techmanie? Nebo dáte raději přednost troše vlastní tvorby a přihlásíte se na některý z výtvarných kurzů či vytáhnete ze šuplíku nějaký literární počin a předstoupíte s ním před publikum? Jít s kůží na trh je vždycky trochu riskantní, ale
rozhodně je to zkušenost k nezaplacení.

PRODUKČNÍ,
KULTURA A DISTRIBUCE
Ing. Lucie Hanušová
Tel.: +420 728 311 284
lucie.hanusova@zurnalmag.cz

František Klimt
Tel.: +420 725 874 981
klimt@zurnalmag.cz
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Euroverlag, spol. s r. o.
www.euroverlag.cz
FOTOGRAF
Lukáš Potůček
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Zkusit si něco sám vytvořit je určitě lepší než jen brblat, že to ostatní dělají špatně, nebo že se nám nic nelíbí. A je jedno, zda zkusíte napsat povídku, namalovat
obraz, nakreslit komiks nebo třeba vyrobit podzimní dekoraci z toho spadaného
listí, které nám teď šustí pod nohama. Třeba to nebude dokonalé nebo ani hezké
a třeba to hned vyhodíte. Ale vzpomínka na to, že jste to zkusili, zůstane. Tu ani ten
nejsilnější podzimní vítr neodfoukne.

Tak co, jdete do toho?


Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
Další Žurnál vyjde
30. listopadu
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Akce se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda
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Parkhotel Plzeň
Světlana Nálepková a Václav Upír Krejčí
Předprodej vstupenek:
www.ticket-art.cz Vstupné 50 Kč

AKCE MĚSÍCE

Narozeniny Nákupního centra Borská pole

Parádní oslava s bohatým programem
11/11 / 15:00–18:00

Nákupní centrum
Borská pole

19. narozeniny
V roce 1998 se na Borských polích otevřelo vůbec první moderní nákupní centrum
v Plzni. Od té doby se oblíbená destinace
návštěvníků rozrůstala, stále zlepšovala
a v dnešní době patří k nejlepším a nejvyhledávanějším nákupním centrům u nás.
Od zahájení provozu uběhlo už 19 let a své
další narozeniny NC Borská pole opět oslaví ve velkém stylu, a to 11. listopadu 2017
od 15 do 18 hodin.
Těšit se můžeme na koncerty, speciální
hosty, soutěže, módní přehlídky, a hlavně
na spoustu zábavy. Na pódiu se vystřídají
Adam Mišík, Roman Vojtek a Celeste Buckingham, takže diváci si vychutnají pořádnou porci skvělých pěveckých výkonů
a nádherných písní.

6

Důvodů, proč přijít v sobotu 11. listopadu od 15 do 18 hodin
slavit do NC Borská pole je opravdu hodně. O zábavu se na pódiu postará populární moderátor Jirka Pelnář, kterého možná
znáte díky jeho ranní show na Hitrádiu FM Plus nebo z celé řady
kulturních akcí, které už dlouhá léta moderuje. Zapomenout
nesmíme na moderování domácích zápasů FC Viktorie Plzeň
a také české fotbalové reprezentace.

„Na Borská pole dorazí Adam Mišík,
Roman Vojtek a Celeste Buckingham.“
V programu nebudou chybět módní přehlídky butiků z Nákupního centra Borská pole, takže budete přesně vědět, co bude
letos na podzim a v zimě v módě. Žádná narozeninová oslava
se neobejde bez narozeninového dortu a ani tato party nebude výjimkou. Těšit se můžete také na soutěže, další doprovodný program a celé odpoledne završí ohňostroj. „Věděli jsme, že
po loňských osmnáctých narozeninách bude těžké návštěvníkům nabídnout něco opravdu velkého, ale věřím, že se nám to
povedlo. Oba zpěváci, a hlavně zpěvačka Celeste Buckingham
aktuálně patří k nejpopulárnějším nejen v České republice
a na Slovensku a určitě předvedou parádní výkony, na které budeme dlouho vzpomínat. Hlavní pro nás je, aby se všichni lidé,
kteří přijdou, dobře bavili. Chceme všem návštěvníkům touto
oslavou poděkovat za to, že k nám stále rádi chodí,“ říká manažer
NC Borská pole Jan Lisý.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

Narozeniny Nákupního centra Borská pole

Roman Vojtek
Pětačtyřicetiletého Romana Vojtka si určitě pamatujete
ze soutěže StarDance, kterou v roce 2006 vyhrál. Oblíbený herec a zpěvák pravidelně vystupuje v Hudebním
divadle Karlín a v Divadle Hybernia, nesmazatelně se
zapsal do dějin soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Vydal
také dvě alba, a právě písně z obou svých CD a také ze
známé televizní soutěže fanouškům v NC Borská pole
rád zazpívá.

Adam Mišík
Syn hudebníka Vladimíra Mišíka se stal v roce 2013 objevem roku v anketě Český slavík Mattoni. Vydal několik povedených alb, hraje ve filmech a seriálech. Nejvíc
na sebe v poslední době upozornil účinkováním v show
Tvoje tvář má známý hlas, kde například naprosto bravurně napodobil zpěvačku Miley Cyrus s písní Wrecking
ball. Dočkáme se této písně i 11. listopadu v Plzni?

Celeste Buckingham
V roce 2010 se coby patnáctiletá slečna probojovala
až do finále soutěže Česko Slovenská Superstar a tím
odstartovala svoji neuvěřitelnou kariéru. Její píseň
Run Run Run se hrála doslova po celém světě a píseň
Crushin´ My Fairytale se dokonce umístila v nejprestižnější americké hitparádě Billboard. V nákupním centru
Borská pole tato světová star nebude chybět a přidá se
k hlavním gratulantům na narozeninové oslavě.
NC Borská pole slaví své 19. narozeniny. Přijďte si užít
krásné odpoledne a popřejte NCBP vše nejlepší. Vstup
na akci je samozřejmě zdarma!

listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

Program:
15:00
15:05
15:15
16:00
16:05
16:15
17:00
17:05
17:25
17:35
17:40
18:00

Zahájení hlavního programu
Módní přehlídka
Koncert Adam Mišík
Taneční vystoupení
Módní přehlídka
Koncert Roman Vojtek
Soutěž
Koncert Celeste Buckingham
Módní přehlídka
Krájení dortu
Koncert Celeste Buckingham
Ohňostroj
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16–19/11

Moving Station a Cafe Anděl

8

Animánie láká na Hurvínka či na Lajku

„I letos se nám povedlo přilákat atraktivní hosty,“ dodal Příhoda.
Srpnový hit Hurvínek a kouzelné muzeum, který poprvé převedl slavné české hrdiny, původem z Plzně, do světa počítačové
animace, doprovodí syn nástupce Josefa Skupy a dlouholetého
principála D S+H Miloš Kirschner ml. Právě on se výrazně podílel
na scénáři filmu. Do Plzně zavítá také producent filmového Hurvínka Martin Kotík.

Animánie láká
na Hurvínka či na Lajku

Ihned po distribuční premiéře bude na Animánii uveden také
nový film Aurela Klimta Lajka. Pozoruhodný projekt, který má
původ v divadelní inscenaci o prvním vesmírném psu, vznikal
řadu let. Lajku do Plzně doprovodí sám autor Aurel Klimt.

Aktuální filmové novinky, prezentace současných špičkových českých tvůrců, zajímavé animační workshopy nebo desítky nejnovějších
animovaných filmů vytvořených dětmi slibuje
blížící se 12. ročník Mezinárodního festivalu
animovaných filmů Animánie 2017.
Letos proběhne od 16. do 19. listopadu v prostorách plzeňské Moving Station a Cafe Anděl.
„Festival má opět dva programové pilíře: mezinárodní soutěž animovaných filmů vytvořených dětmi a mládeží do 26 let a doprovodný
program pro veřejnost,“ uvedl ředitel Animánie Jan Příhoda.
Do soutěže se letos přihlásilo přes dvě stě animovaných filmů z České republiky, Slovenska,
Chorvatska, Belgie a dalších zemí. Na festival
tak přijedou stovky malých a mladých filmařů
z mnoha zemí.
Doprovodný program opět nabídne čerstvé
filmové novinky ze světa animace, které doprovodí i řada vynikajících tvůrců, v loňském
roce zde uvedla například Galina Miklínová své
Lichožrouty.

„Na festival míří nejmladší generace animátorů a filmařů, mnohým z nich nebylo ještě ani deset let. Profesionální tvůrci, kteří
zde představují své filmy, malé umělce inspirují a dodávají jim
kuráž. Setkání se známými autory je také určitá odměna pro
začínající filmaře, všichni si to moc užívají a po projekcích probíhají zajímavé debaty,“ řekl Příhoda.
Na festivalu se návštěvníci potkají také s animátorem Jaromírem Plachým, který představí novou počítačovou hru Chuchel, nebo s legendou české animace Jiřím Bartou. Ten bude
prezentovat svou dlouholetou tvorbu. V porotě pak zasedne
oblíbená česká režisérka a autorka oblíbených Večerníčků
Kristýna Dufková.
Kompletní program je od poloviny října zveřejněn na stránkách www.animanie.cz.
Nabídka filmů je opravdu široká. Dospělí ocení vítězné krátké
filmy z festivalů Anifilm a Ančafest, milovníci tradiční animace určitě uvítají snímky Hermíny Týrlové a Jiřího Trnky, za pozornost určitě stojí aktuální světové novinky jako například
Červená želva. Pestrá je také nabídka workshopů, návštěvníci
si vyzkoušejí všechny základní techniky animovaného filmu,
Vodárna Plzeň připravila pro děti animační workshop na téma
Voda a život, animovat s dětmi přijedou i profesoři a studenti
Vysoké školy múzických umění z Bratislavy. Vstupenky na festival lze zakoupit na místě nebo v předprodeji Moving Station.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

OPERA

Divadlo J. K. Tyla
zve na novinky v repertoáru!

JAKUB
JAN RYBA
Miroslav Kubička

Světová premiéra
opery o přeštickém
rodákovi!

ČINOHRA

Nejbližší reprízy
11. listopadu
a 25. prosince 2017
ve Velkém divadle.

POČESTNÉ
PANÍ
PLZEŇSKÉ
ANEB MISTR OSTRÉHO MEČE

Karel Krpata / Karel Steklý /
Klára Špičková

„…skandál, jaký Plzeň
nepamatuje!“
Nejbližší reprízy
1., 25. listopadu
a 25. prosince 2017
na Nové scéně DJKT.
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od 10/11

Západočeské muzeum
v Plzni

Umělecké řemeslo
Užité umění
Západočeské muzeum v Plzni
otvírá novu stálou expozici.
Sbírka uměleckého řemesla a užitého umění
v Západočeském muzeu v Plzni se řadí k nejstarším a nejrozsáhlejším souborům tohoto
typu v Čechách. Patří však i k nejméně známým, neboť v uplynulých čtyřiceti letech zůstávala převážně skryta v muzejních depozitářích nejen veřejnosti, ale i odborníkům.
Nová stálá expozice Umělecké řemeslo / Užité
umění, zaujímající rozlehlé secesní výstavní
sály nejvyššího patra muzejní budovy v Kopeckého sadech 2, je proto v mnoha ohledech
překvapivá. Již při vstupu na první pohled zaujme zvláštní atmosféra a netradiční charakter výstavních prostor, následně je nečekané
i pojetí instalace, v níž se propojuje a doplňuje
historický výstavní mobiliář s moderními informačními prvky.

Západočeské muzeum v Plzni – Umělecké řemeslo / Užité umění

Západočeské muzeum v Plzni patří k nejstarším českým muzeím. Bylo založeno roku 1878 jako Městské muzeum a vedle
sbírek historických byly jeho součástí od počátku také sbírky umělecké a průmyslové. Roku 1888 byly sbírky rozděleny
do dvou samostatných muzeí – historického a uměleckoprůmyslového, jehož ředitelem byl jmenován jeden z nejzkušenějších muzejních odborníků, architekt Josef Škorpil.
Pod jeho vedením se plzeňské sbírky uměleckého řemesla
výrazně rozrůstaly, již kolem roku 1900 patřily nejen k nejpočetnějším, ale i nejkvalitnějším v Čechách. Pro jejich umístění
vznikla podle Škorpilova promyšleného projektu nová, dle
tehdejších kritérií moderně vybavená muzejní budova dokončená v roce 1901. Dlouhodobě připravovaná stálá expozice byla poté otevřena v roce 1913. Původní způsob instalace
sbírek byl z dnešního pohledu bezesporu zajímavý. Expozice
měla v co největší míře naplňovat představy o účelu a smyslu uměleckoprůmyslových sbírek jako vzoru a inspiračního
zdroje pro soudobou produkci. Základní Škorpilova myšlenka
tím navazovala na tendence, vyvíjející se už od dob zakládání
prvních uměleckoprůmyslových muzeí po polovině 19. století.
Usiloval tedy vystavit co největší počet exponátů, které měly
dokumentovat jak tvorbu v nejrůznějších oborech uměleckého řemesla a její vývoj v různých stylových etapách, tak poukazovat na účel a funkci předmětů a přibližovat různé techniky
zpracování.
V listopadu otvíráme v Plzni novou stálou expozici Umělecké řemeslo / Užité umění, v níž bude vedle velkých souborů
skla a keramiky, cizího i českého porcelánu, prací ze železa,
cínu i drahých kovů, hodin a hodinek, sakrálního umění, plakátů a grafických listů představen také reprezentativní výběr
ze sbírky antického umění či exotická kolekce řemeslně náročných prací z Blízkého i Dálného Východu. Ve zvláštní samostatné části bude připomenut také plzeňský rodák, přední
osobnost československé funkcionalistické tvorby a světově
uznávaný představitel vizuálního designu Ladislav Sutnar.
Vedle uměleckohistorické kvality exponátů však bude podstatný i způsob, jakým budou vystavovány. Snaha je předměty
vystavit obdobně, jako tomu bylo na počátku minulého století
– ve velkém počtu, ve skupinách sdružujících předměty podle
materiálu a pro určitou dobu typického stylu zpracování a bez
dalších rušivých informací. Předměty tak působí pouze svojí
vlastní uměleckořemeslnou kvalitou, nutí k zamyšlení, inspirují. Potřebné detailní popisy, obsažnější informace a komentáře k jednotlivým exponátům jsou vyčleněny mimo vitríny
a podány prostřednictvím moderních vizuálních prostředků,
v kontrastu k minulosti.
Expozice samozřejmě také usiluje o ukázání odborné a historické hodnoty sbírek. Proto byl výběr exponátů podřízen nejen snaze předvést návštěvníkům ty vzhledem nejpřitažlivější
předměty, které depozitáře dosud skrývaly. Neméně důležitý
byl také záměr zprostředkovat poznatky získané během dlouhodobého odborného a vědeckého zpracování sbírek a poukázat tak na jejich jedinečnou hodnotu, coby dokladu lidských
schopností, a na jejich nemalý kulturněhistorický význam.
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OD 20. 11. 2017

Josef Skupa
Dnes a denně
zázraky
do 31. 12. 2017

Výstava provází životem
talentovaného umělce Josefa
Skupy, který dokázal svým
nadšením pro loutkové divadlo
oslovit dětské i dospělé
publikum. Muzeum loutek
představuje nejen profesní
dráhu jednoho z našich
nejvýraznějších loutkoherců,
ale dokládá ji také raritními
loutkami, z nichž některé má
návštěvník možnost spatřit
v původní podobě.

V rámci výstavy bude
20. listopadu 2017 v Muzeu
loutek otevřena první
půjčovna loutkových divadel
na světě. Muzeum bude
nabízet možnost zapůjčení
rodinných loutkových
divadel se sadou loutek
pohádkových postav.
Zahrajte si se svými dětmi
vlastní loutkové představení!
PRVNÍ PŮJČOVNA
LOUTKOVÝCH DIVADEL
NA SVĚTĚ!
Rezervace zapůjčení
loutkového divadla:
muzeumloutek@zcm.cz
tel: 378 370 801
Muzeum loutek v Plzni,
náměstí Republiky 23, Plzeň
Více na www.muzeumloutek.cz

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

I filmy mají narozeniny… a vy si díky Kinu Beseda můžete
v listopadu užít pětadevadesátiny nejvýznamnějšího hororu
v dějinách kinematografie Upíra Nosferatu (1. 11.) a padesátiny Markéty Lazarové (24. 11.). Druhý listopadový den si
na plátně Kina Beseda můžete vychutnat parádní show Hanse Zimmera, kterou předvedl při svém posledním pražském
koncertu. Dalšího génia v akci můžete zhlédnout 3. listopadu ve snímku Dancer, který popisuje příběh tanečníka a rebela Sergeje Polunina.

„Listopad zve do Kina Beseda na filmové
narozeniny, Sněhuláka i Ovčáčka miláčka.“
V listopadu si nenechte ujít tři novinky. Vůbec poprvé se na filmová
plátna dostávají životní osudy Milady Horákové (6. a 17. 11.). Pokud
máte rádi knihy Jo Nesbøa, pak rozhodně musíte vidět jeho mrazivý
thriller Sněhulák (3. 11.). A koncem listopadu dorazí do Kina Beseda
Orient expres a kupa hvězd v čele s Penélope Cruz, Judi Dench či
Johnny Deppem bude řešit Vraždu v Orient expresu (22. 11.).
Souboj manželského páru s nezvanými hosty v jejich vlastním domě
můžete sledovat v thrilleru matka! (16. 11.) a na konec listopadu má Kino Beseda další lahůdku – přímý přenos druhého dílu nekorektního kabaretu Městského divadla Zlín Ovčáček miláček (20. 11.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

03/12 / 19:00

4 tipy
pod stromeček
Vánoce se kvapem blíží a my pro vás máme
seznam čtyř akcí, které
pod stromečkem jistě
udělají radost. Známý
hudebník, skladatel, kytarista a zpěvák Petr Spálený vystoupí
11. února v Plzni se svojí kapelou Apollo Band. Můžete se těšit i na hosta Milušku Voborníkovou. O tři dny
později vás pobaví parta fasádníků, kteří se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Známá
hudební komedie Světáci je skvělá i na divadelních
prknech. 4. března vystoupí v Besedě houslistka, zpěvačka a herečka Iva Bittová se svou kapelou Čikori.
A 19. března se v Besedě můžete těšit na nový koncertní program The Backwards – Beatles revival.
Uslyšíte průřez milostnými hity kapely Beatles.
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Sebevrazi
s chutí žít
Pytel plný uloupených
peněz dokáže jednoho
pořádně nakopnout… a dokonce dodá chuť do života i dvěma sebevrahům rozhodnutým skoncovat
se svými 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
– Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata. V Besedě se
celé záhadě podíváme na zoubek díky divadlu Vosto5
a jejich hře Slzy ošlehaných mužů. Těšit se můžete
na akční tragikomedii, horský kiosek i loutky.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

17/12 / 19:00

Kdo z nás není
blázen?
Kdo říká, že není magor, neříká pravdu – tak by se dala shrnout hra Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
o dvou chovancích psychiatrické kliniky, které čeká
životní výzva – začít život mimo stěny léčebny. Jejich
střetávání s každodenní realitou je nejen úsměvné, ale
i odhaluje touhu každého z nás po lásce a přátelství.

27/12 / 19:00

Druhá tráva
na konci roku
Přední česká kapela Druhá tráva oslavila čtvrt století na scéně. Těšit se můžete na průřez tvorby Roberta Křesťana
z celé doby existence skupiny s důrazem na skladby
z nejnovějších studiových alb Pojďme se napít, Marcipán z Toleda, Shuttle to Betlehem a 1 775 básní Emily
Dickinsonové.

výběr z programu
3. 12.

20. 12.

8. 1.
21. 1.

Pět žen, tři generace, jedna rodina, stejný osud. P.R.S.A. jsou
hořkou rodinnou komedií,
v níž vás pobaví pět svérázných žen různého stáří, které si na oslavě babiččiných
osmdesátin v rytmu blues procvičují pánevní dno. Kristýna Leichtová, Ilona Svobodová či Jana Bernášková
vás zvou na dámskou jízdu, jakou jste ještě nezažili.

Mimořádně aktuální kanadské
představení mířící proti antisemitismu a přehnané politické
korektnosti. Strhující a nesmírně zábavná hra Shylock je fascinující i kvůli mimořádnému hereckému výkonu Milana Kňažka, který za tuto roli
obdržel Cenu Thálie 2016!
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

KOMICI S.R.O.

Skvělé stand-up celovečerní představení

PRACHY!!!

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

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL KOLEM SVĚTA

31. 1.

SPIRITUÁL KVINTET
& DAGMAR PECKOVÁ

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

11. 2.
14. 2.

19. 2.

14/01 / 19:00

Kňažko s Thálií

COP: VÁNOČNÍ KONCERT

Skupina Cop představí netradiční
repertoár se spoustou překvapení.

27. 1.
28. 1. Přednášky s doprovodným programem

29/12 / 19:00

Dámská jízda

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED

Členové DJKT ve scénickém provedení
mše J. J. Ryby

25. 3.

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.

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Laskavá komedie nejen pro všechny,
kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami.
V hlavní roli exceluje Eliška Balzerová.

HVĚZDNÉ MANÝRY

Jak ubytovat v jednom hotelu dvě
vynikající umělkyně, které se ale
nesnášejí a nejraději by si vjely do vlasů?
Pobaví vás L. Vaculík, A. Gondíková
či I. Andrlová.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
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. Večerem provází M. Čekanová.

01/11 / 20:00

Peklo

Pilsner Jazz Band
& 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.

05/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Stacey Kent

První listopadovou neděli
v Měšťanské besedě by si neměl nechat ujít žádný jazzový fanoušek, do Plzně totiž
zavítá hvězda světového formátu, americká zpěvačka
Stacey Kent! Stacey má na kontě deset studiových alb
včetně platinové desky nominované na Grammy s názvem „Breakfast On The Morning Tram“, obdivuhodný
výčet nahrávek, na kterých spolupracovala a během
své kariéry vystupovala na pódiích ve více než padesáti
zemích. Nyní si koncert slavné jazzové zpěvačky, která
za svou kariéru prodala téměř 2 miliony alb, můžete
vychutnat přímo v Měšťanské besedě i vy, tak si ho nenechte ujít, litovat rozhodně nebudete!
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09/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Epoque Quartet
& Plzeňská
filharmonie

Multižánrový Epoque Quartet letos oslaví 18 let
od svého založení. Během této doby si našel pevné
místo na české a evropské hudební scéně, výrazně
posunul hranice kvartetního repertoáru a vyprofiloval se ve špičkový soubor, který je zván ke spolupráci celou řadou skvělých hudebníků z různých
odvětví muzikantské branže. Z výčtu nejzajímavějších projektů jmenujme turné s Danem Bártou, kapelami Monkey Business, Tatabojs nebo koncerty
a nahrávky s Michalem Pavlíčkem, Dashou, Ondřejem
Brzobohatým a Lucií Bílou. Tentokrát si jej budete
moci užít ve spojení s Plzeňskou filharmonií. A bude
to jedinečný zážitek! Vstupenky jsou k dispozici na
www.plzenskavstupenka.cz.

11/11 / 20:30

Anděl Music Bar

Martina Trchová
Trio
Plzeňský literární festival každoročně představuje i nějakého písničkáře – zpívajícího
básníka. Letos v Music clubu Anděl zazpívá držitelka
ceny Anděl 2017. Martina Trchová je talentem velmi obdařená písničkářka, píšící zpěvné až hitové písně, které
nejsou překomplikované a přitom jsou chytré. V Andělu
zahraje Martina Trchová se svým triem.

13/11 / 19:30

Dům hudby

Jana Boušková:
Má vlast
Harfistka Jana Boušková je výjimečnou reprezentantkou české klasické hudby doma
i v zahraničí. Jako jediná česká laureátka nejprestižnějších harfových soutěží světa se záhy stala velmi
žádanou umělkyní vystupující na předních pódiích
po celém světě. Současně působí i jako sóloharfistka
České filharmonie. Pro letošní podzim Jana Bouškolistopad 2017 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

vá 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.

16/11 / 21:00

Peklo

J.A.R.: Eskalace
dobra Tour
Tuzemští funkoví matadoři vydali v březnu letošního roku, po dlouhých šesti letech
od desky „Dlouhohrající děcka“ nové album „Eskalace dobra“, na které se opravdu vyplatilo počkat! J.A.R.
se tentokrát rozhodli hodit umění tak trochu za hlavu
a vyprodukovat pořádný nářez neotřelých beatů doplněných brilantními texty, které si berou na paškál
nešvary postkomunistické společnosti a album jako celek funguje až neuvěřitelně dobře. Novinka sklízí jednu

Lear_128x93.indd 1

listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

nadšenou recenzi za druhou, v superlativech o ní hovoří
také fanoušci a bez debat jde o jeden z nejvýraznějších
zářezů v bohaté diskografii kapely. A to by snad jako neodolatelná pozvánka na jejich plzeňský koncert mohlo
stačit, ne?

26/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Fešáci

Fešáci 50 let na scéně – neuvěřitelné číslo, které se stalo
skutečností, a večer, na kterém by neměl chybět žádný opravdový fanoušek této tuzemské folk & country
legendy! Speciální koncert bude zaměřený na všechny
slavné písně, které kapela za 50 let své existence nahrála
a v rámci tohoto významného jubilea si kapela na pomoc pozvala také dvě bývalé spoluhráčky a zpěvačky
Hanu Mladou a Eriku Horkou, které obě v sestavě Fešáků figurovaly shodně kolem osmi let. Během večera se
bude vzpomínat na bývalé a zesnulé členy kapely, dojde i na křest nového trojalba a jako bonus Fešáci přidají
také tradiční vánoční písně.

17.10.2017 13:52:48
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27/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Gabriela
Demeterová

Česká houslová a violová virtuoska, sólistka světových orchestrů, první česká finalistka a absolutní vítězka Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii a členka umělecké rady
Akademie múzických umění v Praze – Gabriela Demeterová, přichází po úspěšných recitálech „Beethoven
– hudba a duše génia“ a „Andělé a démoni“ s novým,
tematicky ojedinělým projektem „Paganini – bůh, nebo
ďábel?“. Posluchači tentokrát uslyší skladby a úryvky
z korespondence nejslavnějšího génia houslové hry
18. a počátku 19. století Niccola Paganiniho a kromě
virtuózní hry Gabriely Demeterové se mohou těšit také
na doprovodnou kytaru Ozrena Mutaka a mluvené slovo Dáši Zázvůrkové.

06/12
20:00

Peklo

 ilsner Jazz Band;
P
Classic Jazz Collegium

V České republice není „klasičtějšího“ zástupce starého
jazzu, než Classic Jazz Collegium legendárního kornetisty Boba Zajíčka. Toto těleso, které již od roku 1975
představuje špičku v interpretaci raného swingu, přijalo pozvání na 42. „Po siréně swing!“, jež pořádá Pilsner
Jazz Band v plzeňském Pekle pravidelně každou první
středu v měsíci. Součástí této tradiční tančírny je i lekce swingového tančení s lektorkou studia Dance by Lion‘s Lenkou Sekaninovou od 18:30 hod. a zdarma pro
majitele vstupenek na tančírnu. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji na Plzeňské vstupence.

09/12 / 20:00

Peklo

MIG 21
Pop funková kapela MIG 21
vyjíždí na turné s názvem
Svoboda není levná věc. Tentokrát se koncertní šňůra uskuteční ve dvou částech – v listopadu a prosinci
2017 a v dubnu 2018. V rámci turné zazní osvědčené
a léty prověřené hity a samozřejmě novinky v čele
s písničkou Svoboda není levná věc. Skupina MIG 21
vznikla v roce 1998 a pozornost na sebe definitivně
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Dozvěděli
jsme se…
… že Plzeňská filharmonie představí v Měšťanské besedě dílo Jiřího Pavlici „Missa Brevis“ (7. 12.) a na stejném místě
nebude chybět ani tradiční Novoroční gala s Cimbálovou muzikou Milana Broučka (1. 1.).
… že kromě toho můžete v následujícím měsíci
vyrazit do Měšťanské besedy na tradiční Vánoční
koncerty Roháčů (5. 12.) nebo skupiny COP (20. 12.).
… že hned dva koncerty (12. a 13. 12.) odehraje
v DEPO2015 slovenská populární parta Horkýže
Slíže s předkapelami zakázanÝ ovoce a Mean Messiah a 15. 12. se zde představí trojice významných
hudebnic Iva Bittová, Lenka Dusilová a Monika
Načeva na společném koncertě.
… že hned 3. prosince můžete do Měšťanské besedy vyrazit na Českou mši vánoční a zpívání koled se členy souboru operety a muzikálu Divadla
J. K. Tyla nebo 14. prosince na plzeňskou zastávku
akustického turné Davida Kollera.
… že 9. 12. přiletí se svou show do plzeňského
Pekla skupina MIG 21 v čele s Jiřím Macháčkem.
… že v Zach´s Pubu plánují na prosinec vystoupení svérázného písničkáře Václava Koubka (6. 12.)
a jednočlenného projektu Circus Ponorka (28. 12.).
… že 11. prosince na Plzeňském zimním stadionu
vystoupí Miro Žbirka.
… že v Zach´s Pubu zazní 13. prosince irská hudba v podání skupiny Shannon a 20. prosince zde
představí mix šansonu a jazzu kapela Annešanté.
… že populární raper Viktor Sheen se představí
3. 11. poprvé v Plzni, kde vystoupí v klubu Pantheon s novou deskou „Jungler“!
… že 24. 11. proběhne v Alfě na Americké třídě
opravdu výjimečný koncert, na němž legendární
Pražský výběr zahraje setlist z prvních dvou slavných alb „Straka v hrsti“ a „Výběr“!

upoutala již debutovou deskou Snadné je žít (2001).
Následovala alba Udělalo se nám jasno (2002), Pop,
pop, pop (2004) a o deset let později vyšla lakonicky
nazvaná deska Album (2014). Hudební rukopis kapely je od počátku nezaměnitelný. Textům Jiřího Macháčka, který má nezpochybnitelný komický talent,
vévodí humor, nadhled a jazykové hříčky. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

DIVADLO
04/11
19:00

Divadelní tipy

Malá scéna DJKT

Viral

Malá scéna DJKT

Ondra a Marek jsou dva, alespoň prozatím, nepříliš známí herci. Chtějí být slavní. Alespoň jako jejich kolega
Martin Stránský. Natočí proto virální video a pustí ho
do světa sociálních sítí. Kolik budou mít „lajků“ a sdílení? Autorská inscenace režisérky Zuzany Burianové
a dramaturgyně Terezy Verecké hledá hranice intimity a samoty v dnešním světě. Hrají Marek Mikulášek
a Ondřej Vacke.

05/11 / 18:00

Velké divadlo DJKT

Balet Gala 2017

Jubilejní X. ročník Mezinárodní
Balet Gala 2017 opět přinese
mimořádný taneční zážitek. Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol je pohodovou přehlídkou toho nejlepšího, co evropské baletní školy skrývají
ve svých zkušebnách. Jako každoročně je i letošní Balet Gala věnováno osobnosti, která je nedílně spjata se
světem baletu a také s výchovou mladých tanečníků
a tanečnic. Jubilejní ročník bude věnován zakladatelce
této akce, bývalé tanečnici plzeňského divadla Bohumile Mejcharové. Jako hlavní hvězdy večera zazáří sólisté
Národního divadla Adam Zvonař a Radka Příhodová.
Vstupenky jsou k zakoupení online přes Plzeňskou vstupenku, www.djkt.eu a v pokladně předprodeje DJKT
v Plzni. Více informací na www.baletgala.eu.

05 a 19/11 / 15:30

Loutkové divadlo
Špalíček, D klub

Pohádky pro děti
Špalíček uvádí v D klubu dvě
představení pro nejmenší diváky. První listopadovou
neděli se hraje klasická marionetová pohádka Sněhurka
a sedm trpaslíků. Ta potěší malého i velkého diváka především mistrným provedením sedmi trpaslíků z dílny
plzeňského loutkáře Jaroslava Bartovského. O čtrnáct
dnů později jsou na programu Čtyři pohádky o jednom
drakovi. Tahle loutková pohádka vypráví o tom, jak to
má drak těžké, když si chce vzít princeznu za ženu. Pohádka plná písniček je vhodná pro děti od 3 let. Více
na www.spalicekplzen.cz.
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08/11 / 19:00

Plzeň 1953

Slavnostní derniéra inscenace,
která mapuje dramatický osud
herce plzeňského divadla Bohumila Vávry na pozadí
historických událostí takzvaného Plzeňského povstání,
bude spojena s besedou s tvůrci. Ta se uskuteční před
představením. Druhým bonusem bude komentovaná
prohlídka výstavy Útěky z nesvobody, která představuje dílo významného plzeňského jevištního výtvarníka
Bedřicha Bartáka, jehož život, stejně jako život hlavního
hrdiny dramatu, krutě poznamenaly dějiny 20. století.

11/11 / 15:00

D klub

O kohoutkovi
a slepičce
Pohádka O kohoutkovi a slepičce patří k nejoblíbenějším pohádkám pro nejmenší.
Do dětských dušiček už po generace zasévá semínko
poznání, že v životě se vyplatí být obětavý, nápomocný a ochotný ke spolupráci. Doubravecký klub zve
na sobotní pohádku v podání Divadla Dráček. Vstupné 40 Kč dospělí i dítě, děti do 3 let zdarma na klíně
(bez nároku na židli).

14/11 / 19:00

Dům hudby

Sváteční Shakespearova pošta
Shakespearovy sonety zná asi
každý. Je jich 154 a kompletně vyšly v roce 1609, kdy je
vydal Thomas Thorpe. Kniha nazvaná Shake-Speares
Sonnets zahrnovala 152 do té doby nepublikovaných
sonetů a také sonety 138 a 144, které byly už předtím
uveřejněny v nelegálně vydané básnické sbírce Vášnivý
poutník. Kdo ale zná Shakespearovy sonety doopravdy?
V jakých kulisách doby a autorova osudu vznikaly? Co
napsal Shakespeare mezi řádky? O čem skutečně sonety
jsou? Odpovědi na tyto otázky nabízí pořad divadla Viola, který uvede Plzeňský literární festival. V roli Williama
Shakespeara účinkuje Miloš Horanský, verše recituje
Hana Maciuchová. Vtipným a velmi zasvěceným kolistopad 2017 | www.zurnalmag.cz
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mentářem doprovází Martin Hilský. Vstupenky v předprodeji na Plzeňské vstupence.

15/11 / 19:00

Malá scéna DJKT

Howie
a Rookie Lee

Howie a Rookie Lee je brilantní
hra irského dramatika Marka O´Rowea. Divoká jízda Dublinem v podání Jana Holíka a Ondřeje Rychlého si brzy
našla své fanoušky i v Plzni, a proto divadlo navyšuje
kapacitu hlediště z původních 56 míst na 120. Nejbližší
repríza se na Malé scéně odehraje 15. listopadu.

18/11

Divadlo J. K. Tyla

Noc divadel 2017

Už počtvrté se plzeňské divadlo zapojí do mezinárodního projektu Noc divadel. Divadla na celém světě v noci
z 18. na 19. listopadu otevřou své brány a pozvou diváky
do míst, kam se běžně nepodívají. Na Nové scéně DJKT
jsou připraveny oblíbené zážitkové prohlídky, ve foyer
Malé scény DJKT se po představení Iluze strhne mejdan
činohry s živou hudbou. Ve Velkém divadle DJKT se bude
konat premiéra Manon. Zájemci si na premiéru mohou
zakoupit „Balíček baletního fajnšmekra“, tedy možnost
sledovat představení z lóže a podívat se do zákulisí v doprovodu šéfa souboru baletu Jiřího Pokorného.

18/11
15:00

Divadlo Alfa

Noc divadel

I Divadlo Alfa se přidává k Noci divadel. Ačkoli v jeho podání půjde spíš o podvečer, neboť jeho malé publikum
musí být v noci v postýlkách. Ve tři hodiny odpoledne
divadlo uvede Pohádky ovčí babičky. Pak pozve diváky
do svého zákulisí, aby viděli, jak to tu vypadá, jak tu žijí
loutky i živí herci. A připraven je i loutkový workshop
pro děti. Více informací na www.divadloalfa.cz.

18/11
19:00

Velké divadlo DJKT

Manon

Nesmrtelný příběh Manon z novely Abbé Prévosta, který později do dramatické podoby přetlumočil Vítězslav
Nezval, se poprvé v historii DJKT představí jako balet.
Choreograf Filip Veverka zvolil jako hudební podklad
kompozice ruského skladatele Alexandra Glazunova.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

Slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromu
3. 12. 2017,
náměstí Republiky
16.00
16.15
16.35
16.55
17.30
17.50
18.00
18.05

Dětský pěvecký sbor Jiřičky
Consortium musicum
Divadlo Dialog - vánoční představení
Plzeňský MLS – malý lidový soubor
Ambito Orchestr - ZUŠ Sokolovská
Plzeň
sváteční slovo plzeňského biskupa
a primátora města Plzně
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Spirituál kvintet

PROGRAM PLZEŇSKÉ DIECÉZE
V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
3. / 10. / 17. prosince - adventní neděle
6.45
ranní mše svatá se zpěvem rorátů
15.00 adventní půlhodinka – varhanní
improvizace
4. prosince od 19.00 - soubor Ritornello koncertní provedení rorátů
Programem provází moderátor Stanislav Jurík.
Změna programu vyhrazena.

www.plzen.eu
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19/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Zahraj to znovu,
Same

Divadlo na Jezerce přiváží komedii Woodyho Allena o tom, že člověk má za všech
okolností zůstat sám sebou. Felix Alan je neurotický
filmový kritik, kterého opustila manželka. S touto situací se snaží vyrovnat po svém. Utíká od reálného života
do světa fantazie a snů a o svém životě – nejen tom milostném – se radí se svým velkým vzorem, Humphreym
Bogartem. A jak se zdá, hercova „terapie“ začíná nést
plody… Hrají Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Tereza
Němcová, Marika Procházková, Zdeněk Hruška a Marek
Taclík. Speciální hosté ze záznamu ve filmových rolích
I. Bergmanové a H. Bogarta jsou Libuše Šafránková
a Josef Abrhám.

21/11 / 19:30

Divadlo Dialog

Debilové

David Haták a kolektiv divadla
Ludvíci přicházejí s komedií
o jednom pozoruhodném penzionu. V něm se zotavují
různé osobnostní typy lidí, které by se v normálním životě těžko potkaly. Každá z postav si nese nějaké to břímě, má svůj osobitý přístup k životu, a tudíž i k ostatním
klientům. Všichni jsou zvyklí na řád ústavu, ale najednou se přihodí zásadní změna… V komedii jak blázen
hrají Roman Miler, Petra Jarošová, Jitka Špalková, Štěpán
Trousil, Petr Kotora a další.

24/11 / 19:00

Divadlo Dialog

Kam čerti nesmějí
Dvě království, peklo a ukradená nebeská věštba. Pomůže lidská láska naplnit věštbu a uchránit ji před
pekelnými nástrahami? Podaří se andělskému a čertovskému pomocníkovi pekelnou bránu k lidem
uzavřít? Nechte se překvapit v nové pohádce Kam
čerti nesmějí, kterou uvede soubor Zrcadlo a na jejíž premiéru se můžete těšit 24. listopadu. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

20

Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo J. K. Tyla chystá
na 2. prosince českou premiéru
muzikálu Chyť mě, jestli na to máš.
… že Moving Station uvede 5. 12. zbrusu novou
hru norského laureáta Ibsenovy ceny za literaturu,
Fredrika Brattberga, s názvem Dítě. Člun.
… že prosincová premiéra Divadla Alfa vezme diváky do muzea. Na scénu přichází Panika v muzeu
(15. 12.)!
… že Velké divadlo DJKT chystá na 16. prosince
premiéru dramatu Ödöna von Horvátha Kazimír
a Karolína.
… že Měšťanská beseda uvede 17. prosince hru
o dvou chovancích psychiatrické kliniky Chvála
bláznovství, v hlavních rolích s Martinem Hofmannem a Filipem Blažkem.
… že Moving Station do svého programu opět
zařazuje úspěšná představení amatérských divadelních souborů, které se nebojí odvážně zpracovávat nelehká společenská témata. V prosinci to
bude skupina Rámus a představení V Prdeli (6. 12.)
a Teátr Vaštar s představením Svině (11. 12.).
… že v předvánočním čase bude mít na Malé
scéně DJKT premiéru pohádka o milimetrovém
chlapci Tobiáši Lolnessovi, jehož domovem je obrovský strom (9. 12.).
… že v polovině prosince můžete vyrazit do Pekla
na kultovní semaforské představení S Pydlou v zádech (14. 12.).
… že prosincový večerní host v Alfě dozná změn.
Místo představení Báby Divadla Na zábradlí bude
18. prosince na programu Macbeth.
… že v prosinci Moving Station uvede výstup
z letní umělecké rezidence, taneční hru Nothing
Sad (14. 12.).
… že v prosinci přijede do plzeňského Pekla Filip
Blažek a Miroslav Vladyka s komedií Zkáza Titanicu (12. 12.).
… že Kino Beseda zve v prosinci na balet Louskáček
v podání moskevského Velkého divadla (17. 12.).
… že 7. prosince se bude v Pekle hrát komedie Dvě
noci na Karlštejně.

listopad 2017 | www.zurnalmag.cz
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do 04/11

Galerie Ladislava
Sutnara

Boris Jirků:
Ilustrace

Malíř, ilustrátor a pedagog na Sutnarce Boris Jirků vystaví v Galerii Ladislava Sutnara své nejnovější ilustrace.
Boris Jirků doposud ilustroval 70 knih, 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. Kromě toho je na výstavě zapůjčené
k nahlédnutí více než dvacet starších knih s méně známými autorovými ilustracemi.

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.

do 31/12

DEPO2015

Benedikt Tolar:
ŠKODA…
Málokdo ví, že v prostorách
DEPO2015 vytváří své umělecké objekty plzeňský sochař
Benedikt Tolar. Když procházíte prostorem depa, narazíte na řadu jeho objektů. Můžete potkat jeho auta Disco
a Beetle či posedět na jeho barových židlích, zatímco děti
se projíždí v Benových popelnicových formulích. Součástí prostoru je i hřiště z kontejnerů a popelnic – Benova díla
dodávají depu nadhled, humor i skutečnou a aktuální orilistopad 2017 | www.zurnalmag.cz

ginalitu. Nyní mají návštěvníci možnost nahlédnout pod
pokličku jeho tvorby díky nevšední instalaci, která kromě
výsledných objektů představí také proces jejich vzniku.
K jeho nejvýraznějším dílům patří odřezané střechy a kapoty aut. Z nich v různých uměleckých postupech vytváří
krásné artefakty, které jinak již zapomenutým, chátrajícím předmětům dodávají nový život. Výstava je k vidění
až do konce roku.

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.

do 28/01

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 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
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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.

do 04/02

Západočeská galerie

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.

01/11 / 17:00

Západočeská galerie

Jaroslav Věšín,
Přerušená jízda,
1894

Listopadové vydání pořadu Jedno dílo / jeden svět
představí pozapomenutého autora Jaroslava Věšína.
Jeho život je rámován lety 1860 až 1915 a za svého života se těšil poměrně velké přízni veřejnosti. Nedlouho
po dokončení studií namaloval obraz Počátek románu
a uplatnil v něm do té doby nezvyklou folklorní tematiku. Užití národopisné složky dílo rázem dostalo
na stránky periodik a bylo dobovou kritikou velmi
kladně hodnoceno. Námět dokonce inspiroval skladatele Leoše Janáčka k vytvoření stejnojmenné opery.
Nedlouho poté začal Věšín pedagogicky působit v Sofii,
zakrátko získal místo u dvora a do Bulharska přesídlil natrvalo. V Západočeské galerii jsou uloženy dvě Věšínovy
malby. Předmětem přednášky bude obraz Přerušená
jízda, který časově odpovídá období Počátku románu.
Dílo představí Petra Kočová.

22

od 03/11

Galerie Evropského
domu SVKPK

PEOPLE

Ted Nomad je francouzský malíř, který se věnuje street artu. Říká o sobě, že se zrodil
na cestě. Putováním z místa na místo si utvářel vlastní
vesmír, který zalidnil portréty těch, s nimiž se setkal.
Inspiraci nachází v lidské bytosti, anonymní i známé,
a jejích emocích. Jeho tvorba je instinktivní, působí naléhavě. Vychází z veřejného dění i událostí každodenního života. Od roku 2001 rozvíjí techniku aplikace šablon,
kterou neustále vylepšuje, zdokonaluje. Obrazy realizuje aerosolovou bombou, a přestože je za tím mnoho
hodin práce, každá šablona z papíru ožije pouze jednou
jedenkrát. Jeho díla si v Galerii Evropského domu můžete prohlédnout do 19. prosince.

od 09/11

Studijní a vědecká
knihovna PK

70 let Společnosti
bratří Čapků
První patro knihovny hostí v listopadu výstavu věnovanou sedmi desítkám let činnosti Společnosti bratří Čapků. Ve čtvrtek 23. listopadu k ní přidá konferenci, na níž
přednášející představí historii společnosti a její osobnosti. Pozornost bude věnována i rodině Čapků, Karlu
Čapkovi – dramatikovi či Josefu Čapkovi – výtvarníkovi.
Registrace na www.svkpk.cz.

od 10/11

Galerie Ladislava
Sutnara

Ladislav Sutnar

V listopadu a v prosinci se příznivci tvorby Ladislava Sutnara mohou těšit na fantastický vánoční dárek: na veřejnosti dosud neznámá díla
tohoto významného plzeňského rodáka. V roce 2015
mohli návštěvníci galerií zhlédnout tři velké výstavy
zaměřené na Sutnarovu knižní tvorbu, užitý design
a obrazy Venuší. V letošním roce se galerie nesoucí jeho
jméno vrací k jeho odkazu symbolicky v den 120. výročí
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz
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jeho narození – 9. listopadu, kdy proběhne vernisáž. Výstava pak bude přístupná až do Tří králů.

13–19/11

DEPO2015

Plzeň Design Week
Druhý ročník úspěšné plzeňské
přehlídky současného designu
je tady! Vedle expozic předních českých studií dává Plzeň
Design Week prostor mladým začínajícím designerům
a tvůrcům. Během celého týdne budou pro veřejnost
zdarma v různých lokacích v centru Plzně tvůrčí workshopy, přednášky, prezentace a diskuse s designery. Hlavní
prodejní přehlídka představí od pátku do neděle zhruba
50 expozic a stánků různých designerů a značek. Příležitost dostanou autoři originálních výrobků, módy, šperků,
porcelánu, nábytku, svítidel, bytových doplňků, hraček
a nejrůznějších designových předmětů. Mezi aktuálně
přihlášenými vystavovateli jsou například studio Fakticky
vyrábějící šperky z betonu, vlněná móda Felting design,
autorská výroba porcelánu Luckavo.cz, unikátní ručně
vyráběné dřevěné šperky Big Wood, unisexové cestovní
tašky a doplňky značky ANNALAB či porcelánové produkty designera Petra Stehlíka. Podrobnosti včetně seznamu
vystavovatelů najdete na www.plzendesign.cz.

od 15/11

Galerie Jiřího Trnky

Lydie Šloufová:
Malba a tapiserie

Retrospektivní výstava plzeňské výtvarnice a pedagožky Lydie Šloufové představí
její malby a tapiserie. Lydie Šloufová od roku 1992 učí
výtvarnou výchovu a dějiny umění na Církevním gymnáziu v Plzni a od roku 2006 je členkou Unie výtvarných
umělců Plzeň. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu
15. listopadu v 17 hodin.

21/11 / 17:00

Západočeská galerie

Umělci ve dvou
totalitách

Součástí právě probíhající výstavy „TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 12. prosince v 17 hodin
zve Západočeská galerie
na komentovanou prohlídku
výstavy „TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953“ s Ivetou Řežábkovou.
… že v prosinci a lednu se v Galerii Jiřího Trnky
představí známý plzeňský výtvarník akad. malíř
Miloslav Čech, který tu vystaví své práce s akrylem a olejem.
… že v Západočeském muzeu bude přes zimu
pokračovat výstava ilustrací Václava Englera s názvem Cestou necestou aneb Známé i neznámé
památky Plzeňského kraje.
… že Západočeská galerie připravila na prosinec
přednášku Česká literatura v období tzv. druhé
republiky do února 1948 (7. 12.) a Plzeňská revolta
proti měnové reformě 1. června 1953 (14. 12.).
… že Studijní a vědecká knihovna PK chystá
na 7. prosince přednášku Budiž voda.
… že na Malé scéně DJKT je až do 15. listopadu
k vidění výstava Útěky z nesvobody, která připomíná dílo scénografa a kostýmního výtvarníka
Bedřicha Bartáka.
… že ve Visio Art Gallery je až do konce listopadu
k vidění výstava děl Káji Saudka. V prodeji je tu
i kniha 18+, která je výběrem nejlepších Saudkových prací s erotickou tematikou.
… že Kino Beseda chystá na konec listopadu dokument Raffaello: Lord umění (30. 11.).
… že v Západočeském muzeu 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.
režimech 1938–1953“ bude přednáška její autorky Marie Klimešové. Vedle obsáhlého souboru dokumentárních fotografií je tu vystaven i výběr prací tvůrců, kteří
v ústraní vytvářeli svoji uměleckou výpověď o době,
kterou prožívali. Přednáška se zaměří především na autory, kteří nejen podali metaforické svědectví o dvou totalitách, ale kteří zároveň svojí tvorbou otevírali novou
kapitolu českého umění. Potvrzuje se, že žádné období
historie nelze podcenit, neboť silná díla vznikají v každé době, v každém režimu, i v těch obzvláště složitých
podmínkách.
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do 18/04

DEPO2015

Jak se točí peníze
Zábavná vzdělávací hra, kde děti
plní úkoly, aby si peníze vydělaly,
utrácejí je a spoří nebo je mohou darovat, pomohla již desetitisícům dětí v několika evropských zemích ke zvýšení
vlastní finanční gramotnosti. Interaktivní expozice je určena dětem od sedmi do třinácti let, ale zabaví i dospělé.
V multimediálních kvízech si otestujete získané vědomosti
a vyděláte si peníze intelektuální činností, získat je můžete
ale také rýžováním zlata nebo v tiskárně ČNB. Na konci vás
čeká rozhodnutí, jestli výdělek utratíte, či věnujete na dobrou věc. Součástí doprovodného programu je herna s výtvarným koutkem a podzemním doupětem pro mafiány
a černý trh. Otevřeno je denně včetně víkendů.

od 31/10

P-centrum CPPT,
Plachého 6

od 01/11

Pražská 11

Nová služba pro
rodiny a děti v Plzni

Sherlocked
Ve starém plzeňském domě ze 17. století byla
objevena pracovna Sherlocka Holmese, o které
dosud nikdo nevěděl. Proč byl Sherlock v Plzni?
Co tady vyšetřoval? A jak to celé dopadlo? Taková je zápletka zbrusu nové únikovky, kterou
si můžete užít jen pár kroků od náměstí. Během
šedesáti minut budete muset vyřešit spoustu
hádanek a úkolů, z nichž většina souvisí s Plzní.
Ale není třeba mít hluboké vědomosti o městě
či historii, hru zvládnou i cizinci. Úniková hra,
která vás přenese víc než sto let zpátky, do pracovny nejslavnějšího a nejchytřejšího detektiva
všech dob, je koncipována pro dva až pět hráčů.
Úniková hra je zábavná interaktivní hra, která se
odehrává v uzavřené místnosti. V ní má skupinka
hráčů za úkol řešit sérii hádanek, hlavolamů a šifer, jež vedou k vyřešení úkolu a úniku z místnosti
v časovém limitu 60 minut. Hra prověří jak důvtip, logické myšlení a dobrou pozornost hráčů,
tak schopnost komunikace a spolupráce. Vžijte
se do kůže Sherlocka Holmese v nové únikové
hře v Plzni a přijďte vyřešit záhadný případ hodný proslulého detektiva. Jak prosté! Rezervace
na sherlocked.cz.
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Jak bezpečně a dobře zvládnout dospívání? Taková otázka
může stát na začátku spolupráce s plzeňským P-centrem.
Nabízejí tu podporu a pomoc při hledání řešení v situacích,
kdy dospívající například užívají návykové látky, tráví příliš
mnoho času u počítače nebo na internetu, náhle se změní jejich chování, nedodržují dohody, neplní povinnosti,
potýkají se s těžkostmi při navazování vztahů, s životní
nespokojeností. Poskytují tu zdarma poradenství a terapii
osobám do 21 let a jejich blízkým. Více na www.cppt.cz.

od
01/11

Měšťanská beseda

Měšťanská beseda dětem

Ani sychravé podzimní počasí nezastaví pravidelné pohádky a představení v Měšťanské besedě pro děti. Po celý listopad a prosinec můžete se svými dětmi každou neděli vyrazit do Besedy na pohádku. A protože je o pohádky velký
zájem, hrají se vždy ve dvou časech – od 14:30 a 16:00 hod.
Tím ale program pro děti nekončí. Hned dvakrát si můžou
dosyta zadovádět na Hravých sobotách. 11. listopadu si
v Besedě můžou pohrát s drakem a 2. prosince je čeká další veselý karneval, tentokrát nazvaný My se čerta nebojíme. Hravé soboty začínají vždy ve 14:30 hod. a děti si užijí
spousty legrace, dovádění, soutěží a her.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz
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od
01/11

Techmania

Permanentka 2018

Pro všechny Techmaniaky připravila Techmanie i na příští rok permanentku, díky níž budou moci do expozic
i na filmy ve 3D planetáriu přijít, kdykoli se jim bude
chtít. Za cenu 480 korun pro jednotlivce nebo 1 770 korun pro rodinu mohou využít volnou návštěvu nově
po čtrnáct měsíců! Permanentka 2018 bude platit už
od letošního 1. prosince až do 31. ledna roku 2019. Permanentku je možné dát i jako skvělý vánoční dárek.

od
01/11

Kino Beseda

 slavte filmové
O
narozeniny

Kino Beseda rozjíždí jedinečný projekt nazvaný I filmy
mají narozeniny… a jak je nejlépe oslavit než jejich
zhlédnutím? V sále Kina Beseda máte jedinečnou šanci
do konce roku si vychutnat dva filmy, které oslaví zásadní jubileum od své premiéry. 1. listopadu Kino Beseda
promítne Upíra Nosferatu po 95 letech od premiéry filmu! Přijďte zhlédnout nejvýznamnější horor v dějinách
kinematografie plný okultních významů a mystických
narážek. 24. listopadu vás pak čeká Markéta Lazarová.
Po 50 letech od premiéry filmu můžete opět na plátně

TIP NA LISTOPAD
30/10–12/11

Bonjour Plzeň!
K listopadu v Plzni už čtvrt
století
neodmyslitelně
patří frankofonní multižánrový festival Bonjour
Plzeň! Během dvou týdnů díky němu město oživí umělci, rozmanité akce i synonymum Francie,
dobré jídlo a víno. Vše odstartuje elektroswing
v Papírně. V dalších dnech je na programu třeba koncert ska-punku a jazzu v podání The Bermudaz, vystoupení street-artového umělce Teda
Nomada, ochutnávka francouzských sýrů a vín,
pořady pro děti nebo kurz francouzské kuchyně.
V sobotu 11. listopadu se v Moving Station bude
konat Francouzský trh. Festival zakončí v neděli
12. listopadu v Alliance Française skupina Les Gars
d´En Bas se svým cikánským jazzem.

listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

Kina Beseda zhlédnout nejlepší český film všech dob
a jeden z nejlepších filmů vůbec.

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? a pak budete mít možnost si s Robertem
Fulghumem popovídat a nechat si podepsat knihy.
Účinkují Věra Hollá a Jiří Ressler.

04/11 / 10:00

Výtvarno

Karikatura
Celodenní kurz je určen všem,
bez ohledu na věk, kdo se chtějí
naučit nebo zdokonalit v tvorbě karikatury. Během osmi
hodin se účastníci pod vedením Petra Bauera dozvědí
vše o jejím ztvárnění a využití, třeba v animaci a ilustraci. Naučí se vytvářet černobílé skicy, zachytit charakteristické rysy obličeje v karikatuře potřebné pro dokonalé
ztvárnění konečného díla. Možno přinést svůj námět,
nebo jej obdržíte na místě. Domů si odnášíte spoustu
znalostí a také uměleckou karikaturu – barevně, černobíle nebo kombinovanou technikou do formátu A3.
Cena kurzu je 990 Kč.

04/11 / 13:00

Techmania

9. narozeniny
Letošní narozeniny Techmanie
budou zároveň oslavou jejích
budov. Zatímco science centrum slaví devět let, jeho
objekty přišly na svět před rovným stoletím. Proto narozeninový program obsahuje i vernisáž výstavy Století
budov Techmanie a křest doprovodné publikace, prohlídku běžně nepřístupných prostor Techmanie s architektem Janem Soukupem nebo prohlídky trolejbusu
3Tr3 s Pavlem Domanickým.
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04/11
19:00

Kulturní Centrum
Město Touškov

Jan Budař & piáno

Recitál Jana Budaře, známého českého herce, hudebníka,
scenáristy a režiséra, čtyřikrát oceněného Českým lvem
slibuje opravdu nevšední zážitek. Herec je autorem mnoha písní, které vyšly na čtyřech albech v rozmezí let 2003–
2011. V současné době koncertuje sólově – pouze s klavírem. Díky tomu si posluchač může ještě lépe vychutnat
hloubku a specifický humor jeho šansonů. Na koncertě se
Jana Budaře můžete na cokoliv zeptat a můžete si dokonce zatančit přímo na pódiu. Pestrý svět příběhů v písních
Jana Budaře vás zve k setkání se známým hercem. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

05/11 / 10:00

Výtvarno

Perspektiva
v obraze
Účastníci tohoto celodenního kurzu se naučí používat veškeré druhy perspektiv

TIP NA PROSINEC
03/12 / 15:00

Parkhotel

Advent dětem
První adventní neděli připravil Plzeňský kraj pro děti
a jejich rodiče tradiční Advent dětem. Tentokrát se
bude čekat na čertíka, Mikuláše a andílka se Světlanou Nálepkovou a Václavem Upírem Krejčím. Ti
vytvoří skvělou atmosféru nedělního odpoledne,
a aby čekání nebylo dlouhé a nudné, zpříjemní ho
legrací, přinesou plnou ponožku překvapení v podobě scének a soutěží a na závěr si všichni společně
i zazpívají. A kdo bude chtít, může se třeba i vyfotografovat s čertem a odnést si domů fotku! Výtěžek ze
vstupného bude věnován Nadačnímu fondu Šance
onkoláčkům. Cena vstupenky je 50 Kč a zakoupíte
je od 1. listopadu na www.ticket-art.cz nebo v Informačním centru města Plzně. Více informací najdete
na www.plzensky-kraj.cz.
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do svého výtvarného díla. Čeká je tvorba interiéru, budov, nakloněná rovina v perspektivě, perspektiva zrcadlení, lidská postava v perspektivě, perspektiva stínu,
vržené stíny v perspektivě a další. Výslednou kresbu
je také možno použít jako domácí práce k talentovým
zkouškám. Účastník si odnese spoustu různorodých skic
a dle vybraného motivu vystínovanou kresbu v perspektivním zobrazení formátu A3. Pod vedením Petra
Bauera žáci pracují osm hodin. S sebou oděv proti umazání od barev, svačina, pití. Cena kurzu 990 Kč.

05/11
20:00

Společenský sál Alfa
 ockopera Praha + Interitus
R

Hudební seskupení Rockopera Praha přiváží do Plzně
svoji nenapodobitelnou show. Kamil Střihavka, Honza
Toužimský, Viktor Dyk, Žántí, Pavla Forest nebo Jiří Zonyga, to jsou jména, na která se můžete 5. listopadu těšit.
Tvorba Rockopery je složena z jednotlivých her na témata bájí a pověstí nebo Shakespearovských her. Jako support vystoupí mladá kapela Interitus. Vstupenky najdete
na www.plzenskavstupenka.cz.

06–12/11

Týden vědy
a techniky
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký
festival v České republice. Letošní, sedmnáctý ročník se
uskuteční 6.–12. 11. a zahrnuje na 500 akcí včetně přednášek, workshopů a výstav napříč různými vědeckými
obory. Svátek vědy nemine ani nadšence z Plzeňského
kraje. Vydat se mohou například do Tachova, kde si pro
ně Muzeum Českého lesa připravilo bohatý program,
například workshop porozumění ptačí řeči nebo práci
s roboty. V Plzni si mohou zájemci prohlédnout Techmania Science Center, jediné 3D planetárium v Česku.
A v Klatovech příchozí potěší výstavy, filmové promítání
i workshop, kde si rodiče s dětmi vyzkouší práci vědce.
Kompletní program naleznete na www.tydenvedy.cz.

08 a 09/11

Měšťanská beseda

Vrcholy & hlubiny
3D show
Honza „Tráva“ Trávníček a Marek Audy přicházejí s unikátní přednáškou se stereogralistopad 2017 | www.zurnalmag.cz
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fickou projekcí. S použitím 3D brýlí přenesou publikum
do Nepálu, Tibetu a na dvě osmitisícovky, Manáslu
a Cho Oyu. Honza „Tráva“ Trávníček má na svém kontě
pět výstupů na osmitisícovky. Marek Audy je naopak
pánem hlubin, jeskyňářem a fotografem.

08/11 / 18:30

20. základní škola,
Brojova 13

Momenty introspekce: Plzeň a architektura sorely
Třetí část přednáškového cyklu s dvojicí uznávaných
historiků architektury se zaměří na architekturu socialistického realismu v Plzni, v Československu i ve světě.
Zatímco Martin Strakoš přiblíží různé interpretace socialistického realismu v architektuře a vztah jeho reprezentantů k umělecké a architektonické avantgardě,
Michaela Janečková představí projevy tzv. sorely v Plzni
i regionu. Více informací na pestujprostor.plzne.cz.

10/11 / 16:00

Radnice

Cena Bohumila
Polana
Více než dvě desítky knih rozmanitých žánrů musela letos přečíst porota Ceny Bohumila Polana. Jejími členy jsou spisovatel Vlado Ríša,
básnířka Jaroslava Málková, Lukáš Malý z Ústavu české
literatury Univerzity Karlovy a Romana Macháčková
z Moravské zemské knihovny Brno. Předsedou je spisovatel a básník Alois Marhoul. Která kniha je zaujala nejvíce, se všichni dozvíme 10. listopadu v 16 hodin v obřadní
síni radnice. Záštitu tradiční výroční Ceně Bohumila Polana opět udělil primátor Martin Zrzavecký. Ceremoniál
je součástí Plzeňského literárního festivalu.

11/11 / 10:00

Výtvarno

Fantazy malba
Kurz je určen všem, koho baví
fantazy malba, fantazijní krajiny
a mýtické bytosti. Probíhá formou workshopu, ukázek
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

TIP NA PROSINEC
03/12 / 16:00

náměstí
Republiky

Slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromu
Čas adventu, naplněného jedinečností, nezaměnitelnou atmosférou a očekáváním, zahájí jako
každý rok slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Přesně v 16 hodin jej otevře vystoupení dětského
pěveckého sboru Jiřičky a svátečně laděné skladby
hudebního spolku Consortium musicum, které vystřídá vánoční představení Divadla Dialog. V podání
lidového souboru Plzeňský MLS zazní folklorní písně
a před svátečním slovem plzeňského biskupa Tomáše Holuba a primátora Martina Zrzaveckého zahraje
Ambito Orchestr. Třináctimetrový smrk ztepilý ozdobený moderními světelnými a dekoračními prvky
se rozsvítí v 18 hodin. Slavnostní okamžik umocní
následný koncert Spirituálu kvintetu.

TIP NA PROSINEC
07/12 / 13:30

Krajský úřad
Plzeňského kraje

Vánoční trhy

Plzeňský kraj srdečně zve
na 6. ročník vánočních trhů, které se letos opět
uskuteční v prostorách krajského úřadu ve Škroupově ulici v Plzni. Přijďte nakoupit cukroví, vánočky, štoly, punč nebo palačinky, ale i vánoční dekorace a dárkové předměty, které vznikly pod rukama
žáků středních odborných škol i členů neziskových
organizací z Plzeňského kraje. Trhy probíhají od půl
druhé do půl páté odpoledne. Více informací najdete na www.plzensky-kraj.cz.
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a samotné praktické malby. Lektor Petr Bauer formou počáteční přednášky uvede do problematiky fantazijního
umění, mýtických bytostí, základy kompozice, teorie a základy tvorby včetně ilustrace. Skrze živou malbu účastníci
namalují fantazijní bytosti a krajiny. Cena 1 390 Kč.

11/11 / 14:00

Zámek Křimice

Uzamčení

Když Středisko západočeských
spisovatelů na jaře vyhlásilo nápad na Řetězový román, do nějž by týden co týden přidal
svoji kapitolu další autor z řad veřejnosti, leckdo to považoval za bláznivé. Příběh se ale povedl a dostal knižní
podobu. Dvacet šest autorů napsalo napínavý román se
spoustou nečekaných zvratů a s dramatickými momenty
až do poslední stránky. Křest proběhne v prostředí s atmosférou jako z jeho stránek: na zámku v Křimicích. Pořad
je součástí Plzeňského literárního festivalu.

11/11 / 18:00

Il Mio Caffé

Literární
marmeláda
Píšete si do šuplíku nebo na harddisk počítače? A máte odvahu a chuť své verše nebo prózu prezentovat na veřejnosti? Vyberte to nejlepší a přijďte
na literární jam-session. Udělejte si 11. listopadu v 18 hodin pohodový podvečer s kávou a dobrým dortem, v kruhu stejně naladěných lidí, přečtěte něco ze své tvorby
a popovídejte si o tom jak se členy Střediska západočeských spisovatelů, tak s jinými tvůrci i s publikem. Pořad je
součástí Plzeňského literárního festivalu.

12/11 / 10:00

Výtvarno

Kurz lavírování
Technika lavírování je velice oblíbená. Kurz nadchne ty, kdož si
chtějí trochu zamalovat, zdokonalit se a odpočinout si
od všedních dní. Tuto výtvarnou techniku využívali již
staří mistři; jedná se o rozmývání slabě pigmentovou
barvou na mokrém nebo suchém podkladu. Výsledkem
je hladký a jednotný povrch, který v ideálním případě
nevykazuje známky použití štětce a je poloprůhledný.
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Lavírováním tak vznikají jemné a křehké lazury. Pod
vedením Petra Bauera se bude tvořit tuší v kombinaci
s kresbou či perokresbou. Cena kurzu 990 Kč.

17/11– OC Plzeň Rokycanská
10/12 Čertovské focení
Blíží se prosinec a s ním i Mikuláš s čertem. V Obchodním
centru Plzeň na Rokycanské mají jedinečnou příležitost si
tuto tradici připomenout dospělí i děti. Na pasáži v centru bude stát pekelný fotokoutek, kde se každý bude moci
zdarma vyfotit. Výsledné pekelné fotky budou ideální
pro sdílení na facebooku anebo jako vtipný adventní dárek pro přátele a blízké. Více na www.ocplzen.cz.

22/11 / 18:30

TOTEM,
Kaznějovská 51

Momenty
introspekce:
Plzeň a sídliště
Poslední díl přednáškové série se soustředí na sídlištní
výstavbu a „architekturu panelů“. Plzeňskou situaci do-

KNIŽNÍ TIP
Štamgastovo
zešílení
Po loňském vydání sbírky
z pozůstalosti Romana
Knížete vydává Středisko západočeských spisovatelů knihu dalšímu autorovi, který již není
mezi námi. Připomíná neprávem zapomenutou
osobnost české experimentální poezie, básníka,
prozaika a libretistu Zdeňka Barborku. Z jeho pozůstalosti vydává knihu Štamgastovo zešílení, obsahující texty, které dosud knižně nevyšly. Zdeněk
Barborka se narodil v roce 1938 v Rokycanech. V letech 1962 až 1970 pracoval jako redaktor hudebního vysílání Československého rozhlasu v Plzni, ale
z politických důvodů byl na počátku normalizace
propuštěn. Zemřel v roce 1994 v Litoměřicích.
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plněnou o širší kontext i pohled do budoucnosti osvětlí
dvojice odborníků. Historik architektury Petr Domanický představí tři základní etapy výstavby sídlišť v Plzni
od 50. do 80. let a architekt David Tichý nastíní možnosti
dalšího vývoje sídlišť. Více na pestujprostor.plzne.cz.

25/11 / 10:00

Výtvarno

Olejomalba
Kurz olejomalby je určen široké
veřejnosti. Účastníci se naučí
správnou kompozici obrazu, teorii zlatého řezu, dále
míchání a teorii barev, světlo a stín v obraze. Po osvojení
této techniky si každý žák vybere téma a přejde k vlastní
malbě témat, jako je krajina, moře, zátiší, portrét či architektura. Cena 1 690 Kč.

26/11 / 10:00

Výtvarno

Základy kresby
Zvládnutá kresba je základem
všech dalších výtvarných technik. Pronikněte do základů techniky, do perspektivy
a kompozice, do stínování nebo vnímání souvislostí.
Naučte se, jak si rozvrhnout formát papíru a jak na něj
přenést proporce kresleného objektu. Pod vedením Petra Bauera se dozvíte i jak kreslit různé materiály, jako je
sklo, kov, kámen, dřevo nebo látka. Zkusíte si nakreslit zátiší a do ruky vezmete tužku, rudku nebo uhel. Kurz trvá
od 10 do 17 hodin a stojí 990 korun.

30/11

DEPO2015

Festival
Česká inovace
Největší tuzemské setkání inovátorů, Festival Česká inovace, se letos poprvé bude
konat v Plzni. Areál DEPO2015 zaplní průkopníci nových
a originálních přístupů a postupů, reprezentanti start up
projektů, zástupci průmyslu, akademické sféry i investorů, aby se vzájemně inspirovali a navázali spolupráci.
Připraveny jsou i speciální networkingy. Oficiálně bude
představen projekt Czech Innovation Team, který vyhledává inspirativní osobnosti, expozice Czech Innovation
Expo představí české inovační firmy a jejich produkty
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že ZOO zve v prosinci
na workshop výroby adventních věnců (2. 12.), Mikulášské
odpoledne s uspáváním medvědů (9. 12.), či tradiční
živý betlém (16. 12.).
… že ani letos nebude na Štědrý den na náměstí chybět živý betlém.
… že i v prosinci se koná v Měšťanské besedě taneční
večer pro seniory. Plzeňské DUO EVERGREEN KLASIK
zahraje k tanci i poslechu 22. prosince.
… že i letos na Štědrý den odpoledne zatroubí z věže
Bartoloměje plzeňští trubači.
… že v prosincovém vydání pořadu Publicisté.cs –
Aktuálně vystoupí Václav Větvička (12. 12.).
… že v prosinci můžete vyrazit do Besedy na přednášku o Islandu (12. 12.) nebo o mokřadu Pantanal
v Brazílii (20. 12.).
… že Polanova síň uvede 6. prosince v 17 hodin
příbramské divadelní studio Kostým a jeho hru Václav III. – Poslední noc posledního Přemyslovce.
… že 3. listopadu pořádá občanské sdružení Ty&Já
v KD JAS tradiční benefiční ples pro své hendikepované klienty.
… že Nová Akropolis připravila na 5. prosince přednášku Přátelství – most mezi dušemi.
… že 14. listopadu v 18 hodin proběhne v multikině
CineStar slavnostní předpremiéra filmu Jana Hřebejka Zahradnictví: Nápadník.
… že Společné zpívání koled s Českým rozhlasem
Plzeň se letos bude konat 13. prosince.
… že 3. prosince od 10 do 18 hodin se v Bolevecké
sokolovně bude konat Rukodělný jarmark.
… že Folklorní soubor písní a tanců Jiskra zve v půli
prosince na vánoční koncert v Alfě (16. 12.) a o den
později na Adventní zastavení v kostelíku U Ježíška.
… že klášter Kladruby připravuje na 26. prosince oživený betlém a na Štědrý den si sem můžete přijít pro
Betlémské světlo.

(elektromobily, formule, virtuální realita aj.) a konference Budoucnost české výroby pozve k jednomu stolu
zástupce průmyslových podniků. Dále je připravena interaktivní světelná show, koncert a vystoupení DJs. Více
na www.festivalinovaci.cz.
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09/11

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Vražda v Orient expresu / drama
Těžko říct, kdo je nejlepší detektiv všech dob. Někdo bude prosazovat Sherlocka Holmese, někdo radu Vacátka, pak je tu třeba
Columbo nebo Kojak. Ale nejspíš nikdo by neprotestoval, kdyby
se jedničkou stal Hercule Poirot. Elegantní Belgičan s vždy upraveným knírem a perfektně fungujícím mozkem se teď vydává
na cestu vlakem z Istanbulu do Londýna. Spolu s ním cestuje
hodně roztodivná společnost. V jednom kupé je stárnoucí, ale stále velmi pohledná vdova, o kousek dál trošku výstřední profesor, najdete tu manželský hraběcí pár i princeznu s jejím doprovodem a spoustu dalších lidí. A pak taky
přespříliš sebevědomého pana Ratchetta, ten ovšem do cíle
své cesty nedojede. Když je objevena jeho mrtvola, Poirot se
octne ve svém živlu. Vlak nemůže kvůli počasí pokračovat
a on má tak možnost odhalit, kdo Ratchetta zavraždil. Čím víc
pátrá, tím víc mu dochází, že motiv a příležitost měl úplně každý, mrtvý cestující si totiž během svého života nadělal spoustu nepřátel. V hlavních rolích nové verze klasické detektivky
se objeví Johnny Depp, Michelle Pfeiffer nebo Penélope Cruz
a samotného detektiva si zahrál Kenneth Branagh, jenž se postavil i za kameru, a Vraždu v Orient expresu režíroval. Kino Káčko uvede 12. a 24. listopadu.

CineStar, Cinema City

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 odhodláni 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.

26/10

CineStar, Cinema City

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
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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 budou na každém kroku riskovat vlastní život. Pokračování slavné hororové ságy natočili bratři Spierigové.

26/10

CineStar, Kino Káčko

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? Kino Káčko uvede 30. listopadu.

			

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.

02/11

CineStar, Cinema City

Všechno nejhorší / horor / mysteriózní

Filmů o tom, jak hrdinové uvíznou v časové smyčce, existuje poměrně dost, obvykle je to ale legrace. Na humor
ovšem ve filmu Všechno nejhorší určitě nedojde, půjde totiž o horor. Hrdinkou je vysokoškolačka Tree, která se
ráno vzbudila s tím, že si svůj den užije, má totiž narozeniny. Na jeho konci ale byla mrtvá. Tím to ovšem teprve
začalo, Tree se totiž po své smrti opět probudila a všechno si prožila znovu. Rychle jí dojde, že z jakéhosi záhadného důvodu dostává opakovaně šanci zachránit si krk, a pokud se jí povede odhalit, kdo jí usiluje o život a zabránit
své vlastní vraždě, možná bude nakonec všechno dobré. Brzy se ovšem ukáže, že vrah je vždycky krůček před ní.
Povede se jí porazit ho a přežít, nebo ji čeká jen další a další umírání?

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

02/11

Příšerákovi / animovaný / rodinný
Už jsme si zvykli na to, že do kin občas dorazí nějaká ta animovaná monstra.
Vedle Hotelu Transylvánie a Příšerek s. r. o. to teď zkusí i parta, která si říká Příšerákovi. Hlavními hrdiny jsou však obyčejní lidé. A ne moc šťastní. Táta Frank
je přepracovaný, knihkupectví jeho manželky Emmy krachuje, jejich dcera Fay
má nulové sebevědomí a jejího bratra Maxe zase ve škole šikanují. Pak se však
na scéně objeví Drákula a chce si Emmu vzít za manželku. Kvůli tomu ji potřebuje proměnit v upírku, jeho kolegyně
Baba Yaga ale svou práci úplně nezvládne a v monstra promění celou rodinu. Z Maxe je vlkodlak, z táty obří monstrum
jako z Frankensteina a Fay se změnila v mumii. Teď musí celá rodina začít táhnout za jeden provaz a vypátrat Babu Yagu
a Drákulu a donutit je, aby jim vrátili lidskou podobu. Kino Káčko uvede 12., 18. a 26. listopadu.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz
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02/11

CineStar

Zabití posvátného jelena / drama / horor
Řecký režisér Yorgos Lanthimos patří k nejtalentovanějším filmařům současnosti a jeho nedávné hodně originální drama Humr sklízelo úspěchy po celém
světě. Teď se vrací s thrillerem Zabití posvátného jelena, které spoléhá nejen
na zajímavý příběh, ale i na herecké osobnosti. Z Humra si režisér přivedl zpátky Colina Farrella, vedle něj se pak objeví Nicole Kidman nebo talentovaný
Barry Keoghan. Ten si zahraje šestnáctiletého Martina, zdánlivě obyčejného kluka, se kterým se spřátelil kardiochirurg Steven. Stali se z nich přátelé a Steven Martina už pomalu začíná považovat za součást své rodiny. Netuší
ovšem, že v mladíkovi se skrývají schopnosti, pro které neexistuje racionální vysvětlení. A že je důvod, proč se chce
se Stevenem spřátelit. A Steven na to přijde až v okamžiku, kdy se jeho rodina octne v nebezpečí.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

02/11

Milada / životopisný / drama / historický
Drama Milada připomene život a vraždu Milady Horákové, ženy, za jejíž svobodu orodovali například Winston Churchill nebo Albert Einstein, ale zrůdný komunistický režim ji i přes to všechno nechal popravit. Milada se ovšem
nebude zabývat jen soudním procesem, který dokázal zvrácenost komunistické diktatury, ale i životem ženy, právničky a demokratky, která se nebála
postavit režimu a odmítla sledovat, jak ničí všechno, čeho si v životě vážila. Jak a proč si komunisté vybrali zrovna
ji jako oběť? Čím je děsila? A jak se s celou situací vyrovnávali obyčejní lidé a její rodina? Ve filmu si zahrají přední
české herecké osobnosti jako Aňa Geislerová, Taťjana Medvecká, Jiří Vyorálek nebo Vica Kerekes, a hlavní role
Milady Horákové se ujala izraelská hvězda Ayelet Zurer, kterou můžete znát například z filmů Muž z oceli nebo
Andělé a démoni. Kino Káčko uvede 11. a 19. listopadu.

09/11

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Suburbicon: Temné předměstí / komedie / krimi
Herecká superstar George Clooney se čas od času ráda postaví za kameru
a obvykle to stojí za to. Teď se Clooney rozhodl režírovat černou komedii Suburbicon: Temné předměstí, jejíž scénář napsali bratři, Ethan a Joel Coenovi,
tvůrci klasik jako Fargo, Big Lebowski nebo Opravdová kuráž. Podíváme se
do Ameriky padesátých let, do malého městečka, které na první pohled působí idylicky. Stejně jako život Gardnera Lodge. Pak ale do jeho domu vnikne vrah a zabije mu manželku. Policie
ho sice chytí, Gardner ho ale odmítne usvědčit. Jde totiž o zabijáka, jenž pracuje pro mafii a Gardner mafii dluží
peníze. Přesto se rozhodne za spravedlnost bojovat, i když tak trošku po svém. A rychle se mu to vymkne z rukou
a brzy bude mít na rukou krev. A možná jí nebude málo. V hlavní roli se objeví Matt Damon, těšit se ale můžete
třeba i na Julianne Moore. Kino Káčko uvede 10. listopadu.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

09/11

Maxinožka / animovaný
Adam je teenager, který nemá moc kamarádů, ani štěstí v životě. A je přesvědčený, že za to může fakt, že před lety beze stopy zmizel jeho táta, takže
se rozhodne vyrazit do lesů a najít ho. To se mu nakonec povede, čeká ho
však překvapení, jeho táta není člověk, ale Lesní muž, obří chlupatá potvora,
která se musela schovat hluboko v divočině, protože ji hledají zaměstnanci
společnosti, která by na něm ráda dělala testy. Společně se teď Adam s tátou pokouší dohnat ztracené roky
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a mladý hrdina zjišťuje, že i on má schopnosti, které by mu jeho lidští kámoši mohli závidět. Ani jeden z nich však
netuší, že rodinná pohoda brzy skončí, po jejich stopě se totiž vydávají zástupci zlotřilé společnosti a Adam s tátou budou mít co dělat, aby z toho vyvázli ve zdraví. Kino Káčko uvede 11. listopadu.

16/11

CineStar

Dokud nás svatba nerozdělí / komedie
Svatba by měla být v životě člověka ten nejkrásnější den. Nebo spíš v životě
nevěsty, ale tohle teď raději neřešme. Vysněná svatba ale stojí sakra velké peníze a musí se na ní podílet hromada lidí a všechno musí šlapat jako na drátkách. A když ne, můžou z toho být velké problémy. V komedii Dokud nás svatba nerozdělí bude těch problémů možná až příliš. Oddávat se bude na zámku
ze sedmnáctého století, ale svatební agentura má na přípravy pouhých 24 hodin. Dorazí fotograf, který se spíš než
na svou práci soustředí na jídlo ze svatebních stolů, kapela ukáže, že její repertoár se na podobnou slavnostní událost možná moc nehodí a že to umí rozjet možná víc, než by se svatebčanům líbilo, a půlnoční překvapení by mohlo
babičkám a dědečkům přivodit infarkt. Řeknou si nakonec dva milenci své ano, nebo se z toho stihnou dřív zbláznit?

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

16/11

Liga spravedlnosti / akční / dobrodružný / sci-fi
Na některé padouchy nestačí ani ti největší superhrdinové. V Lize spravedlnosti se tedy rozhodnou spojit síly. Na Zemi totiž dorazil Steppenwolf, zloduch, který pracuje pro největšího padoucha celého vesmíru a ten na naší
planetě hledá trojici mocných artefaktů. Zdá se, že ho nic nemůže zastavit
a je na něj krátký i samotný Batman a nezvládne ho ani s pomocí amazonské
válečnice Wonder Woman. Oba se tedy rozhodnou najít další superhrdiny a doufat, že s jejich pomocí svět zachrání. Po jejich bok se postaví superrychlý Flash, robotický Cyborg a Aquaman, pán moří a oceánů. Tahle pětice
vypadá jako něco, co by si mělo poradit s jakoukoliv hrozbou, Steppenwolf je ovšem protivník, s nímž není radno
si zahrávat. Čím víc se ale blíží bitva, tím víc je hrdinům jasné, že jejich porážka může znamenat konec celého
lidstva. Za kameru se postavil Zack Snyder, specialista na komiksové filmy a režisér Batman vs. Superman: Úsvit
spravedlnosti nebo 300: Bitva u Thermopyl. Hlavní role si pak rozdělili Ben Affleck, Gal Gadot nebo Jason Momoa.
Bude to řežba! Kino Káčko uvede 17. listopadu.

16/11

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Zahradnictví: Nápadník / drama
Trilogie Jana Hřebejka Zahradnictví, která se dějově odehrává před Pelíšky,
se chýlí ke svému konci. Zatímco v prvním filmu s podtitulem Rodinný přítel řešila Aňa Geislerová, jejíž manžel skončil během druhé světové války
v zajateckém táboře, svůj vztah se sympatickým doktorem, v tom druhém
s podtitulem Dezertér Jiří Macháček prožil návrat z lágru domů, kde ho ale
kvůli komunistickému převratu nečekalo nic dobrého. Teď je tu třetí díl. V Nápadníkovi se podíváme do padesátých let. Doba je zlá jak pro celé Československo, tak i pro samotné hrdiny. A začíná docházet ke generačnímu
střetu. Hrdinové, kteří prožili druhou světovou válku, mají totiž o budoucnosti svých dětí úplně jinou představu
než samotní jejich potomci. Těšit se můžete opět na Aňu Geislerovou, ale i na Lenku Krobotovou, Martina Fingera
nebo Kláru Melíškovou. Kino Káčko uvede 18. a 26. listopadu.

23/11

CineStar

Přání smrti / akční / krimi / drama / thriller

Série Přání smrti udělala svého času hvězdu z Charlese Bronsona a dočkala se pěti dílů. Příběh architekta, jenž
se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou, když policie není schopná najít a potrestat gang, jenž zaútočil
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz
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na jeho rodinu, dnes patří k akční klasice. A po Bronsonovi teď tuhle práci přebere Bruce Willis. Tomu se v poslední
době s filmy moc nedaří, takže by to s trochou štěstí mohl být velký návrat na scénu. Tentokrát si nezahraje architekta, ale doktora, jehož manželka a dcera se staly oběťmi skupiny násilníků, kteří se pokusili k nim domů vloupat.
I tentokrát bude spoléhat na policii a i tentokrát se ošklivě spálí. A i přes fakt, že jde o pacifistu, se rozhodne
pořídit si zbraň a nekompromisně vyčistit ulice od zločinu. Pro někoho se stane hrdinou, pro někoho jen dalším
vrahem, jisté ale je, že s pistolí v ruce se cítí bezpečněji. A lumpové jsou na tom přesně naopak. Režii obstaral
specialista na krváky a tvůrce hororové série Hostel Eli Roth.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

23/11

Hráči se smrtí / drama / horor / thriller / sci-fi
Sci-fi horor Hráči se smrtí z roku 1990 je dnes známý hlavně tím, že se v něm
objevili začínající Julia Roberts, Kiefer Sutherland nebo Kevin Bacon. Ale
i po letech je to zatraceně napínavá podívaná a pořádně vyděsit by nás
mohla i nová verze. Tu natočil Nils Arden Oplev, jenž má za sebou švédskou
krimi trilogii Milénium. A o co půjde? Děj se bude točit okolo skupiny studentů medicíny, které trápí jedna dost nepříjemná otázka – existuje život po životě? A protože to jsou studenti
zvídaví, rozhodnou se na to přijít, ale trošku svérázným způsobem. Začnou u sebe vzájemně vyvolávat stav klinické smrti a doufají, že se jim tak povede „nahlédnout za oponu“ a zjistit, co nás čeká, až vydechneme naposledy.
Zpočátku probíhá experiment přesně podle plánu, ale dráždit smrt se nevyplácí a blbnutí s lidským tělem se
začne na hrdinech ošklivě projevovat. Hlavní roli si zahrála Ellen Page a vrátí se i Kiefer Sutherland. Kino Káčko
uvede 25. listopadu.

23/11

CineStar, Cinema City

Táta je doma 2 / komedie
Před pár lety se Mark Wahlberg a Will Ferrell sešli v komedii Táta je doma.
Ten první si zahrál nezodpovědného otce dvou dětí a bývalého manžela,
jehož žena se podruhé vdala právě za Ferrella, naivního sympaťáka, který
by pro své nejbližší udělal cokoliv, ale je to tak trochu hňup. Oba hrdinové spolu samozřejmě moc nevycházeli, ale nakonec se naučili kvůli dětem
i manželce spolu vycházet. Dnes jsou z nich víceméně kamarádi, ale na obzoru je další problém, na návštěvu se
totiž chystají dědové. A všechno nejspíš začne nanovo. Zatímco děda s tváří Johna Lithgowa je takové sympatické
velké dítě, které se nebojí projevovat emoce a nosit směšné svetry, děda vypadající jako Mel Gibson je drsňák
každým coulem. A rozhodně nemá radost z toho, že jeho syn musel „předat“ rodinu druhému tátovi. Zvládnou
hrdinové zadusit konflikt dřív, než vypukne, nebo tuhle rodinu čeká další divoká jízda?

				

CineStar

23/11

Molly hraje o všechno / drama / životopisný
Jessica Chastain je jedna z nejtalentovanějších hereček, které má dnes Hollywood k dispozici a ráda si vybírá náročné a často i lehce kontroverzní role.
V Molly hraje o všechno dostala obojí. Příběh vychází ze skutečné události
a jeho hrdinkou je Molly Bloom, bývalá lyžařka, která to dotáhla až na olympijské hry, pak ale trošku spadla na nos. Přestalo se jí dařit, a tak se rozhodla
začít podnikat, i když trošku svérázným způsobem. Založila si vlastní ilegální casino a provozovala ho několik let,
než tam naběhla FBI a zatkla ji. A byly toho plné noviny, protože mezi její klienty patřily filmové hvězdy, osobnosti
ze světa sportu, bohatí podnikatelé i ruská mafie. Ale o těch posledních ve skutečnosti nevěděla. Každopádně ji
čekal soud, ale ještě před tím, než se postaví soudci, musí přesvědčit svého právníka, že si vůbec zaslouží, aby ji
zastupoval. A Molly přesvědčovat umí. Vedle Jessicy Chastain se objeví Kevin Costner nebo Idris Elba.
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CineStar

30/11

Paddington 2 / komedie / rodinný / fantasy
Plyšový medvěd jménem Paddington je známý všem dětem v Anglii, je hrdinou populární knížky a nedávno se dočkal i filmu, kde ho chtěla chytit
a vycpat skrz naskrz zlá Nicole Kidman. A medvědí filmové dobrodružství
slavilo úspěch, takže Paddington se vrací a i tentokrát ho čekají docela divoké trable. Jeho tetička Lucy totiž bude slavit sté narozeniny a on by jí rád
koupil knížku, začne tedy chodit do práce, a protože to není úplně šikovný medvěd, moc mu to nejde. Ale snaha
se cení, pak ovšem narazí na zkrachovalou hereckou hvězdu a kouzelníka, kterého si zahrál Hugh Grant a ten má
o knížku taky zájem a rozhodne se ji ukrást. Je na Paddingtonovi a jeho lidských kamarádech, aby ho vypátral,
předal spravedlnosti a dostal se k dárku, kvůli kterému všechny tyhle potíže vůbec začaly.

30/11

CineStar, Cinema City

Kvarteto / komedie
Miroslav Krobot je známý filmovým divákům hlavně jako herec, režii si ovšem
vyzkoušel u filmu Díra u Hanušovic a především na divadelních prknech. Teď
je zpátky s hořkou komedií Kvarteto. Ta se točí okolo čtveřice hrdinů, kteří jsou
nejen kamarádi, ale i muzikanti a spolu prožívají šťastné i méně šťastné životní
události. Suchar Robert, půvabná Simona, milovník historie Funés a vtipálek Tomáš spolu s několika dalšími hrdiny milují muziku a život, ale každý z nich má dost problémů na to, aby byl občas v depresi. Společně nejen hrají, ale chodí i do hospody Ponorka, kde se k nim přidává psychoterapeutka Sylva a trochu divočejší kamarádka Batrflaj. Pak ale dojde na jeden neplánovaný večírek a na jeho konci jsou věci úplně jinak než před tím.

		

CineStar, Cinema City

30/11

7 životů / sci-fi / thriller / akční
Budoucnost je ve sci-fi 7 životů hodně divoká. Planeta už nestíhá živit miliardy
lidí, a aby se předešlo katastrofě, může mít každá rodina jen jedno dítě. A pak
se narodí sedmerčata. Všem je jasné, že šest z nich by čekal hodně ošklivý
osud a vzhledem k tomu, že jejich maminka zemřela, ujme se sedmi holčiček
děda. A rozhodne se je zachránit. Pojmenuje je podle dní v týdnu a každý den
bude mít jedna z nich „službu“, okolní svět si tak bude myslet, že jde o jednoho jediného člověka. Zatímco Středa
bude v práci, šest jejích sester se bude ukrývat doma. Systém je dokonalý. Ačkoliv jsou i v dospělosti všechny sestry
odlišné, tajit svou existenci dokážou perfektně. A pak Pondělí beze stopy zmizí. Jejích šest sester se tak vydává
po její stopě, ale narušení řádu má za následek, že se jejich existence provalí. A ze všech se stává lovná zvěř. V roli
všech sedmi hrdinek se objeví Noomi Rapace z detektivky Muži, kteří nenávidí ženy a o režii se postaral Tommy
Wirkola, autor hororu Mrtvý sníh nebo svérázné a brutální variace na pohádku Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic.

30/11

CineStar, Cinema City Nádech pro lásku / životopisný / drama

Pokud potřebujete nějaké filmové monstrum, zavolejte Andyho Serkise. Má na kontě King Konga, Gluma nebo
šimpanze Caesara z nové trilogie Planeta opic a v Hollywoodu má pověst největšího profíka ve svém oboru. Teď
si ale k hraní přibral i režii a překvapivě nesáhl po filmu plném zubatých potvor, ale po komorním dramatu, které
se netají svými oscarovými ambicemi. Nádech pro lásku vypráví o Robinu Cavendishovi, osmadvacetiletém sympaťákovi, který se nebál žít naplno a miloval dobrodružství. Jednoho dne však tohle všechno skončí, Robin totiž
zjistil, že se nemůže od krku dolů hýbat, ochrnutí je však jen první průšvih, hned potom mu totiž doktoři řeknou,
že mu zbývají pouhé tři měsíce života. Robin se však nevzdává a spolu se svou milující manželkou chce najít způsob, jak žít dál. A pokud možno co nejdéle. A jeho čin pomůže změnit pohled světa na lidi s podobným postižením
i způsob, jak se o ně pečuje. Příběh podle skutečné události sází na herecké výkony Andrew Garfielda a Claire Foy.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant Sunlight Grill
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Pro hosty restaurace parkování zdarma
Navštivte Restaurant Sunlight Grill ve Vienna House Easy Angelo Pilsen, jehož šéfkuchař pro vás vybírá ty nejlepší lokální dodavatele z Plzně a okolí, aby vašim chuťovým buňkám
dopřál ten pravý masový gastronomický zážitek. Ochutnejte
například vynikající hovězí burger, vídeňský telecí řízek nebo
grilovanou vepřovou panenku. V menu najdete i dietnější
či vegetariánské pokrmy. Sledujte také naši neodolatelnou
polední nabídku, kterou pro vás připravujeme každý všední
den. Těšíme se na vás v Restaurantu Sunlight grill s jedinečným výhledem na město.

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

Restaurace
a Pivnice 12°
Kopeckého sady 329/8, Plzeň
info@restaurant-12.com
www.restaurant-12.com
Otevírací doba: po–út st–čt 11–24,
pá–so 11–01, ne 11–23 hod.
Restaurace a Pivnice 12° se nachází v jedné z nejhezčích částí
centra Plzně, Kopeckého sadech. V moderně upraveném interiéru horní restaurace s kapacitou 80 míst si můžete vychutnat
pracovní nebo soukromý oběd. V suterénní části restaurace
objevíte útulnou pivnici s kapacitou 80 míst a odděleným salónkem pro 25 osob. V obou prostorách můžete uskutečnit vánoční
firemní večírek formou rautu nebo vám naservírujeme tradiční
českou kuchyni v doprovodu s výborně ošetřeným tankovým,
nefiltrovaným pivem Gambrinus a ležákem Pilsner Urquell. Samozřejmostí je i nabídka rozlévaných vín a skvělé kávy.
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Slunečnice

Nové prostory

Je to tady! Restaurace Slunečnice v 1. patře domu
v Jungmannově ulici v listopadu otevře nově zrekonstruovaný prostor pro zdravý, rychlý a pohodlný oběd. Samozřejmostí tu bude v poledne zdarma
na každém stole láhev mikrofiltrované vody. Prostor
bude možné rezervovat na akce či oslavy. Kromě
rychlých obědů a svačin si tady můžete pochutnat
na originálních dortech od vlastní cukrářky s výbornou kávou nebo domácí horkou limonádou, nebo
sem můžete přijít o víkendu na oběd či večeři.

04–11/11

Náměstí
Republiky

Martinský trh
Tak jako minulý rok, i letos
se budou konat Martinské trhy na plzeňském náměstí Republiky. Oslavy svatého Martina jsou v Plzni již
dlouholetou tradicí, a tak se máte opět na co těšit.
Chybět nebudou stánky s dobrotami, které na žádném správném trhu nesmějí chybět. Dejte si trdelník,
podívejte se na ukázku z nějakého lidového řemesla,
popovídejte si s přáteli. Lidová řemesla zastoupí kovář, řezbář, výrobce proutěných košíků nebo svíček
či keramiky. Tak přijďte přivítat na náměstí Republiky
Martina na bílém koni!

05 a 19/11

Pils’n’Grill – Courtyard by Marriott

Podzimní
brunche

Na listopad připravil hotel Courtyard by Marriott dva
brunche, jejichž téma je nabíledni: pátého to bude
brunch halloweenský a devatenáctého svatomartinský. Přijďte si užít nedělní odpoledne s výborným jídlem, od dvanácti hodin do tří. Čeká vás neomezená
konzumace formou bufetu, a to včetně pití. A zatímco dospělí užívají klidu a dobrého jídla, o děti se stará
animátor, který pro ně má vždy zajímavý program.
Cena za osobu 590 Kč, děti do 6 let zdarma, do 10 let
150 Kč a do 15 let 295 Kč.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz
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10–16/11

U Mansfelda

Martinská husa
Je tu listopad, takže U Mansfelda samozřejmě chystají Martinskou husu. V nabídce bude polévka husí kaldoun,
pečená husa nadívaná žemlovou nádivkou s bylinkami, bílé vinné zelí a variace českých knedlíků. K tomu se
bude podávat Svatomartinské víno bílé, růžové a červené, a to jak rozlévané, tak po celých lahvích. Místo je
dobré si předem zarezervovat na tel.: 377 333 844.

Pulcinella
11
a 12/11 Svatomartinské menu
Jestli svatý Martin přijede na bílém koni, není nikdy jisté. Ale to, že s ním přijde do restaurací svatomartinské
menu, už pár let jisté je. V italské restauraci Pulcinella
to třeba bude husí vývar s drůbky a domácí těstovinou, pečené husí stehýnko v pancettě s bramborovými
noky a mangoldem, husí prsíčko na špenátovém risottu se šafránovou ricottou nebo hruškový koláč s vanilkovou šlehačkou.

25/11
17:00

Restaurace 12°

 slava 1. várky
O
Pilsner Urquell

Restaurace 12° v Kopeckého sadech si 25. listopadu připomene uvaření 1. várky piva Pilsner Urguell. Těšit se
můžete na sládka, který provede slavnostní ceremoniál
s naražením dubového soudku a chybět nebude ani plzeňská formanka se svým koňským povozem. Pozvěte
přátele a užijte si povídání a ochutnávání piva s pomocí
obsluhy, která vám ráda poradí i s výběrem jídla.

31/12
19:00

Na Spilce

Silvestr 2017

Silvestr v největší plzeňské restauraci je vždycky ve velkém stylu. I letos se tu můžete těšit na živou hudbu
ve dvou sálech. Hrát se bude muzika pro všechny generace, a to v podání skupin ToJA a kapely Mikiho Gracíka. Připraveno je samozřejmě slavnostní silvestrovské
menu, novoroční šunka a tombola. Cena vstupenek je
do 15. prosince 899 Kč, od 16. prosince 999 Kč. Předprodej a rezervace na telefonu 377 062 755 nebo e-mailu
naspilce@naspilce.com.
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
1. 11.
5. 11.
9. 11.
20. 11.
23. 11.
26. 11.
27. 11.

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

FRAGILE CZ TOUR 2017
STACEY KENT
VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO 70 LET
RADŮZA & BAND
ASONANCE
FEŠÁCI 50 LET NA SCÉNĚ
G. DEMETEROVÁ: PAGANINI - BŮH, NEBO ĎÁBEL?

DIVADLO
2. 11.

20:30

8. 11.
12. 11.
19. 11.
30. 11.

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

LISTOVÁNÍ.CZ: ROBERT FULGHUM JAKO
OPRAVÁŘ OSUDŮ NA TURNÉ PO ČR
CAVEMAN
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
NATĚRAČ

OSTATNÍ ŽÁNRY
8. a 9. 11.
14. 11.
28. 11.

20:00
19:00
19:00

VRCHOLY & HLUBINY 3D SHOW
PERU: DOBRODRUŽSTVÍ V DŽUNGLI
S BATOHEM MEZI LVY

DĚTI
5. 11.
12. 11.
19. 11.
26. 11.

14:30/16:00
14:30/16:00
14:30/16:00
14:30/16:00

O TURECKÉM RYBÁŘI
O PAPÍROVÉM DRAKOVI
ČERT A KÁČA
BARBUCHA

KINO BESEDA
1. 11.

19:15

2. 11.

16:30

2. 11.
3. 11.
3. 11.
5. 11.
6. 11.
10. 11.
11. 11.
13. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
17. 11.
19. 11.
20. 11.
22. 11.
23. 11.
24. 11.
26. 11.
27. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.

19:15
18:00
20:00
15:45
19:15
18:00
14:30
19:15
19:15
16.45
19:15
18:00
18:00
19:00
19:15
19:15
18:00
15:45
19:15
19:15
17:00
19:15

UPÍR NOSFERATU (1922)
ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ PŘÍTEL SENIORSKÁ PROJEKCE
HANS ZIMMER V PRAZE
DANCER
SNĚHULÁK
AIDA
MILADA
PO STRNIŠTI BOS
LAJKA
HORA MEZI NÁMI
WIND RIVER
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR SENIORSKÁ PROJEKCE
MATKA!
MILADA
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
OVČÁČEK MILÁČEK
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
MARKETA LAZAROVÁ
KORZÁR
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
BÁBA Z LEDU SENIORSKÁ PROJEKCE
RAFFAELLO: LORD UMĚNÍ

www.mestanska-beseda.cz
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

1. 11. 19:00
3. 11. 19:00
5. 11. 18:00
7. 11. 19:00
8. 11. 19:00
9. 11. 19:00
10. 11. 19:00
11. 11. 19:00
12. 11. 10:30
		14:00
		19:00
14. 11. 19:00
15. 11. 19:00
16. 11. 19:00
17. 11. 19:00
18. 11. 18:30
		19:00
			
19. 11. 14:00
21. 11. 19:00
22. 11. 19:00
23. 11. 19:00
24. 11. 19:00
25. 11. 19:00
26. 11. 10:30
		19:00
28. 11. 19:00
29. 11. 19:00
30. 11. 19:00

Evžen Oněgin – opera/-TITMedea – opera/-TITBalet Gala 2017
Past na myši – činohra
Rusalka – opera
Pařížský život – opereta
Robin Hood – činohra
Jakub Jan Ryba – opera
Matiné: Opera na sklonku romantismu
Vila Verdi – činohra, derniéra
Hello, Dolly! – muzikál, derniéra
Robin Hood – činohra, derniéra
Čardášová princezna – opereta
Dětské sbory pro Stonožku
Tři sestry – činohra
Lektorský úvod: Manon
Manon – balet, premiéra
Noc divadel 2017
Čardášová princezna – opereta
Past na myši – činohra
Pařížský život – opereta
Labutí jezero – balet
Rusalka – opera
Manon – balet
Matiné: Smyčcové kvarteto v klasicismu
Medea – opera/-TITRusalka – opera
Labutí jezero – balet
Don Juan – činohra

V2
V8
V1
V6
V3
S6
V12
foyer
pro seniory
S3
S4
V4
foyer
P
O1
V5
V14
V11
V12
foyer
V17
V9
V10
S5
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Počestné paní plzeňské – činohra
Madama Butterfly – opera/-TITOliver Twist – balet
Bonnie & Clyde – muzikál
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
Prohlídky divadla
Oliver Twist – balet
Bonnie & Clyde – muzikál
West Side Story – muzikál
Edith – vrabčák z předměstí – balet
Liduschka (Baarová) – muzikál
Madama Butterfly – opera/-TITWest Side Story – muzikál
Bonnie & Clyde – muzikál, derniéra
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Kočky (70. představení) – muzikál
Noc divadel 2017

West Side Story – muzikál
N14
Sluha dvou pánů – činohra
N11
Zahrada divů – muzikál
Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče – činohra
Zahrada divů – muzikál
Z
Sen noci svatojánské – činohra
N1
Sluha dvou pánů – činohra
N6
Madama Butterfly – opera/-TITN7

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

4. 11. 19:00
5. 11. 14:00
7. 11. 19:00
8. 11. 19:00
10. 11. 19:00
11. 11. 17:00
12. 11. 14:00
15. 11. 19:00
16. 11. 19:00
18. 11. 19:00
			
19. 11. 19:00
21. 11. 19:00
22. 11. 10:00
23. 11. 19:00
25. 11. 17:00
26. 11. 14:00
		19:00
30. 11. 18:00

Viral – činohra, premiéra
Kocour v botách – opera
Živý obraz – činohra
Plzeň 1953 – činohra, derniéra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Malá mořská víla – balet
Malá mořská víla – balet
Howie a Rookie Lee – činohra
Viral – činohra
Iluze – činohra
Noc divadel 2017
Talentovaný pan Ripley – činohra
Slečna Julie – balet, derniéra
Papageno v kouzelném lese – opera
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Papageno v kouzelném lese – opera
Bob a Bobek – činohra
Živý obraz – činohra
Setkání před premiérou …tentokrát Chyť mě,
jestli na to máš

PMS
MS

J3

J1

foyer

Divadlo Alfa

Nová scéna DJKT

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

1. 11. 19:00
2. 11. 19:00
3. 11. 19:00
4. 11. 19:00
5. 11. 19:00
6. 11.		
7. 11. 19:00
8. 11. 19:00
9. 11. 19:00
10. 11. 19:00
11. 11. 19:00
12. 11. 19:00
14. 11. 19:00
15. 11. 19:00
16. 11. 19:00
17. 11. 19:00
18. 11.		

22. 11. 19:00
23. 11. 19:00
25. 11. 13:00
		19:00
26. 11. 16:00
28. 11. 19:00
29. 11. 19:00
30. 11. 19:00

S7
pro seniory, OB
N8
S9

N9
KMD10

S8
N17
N5
KMD14

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

1. 11. 09:00
		09:00
2. 11. 09:00
3. 11. 09:00
4. 11. 15:00
6. 11. 09:00
7. 11. 09:00
11. 11. 15:00
14. 11. 09:00
15. 11. 09:00
16. 11. 09:00
18. 11. 15:00
			
20. 11. 09:00
		19:00
21. 11. 09:00
22. 11. 09:00
23. 11. 09:00

CHA CHA CHA aneb CHArlie CHAplin a jiná CHÁska
Kolíbá se velryba, klub
Kolíbá se velryba, klub
Tři siláci na silnici
Tři siláci na silnici
Tři siláci na silnici
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Momotaró, klub – Damúza
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Pohádky ovčí babičky
Noc divadel 2017
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Mlčení bobříků – Divadlo pod Palmovkou
Kašpárek a mumie
Kašpárek a mumie
Tři siláci na silnici
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Divadlo | Galerie

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

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

Tři siláci na silnici
Pohádky z košíku – Semtamfór
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub

Divadlo Dialog

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

1. 11. 19:00 Pohřeb – komedie, hraje Divadlo Maebh
4. 11. 19:00 H řbitovní aktovky aneb NA SHLEDANOU NA… ! – černá
komedie, I. premiéra, hraje Divadlo Propadlo
6. 11. 19:00 Kočičí hra – tragikomedie, hraje DS Žumbera
10. 11. 19:00 Hřbitovní aktovky aneb NA SHLEDANOU NA… ! – černá
komedie, II. premiéra, hraje Divadlo Propadlo
11. 11. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina
15. 11. 20:00 Rodinné album – hra na komedii, hraje Amceth
16. 11. 20:00 Rodinné album – hra na komedii, hraje Amceth
20. 11. 19:00 Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie, hraje
Divadlo Maebh
21. 11. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci
22. 11. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
24. 11. 19:00 Kam čerti nesmějí – pohádka, premiéra, hraje Zrcadlo
25. 11. 19:00 Poločas rozpadu v ruské hudbě: Šostakovič, Pärt, Schnittke
– koncert
26. 11. 19:00 Poprask na laguně – komedie, Herecký spolek D&D School
27. 11. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
28. 11. 19:00 Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
29. 11. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
30. 11. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost

Balet Gala 2017

Velké divadlo DJKT, Plzeň, www.baletgala.eu, www.plzenskavstupenka.cz

5. 11. 18:00 M
 ezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol
(do 20:30 hod.)

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:
1. 11. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Jaroslav Věšín, Přerušená jízda,
1894 – přednáška, dílo představí Petra Kočová
3. 11. 18:00 Slavné melodie – multižánrový koncert populárních melodií
7. 11. 17:00 TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních
režimech 1938–1953 – komentovaná prohlídka,
provází Hana Rousová
8. 11. 17:00 Vlast. Ne domov. Osudy sudetských Němců v poválečném
Německu – přednáška Miroslava Breitfeldera
12. 11. 10:30 Zpěvem k radosti – koncert studentů Konzervatoře Plzeň
14. 11. 17:00 Emil Filla v době „velikánů čumpelíkovských“ – přednáška
Tomáše Wintera
listopad 2017 | www.zurnalmag.cz

21. 11. 17:00 Umělci ve dvou totalitách – přednáška Marie Klimešové
24. 11. 18:00 B enefiční večer pro Dětské centrum Plzeň – účinkuje
Poetické divadlo, taneční skupina La Juerga a další
26. 11. 17:00 TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–
1953 – komentovaná prohlídka, provází Iveta Řežábková
Výstavní síň „13“
do 4. 2.		
„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista
ve vizuální kultuře
Kulturní program během výstavy:
2. 11. 17:00 „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře – komentovaná prohlídka, provází Petr Jindra
5. 11. 16:00 Láska je protijed – 2. díl cyklu Poetická neděle v galerii,
účinkuje Poetické divadlo, Diana Řeháčková a Vojtěch Frank
9. 11. 17:00 Křest knihy Zdeňka Barborky Štamgastovo zešílení
10. 11. 17:00 Odpolední čaj u Loosů – divadelní hra,
účinkuje Poetické divadlo
16. 11. 17:00 Paleta – cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky
20. 11. 17:00 Křest knihy Daniely Kovářové Jak se žije padesátkám
aneb Čarodějnice neupalovat
23. 11. 17:00 Film v období 1938–1953 – přednáška Jana Kastnera
29. 11. 17:00 Trestankyně: Příběh Růženy Vackové – beseda
30. 11. 17:00 Dudáci a vlčí hlavy – představení nového vydání knihy
Zdeňka Šmída
Semlerova rezidence – Loosův interiér na Klatovské 110
Otevřeno ve čtvrtek, sobotu a neděli v předem stanovených časech ve skupinách po maximálně 10 účastnících. Vstupenky nutno zakoupit předem
na www.adolfloosplzen.cz nebo v TIC na náměstí Republiky 41.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
1. 11. 17:00 Jiří Slíva, grafiky – vernisáž výstavy
1. 11.–1. 12.	Jiří Slíva, grafiky – výstava k životnímu jubileu českého grafika
3. 11. 15:00 Kurz tvůrčího psaní s Reném Nekudou (VZC)
7. 11. 17:00 Molekulární triky patogenních bakterií (VZC)
8. 11. 17:00 Ve znamení kladiva a pera – přednáška (VZC)
9. 11. 17:00 Šumavské čtvrtky
		17:00 Vernisáž výstavy k založení Společnosti bratří Čapků
10. 11. 15:00 Kurz tvůrčího psaní s Reném Nekudou (VZC)
13. 11. 17:00 Russish Open (VZC)
14. 11. 17:00 Design Week – přednáška Prezentace sebe a své značky (VZC)
15. 11. 11:00 Otevřená beseda s nejvyšším státním zástupcem
		17:00 Budiž voda – přednáška (VZC)
16. 11. 17:00 Jak moc byla 17. listopadu 1939 a 1989 porušována lidská
práva? – panelová diskuse (VZC)
21. 11. 17:00 Literární čaj o páté: Ivo Fencl
22. 11. 17:00 Autorské čtení a beseda o knize „Opravme se“ (VZC)
23. 11. 10:00 Konference Společnosti bratří Čapků (VZC)
24. 11. 15:00 Kurz tvůrčího psaní s Reném Nekudou (VZC)
27. 11. 17:00 Russish Open (VZC)
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28. 11. 16:00 Exkurze pro veřejnost
		17:00 Pevná hráz: Plzeňský samizdat – vernisáž výstavy
Galerie Evropského domu SVK PK
1. 11. 16:00 Día del muertos, Mexické dušičky (Týden hispánské kultury)
		18:00 English Open (AK)
		18:00 Swedish Open (AK)
2. 11. 17:00 PEOPLE – vernisáž výstavy
3. 11.–19. 12. PEOPLE – výstava Teda Nomada
6. 11. 16:40 Dr. phil. Dieter Lohr, Wie und warum kommt der literarische
Text auf die CD? – cyklus přednášek s FF ZČU (NK)
7. 11. 19:00 Noches Nativas – argentinská poezie v přednesu
rodilé mluvčí
8. 11. 18:00 Spanish Open (ROK)
15. 11. 18:00 English Open (AK)
20. 11. 14:00 Kulatý stůl I prof. Kirschenmann, prorektor a vedoucí
katedry výtvarné pedagogiky AVU Mnichov, DE (NK)
		16:40 Dr. phil. Astrid Winter, Nationale Stereotype in Spielfilmen
über Jan Hus – cyklus přednášek s FF ZČU (NK)
22. 11. 16:00 Cantando y aprendiendo (ROK)
		18:00 Spanish Open (ROK)
23. 11. 18:00 Martin Luther stále živý. 500 let od počátků německé
reformace – přednáška (NK)
29. 11. 18:00 English Open (AK)
		18:00 Swedish Open (AK)
30. 11. 17:30 Než skončí nekonečno – čtení básní a setkání s íránskou
básnířkou Bitou Malakuti a íránistkou Zuzanou Kříhovou

Galerie města Plzně

Galerie | Muzea | Instituce

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
Výstavy:
do 30. 11.
Ve škole před 100 lety – zážitkový program pro žáky ZŠ
do 7. 1.		
Vincenz Janke: Umění podmalby – výstava podmaleb na skle
do 25. 2.	Cestou necestou aneb Známé i neznámé památky Plzeňského kraje – panelová výstava
29. 11.–14. 1. Zima na skle – výstava zimních fotografií

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
Výstavy:
do 31. 12.
Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava

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
Výstavy:
do 5. 11.
Lidová zbožnost na Plzeňsku – výstava
Doprovodné pořady:
1. 11. 17:00 Lidová zbožnost na Plzeňsku – komentovaná prohlídka,
provází Luděk Krčmář a Michal Chmelenský

Nová Akropolis

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

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

do 19. 11.
Karel Malich: ….prostě se to děje – výstava
5. 11. 13:00 Nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)

2. 11. 17:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu – 13 přednášek, vždy ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 hod., první
přednáška 9. 11., cena 1 540 Kč (studenti a senioři 1 100 Kč)
7. 11. 19:00 Human – promítání filmu u příležitosti Světového dne
filozofie
14. 11. 19:00 Dát životu smysl – přednáška u příležitosti Světového dne
filozofie, prezentace knihy Veslovat proti proudu

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. 11. 17:00 Ladislav Sutnar – vernisáž výstavy (GLS)
10. 11.–6. 1. Ladislav Sutnar – výstava děl plzeňského rodáka (GLS)

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
Výstavy:
do 12. 11.	Bob Dylan: On the Road s podtitulem Neznámá tvář
známého umělce – výstava
do 28. 1.	Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek
v letech 1918–1968 – výstava
24. 11.–18. 2. František Pečený a Heřmanova Huť – výstava
Doprovodné pořady:
13. 11. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
20. 11. 19:30 Koncert komorní hudby
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DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 31. 12.
Benedikt Tolar: ŠKODA… – výstava
do 18. 4.	Jak se točí peníze – interaktivní zábavná expozice o penězích a finanční gramotnosti pro děti od 7 let
4.–11. 11.
10. MFF pro děti a mládež JUNIORFEST 2017
4.–30. 11.
DONUMENTA – mezinárodní výstava fotografií
9. 11. 17:00 KŘESADLO 2017 – XII. ročník oceňování dobrovolnické práce
10.–11. 11. Posviť si na budoucnost – festival vzdělávání
13. 11. 19:00 Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
13.–16. 11.	Plzeň Design Week 2017 – workshopy a prezentace po městě
15. 11. 19:00 Beppe Gambetta & Radim Zenkl – koncert
17.–19. 11.	Plzeň Design Week 2017 – hlavní prodejní přehlídka designu
21. 11. 18:00 Na Stojáka – stand up comedy (také od 20:30 hod.)
22. 11. 09:00 Jdeme do toho spolu – hudební a výtvarný workshop
(také od 11:00 hod.)
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Instituce

25. 11. 18:00 Benefiční divadlo ProCit
		20:00 Tata Bojs: Futuretro 2017 – koncert

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

1. 11. 18:30
		20:00
4. 11. 20:00
16. 11. 21:00

Taneční lekce s Lenkou Sekaninovou
Po siréně swing!: Pilsner Jazz Band & Prague Rhythm Kings
Wohnout unplugged – koncert
J.A.R. – koncert + afterparty DJ Michael V.

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

do 30. 11.
Československý filmový plakát (1960–1989) – výstava
1. 11. 20:00 Můj život s…: Marie Nováková, Zuzana Burianová: Ticho,
nahrává se!
5. 11. 20:00 Duo Hand to Violin: Hello Poly! – nový cirkus
6.–10. 11.
Týden pro Ulici – oslava k 15. výročí Spolku Ulice Plzeň
8. 11. 20:00 Petra Fornayová (SK): Objekty výzkumu – taneční představení
10. 11. 20:00 Jan Burian & Bizzare Band – koncert
10.–12. 11. Pohybový workshop – lektorka Lenka Jíšová
11. 11. 11:00 Bonjour Plzeň!: Francouzský trh
12. 11. 15:00 Žonglérská pohádka – nedělní pohádka s tvůrčí dílnou
13. 11. 20:00 Michal Ston a Teátr Vaštar: Svině – divadelní představení
14. 11. 20:00 Vít Neznal a kol.: Chyba – pohybové divadlo
15. 11. 18:00 Staré písně, prastaré – Ondřej Smeykal (didgeridoo),
Ivo Hucl (recitace)
16.–19. 11. Animánie – 12. mezinárodní festival animovaného filmu
20. 11. 20:00 Rámus: V Prdeli – loutkové divadlo pro dospělé
22. 11. 20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace
23. 11. 20:00 Jiří Honzírek a kol.: Internet věcí – divadelní inscenace
26. 11. 15:00 Hrajeme v tom všichni – oslava 20 let CPPT Plzeň
27. 11. 20:00 Kaleidoskop Jana Rejžka – poslechový hudební pořad
28. 11. 20:00 Ochotnický soubor Forbína: Enigmatické variace – divadelní
představení
29. 11. 20:00 Spielraum Kollektiv: Relax Now! – divadelní inscenace
30. 11. 20:00 Skandinávsko-český kolektiv T.I.T.S.: Mine – audiovizuální
performance

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

1. 11. 17:00 O rlojík plzeňských vzpomínek – křest Kalendáře plzeňského
2018 (PS)
7. 11. 18:00 Koncert mezi knihami: Raven (KS)
8. 11. 18:00 Tuva: Cesta za šamany – Tomáš Kubeš (LK)
14. 11. 16:00 Dialogy o kritice – diskuse o umělecké kritice (PS)
		19:00 Robinson Crusoe: Divadlo jednoho herce – Vít Maršík (MK)
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21. 11.
22. 11.
23. 11.
29. 11.
30. 11.

17:00
18:00
15:00
10:00
18:00

Publicisté.cs: Aktuálně (43) – Ondřej Konrád (PS)
Koncert mezi knihami: Richard Pachman a Dita Hořínková (KS)
Kdysi spad třpyt – poezie Josefa Hrubého (ÚKDM)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
Kde ženy vládnou – pořad Kateřiny Karáskové (LK)

D klub

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

2. 11.
11. 11.
16. 11.
25. 11.
30. 11.

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

Pavlína Filipovská – pořad pro seniory
O kohoutkovi a slepičce – pohádka pro děti
Harmonikové duo Renata & Josef Pospíšilovi – pro seniory
Leptání na sklo – kurz pro veřejnost
Yvetta Simonová – pro seniory

Pěstuj prostor

Plzeň, pestujprostor.plzne.cz

8. 11. 18:30 M
 omenty introspekce: Plzeň a architektura sorely – přednáška Martina Strakoše a Michaely Janečkové (20. ZŠ)
22. 11. 18:30 Momenty introspekce: Plzeň a sídliště – přednáška Petra Domanického a Davida Tichého (Mezigenerační a dobrovolnické
centrum TOTEM)
30. 11. 17:30 Výroba domácího vermikompostéru – workshop (DEPO2015)

Plzeň zastávka

Přeštická 4, Plzeň, www.plzenzastavka.cz

1. 11. 09:15 A romaškola s Janou Hašplovou – laskavé doteky olejů,
vůní, meditací
2. 11. 19:30 S dědou na měsíc – promítání dokumentu Kinedok
4. 11. 17:00 Rození a umírání očima porodní asistentky – přednáška
Lucie Kašové
5. 11. 15:00 Buď šik – benefiční bazárek pro Jáchymka
		19:30 Pesopír – benefiční koncert
9. 11. 18:00 Symbolika tajných organizací v architektuře
– přednáška Bohumila Vurma
10. 11. 18:00 Izraelské tance pro začátečníky i pokročilé
s Mirkou Mintálovou
11. 11. 10:00 Sobotní zpívání pro radost – společné zpívání
se Zdeňkem Hourou
12. 11. 09:00 Opuštění těla (Smrt – přechod do světla)
– seminář s Vlaďkou Břachovou
14. 11. 18:30 O výživě jinak (Jak ovlivnit metabolismus svou myslí) –
přednáška Michaely Pavlíkové
16. 11. 18:00 Čtvrtá čakra – praktická přednáška Zdeňka Pícla
17. 11. 18:30 Skupinové bubnování – drum circle s Dennisem Lammasem
21. 11. 18:15 Společné zpívání se Zdeňkem Hourou
23. 11. 17:00 Fotografika – vernisáž výstavy Pavla Přibyla
24. 11. 17:00 Izraelské tance s Mirkou Mintálovou
		18:15 Studium Tóry s Mirkou Mintálovou
25. 11. 09:00 Sladké mámení – kurz zdobení cupcakes s Vandou Pálkovou
29. 11. 09:15 Aromaškola s Janou Hašplovou – laskavé doteky olejů,
vůní, meditací
1. 12. 18:30 Skupinové bubnování – drum circle
s Dennisem Lammasem
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Festival Česká inovace 2017

DEPO2015, Plzeň, www.festivalinovaci.cz

30. 11. 09:00 6 . ročník největšího tuzemského setkání inovátorů –
podpora inovačního prostředí v České republice, interaktivní
světelná show, večerní koncert a DJs, vstup zdarma

Waldorfská základní škola Dobromysl

Husova 43, Plzeň, www.waldorfplzen.cz, www.skoladobromysl.cz

6. 11. 17:00 S větelný kořen – Jarmila Habrová se podělí o zkušenosti
s pěstováním a užitím světelného kořene, který má
blahodárné účinky na lidské zdraví
13. 11. 18:00 Člověk a počítač: Návod ke společnému použití – přednáška
Mgr. Milana Horáka, Jak vychovávat a vzdělávat pro
digitální svět

Kino a divadlo Káčko

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

10. 11. 20:00
11. 11. 17:00
		20:00
12. 11. 15:00
		18:00
16. 11. 20:00
17. 11. 20:00
18. 11. 17:00
		20:00
19. 11. 15:00
		18:00
23. 11. 20:00
24. 11. 20:00
25. 11. 17:00
		20:00
26. 11. 15:00
		18:00
30. 11. 20:00

Suburbicon: Temné předměstí
Maxinožka
Milada
Příšerákovi
Vražda v Orient expresu
matka!
Liga spravedlnosti 3D
Příšerákovi
Zahradnictví: Nápadník
Pásmo pohádek
Milada
Western
Vražda v Orient expresu
Lajka
Hráči se smrtí
Příšerákovi
Zahradnictví: Nápadník
Čára

Cinema City

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

26. 10.–1. 11. Jigsaw, Thor: Ragnarok
2.–8. 11.
Milada, Příšerákovi, Všechno nejhorší
9.–15. 11.	Maxinožka, Suburbicon: Temné předměstí,
Vražda v Orient expresu

Akce | Kino

16.–22. 11. Liga spravedlnosti, Zahradnictví: Nápadník
23.–29. 11. Hráči se smrtí, Táta je doma 2
30. 11.–6. 12. 7 životů, Nádech pro lásku, Kvarteto

CineStar

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

26. 10.–1. 11. Čára, Jigsaw, Thor: Ragnarok
2.–8. 11.	Milada, Příšerákovi, Všechno nejhorší,
Zabití posvátného jelena
9.–15. 11.	Maxinožka, Suburbicon: Temné předměstí,
Vražda v Orient expresu
16.–22. 11.	Dokud nás svatba nerozdělí, Liga spravedlnosti,
Zahradnictví: Nápadník
23.–29. 11.	Hráči se smrtí, Molly hraje o všechno, Přání smrti,
Táta je doma 2
30. 11.–6. 12.	7 životů, Nádech pro lásku, Kvarteto,
Paddington 2

Festival Bonjour Plzeň! 2017

Alliance Française de Plzeň – náměstí Republiky 12 (AF), Fresh Air Gallery – podchod
mezi ulicemi Resslova a Radobyčická (FAG), Galerie Evropského domu SVKPK –
náměstí Republiky 12 (GED), Divadlo pod lampou – Havířská 11 (DL), Le Frenchie Café
– Smetanovy sady 6 (LF), Moving Station – Koperníkova 56 (MS), Muzeum loutek –
náměstí Republiky 23 (ML), Zach’s Pub – Palackého náměstí 2 (ZP),
alliancefrancaise.cz/plzen/

30. 10.–12. 11. Frankofonní multižánrový festival Bonjour Plzeň!
1. 11. 18:30 Speak Dating (LF)
		21:00 Koncert Jet8 / Zéro Talent (DL)
2. 11. 17:00 Vernisáž street-artového umělce Teda Nomada (GED)
		18:00 Večírek se zástupci francouzského partnerského města
Mâcon (AF)
3. 11. 09:00 Street-artové vystoupení Teda Nomada za doprovodu DJ
Josef Bílek (do 17:00 hod., FAG)
		21:00 Koncert électro-jazz The Bermudaz (DL)
4. 11. 09:00 Typická francouzská snídaně (také od 11:00 hod., AF)
7. 11. 18:00 Vernisáž fotografa Petra Jirase – portréty (AF)
		19:00 Ochutnávka vín a sýrů Od Francouze (AF)
8. 11. 17:00 Představení pro děti Wow magic show (ML)
		18:00 Kuchařský workshop s francouzskými kuchaři (AF)
9. 11. 20:30 Akustický koncert skupiny Les Crieurs de Lune (ZP)
11. 11. 11:00 Francouzský trh (do 18:00 hod., MS)
		15:00 Chvilka s pohádkou (do 17:00 hod., MS)
12. 11. 17:30 Zakončení festivalu s česko-slovensko-francouzskou kapelou Les
Gars d’En Bas ovlivněnou cikánským jazzem a swingem (AF)

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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ROZHOVOR: České ženy jsou nejkrásnější a my jim v tom pomáháme.
Vsadili jsme na profesionální lékaře a moderní technologie.
VS Lasera patří mezi nejmodernější a nejvyhledávanější laserová centra krásy v Plzni. Lékař z kliniky byl dokonce
pozván i do prestižní talkshow Jana Krause. Na to, co stojí za tímto úspěchem, se ptáme vedoucího kliniky VS
Lasera MUDr. Jiřího Voltra.
My to vlastně přesně nevíme :-) Předpokládáme, že to bylo na základě nějakého osobního doporučení.
V každém případě to je především zábavná show a o laserovou medicínu a krásu tam v podstatě nešlo. Veselých
historek spojených s chrápáním, jehož léčbou jsme se zabývali, je naštěstí dost..
Jaké služby vaši zákazníci nejvíce vyhledávají? Co v současné době v kráse „frčí“?
Největší zájem je bezesporu o laserovou epilaci chloupků s dlouhodobým účinkem. Jsme jediné pracoviště v regionu vybaveno hned třemi epilačními lasery. Další naší populární službou je odstranění tetování.
Tetováže jsou velmi módní a většinou to nekončí u jedné “kérky”. Lidé se pak uchází o práci, kde není tetování přijatelné, nebo prostě již obrázek pozbyl významu, a pak k nám přicházejí pro pomoc. S malým tetováním pomůžeme rychleji, ale u velkých může být proces poměrně dlouhý. Estetická medicína odstraňující nebo zmírňující vrásky bude vždy evergreen. V tomto ohledu má VS Lasera několik účinných možností
omlazení pleti. Nejmodernější metody (např. neinvazivní laserové omlazení pleti LEDA screen) podle našich zkušeností dokáží při pravidelné aplikaci vzhledově klientky omladit až o několik let, což je na výsledku hodně poznat.
Je to ovšem velmi individuální záležitost.
Péčí o krásu se zabývá spousta menších i větších firem, je to velmi konkurenční prostředí. Díky čemu se
VS Laseře daří uspět v této náročné oblasti?
Těch faktorů bude více, ale zmínil bych dva nejpodstatnější. Prvním z nich jsou vyspělé technologie na
našem pracovišti. Je třeba neustále držet krok se světovou estetickou medicínou. Před několika lety byl hitem při
odstranění vrásek laser Exelo 2, nyní tuto péči kombinujeme s plazmovým generátorem, který je dokonce ještě
šetrnější! Druhým faktorem je lidský přístup. Každý pacient je unikátní. Někomu na vrásky pomůže botulotoxin,
někomu plazmový generátor a někomu postačí pouze konzultace. Část pacientů potřebuje poradit s péčí
a nikoliv hned invazivní zákrok. V Laseře navíc pracují zkušení lékaři, kteří posouvají kvalitu služeb daleko
za možnosti běžného centra krásy.
Za chvíli zde máme Vánoce. Lze vaše služby dát jako dárek? Je to dobrý nápad?
Krása je perfektní dárek. I drobný zákrok může člověku pomoci získat sebevědomí a cítit se skvěle. I na detailech totiž
záleží, a to zejména ženám. Dokáží se léta trápit kvůli estetickým nedokonalostem, které umíme odstranit rychle a
efektivně. Mírná pomoc přírodě v oblasti krásy je již v současnosti naštěstí běžná věc. Před Vánoci tak u nás muži
nakupují pro své partnerky dárkové vouchery na ošetření jako dárek pod stromeček. Ale není třeba čekat až na Vánoce. Na našich webových stránkách www.vslasera.cz pravidelně uveřejňujeme slevové balíčky a akce. Některé klientky
si tyto informace dokonce nechávají zasílat elektronickou poštou nebo na Facebook.

www.plzensky-kraj.cz

www.facebook.com/plzensky.kr

