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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
podzim je tradičním časem festivalů. Je
tady Divadlo, Jazz bez hranic nebo Plzeňský literární festival. Je ale také časem
veletrhů. Uskuteční se Knižní veletrh,
ITEP nebo veletrhy věnované bydlení či
elektrotechnice. Přichází tedy čas veliké
kulturní a společenské sklizně. Doznívají
akce pod širým nebem a kultura se zvolna skrývá do sucha a tepla sálů, což ale
vůbec neznamená, že by se ukládala
k zimnímu spánku.
Za časů Vendelína Budila bylo hlavní kulturní sezonou léto. Úspěšné divadlo
bylo to, které provozovalo letní arénu. Zima umělcům příliš nepřála. Dnes to
vnímáme právě obráceně: hlavní sezona je od září do června, léto jede v jiném, prázdninovém, režimu. Jako děti usednou v září spořádaně do školních
lavic a znovu si zvykají na pravidla chování, usedají i návštěvníci kulturních
akcí do hledišť v sálech a halách a i oni se musejí smířit s tím, že už nebudou
sedět na zemi, pod sebou zkřížené bosé nohy, před sebou kelímek s pivem
a ruce upatlané od klobásy.
Zvonící mobil se nepromíjí, stejně jako hlasitý hovor s kamarády nebo taneční kreace pod jevištěm. Zkrátka září navrací do našich životů řád a pravidla.
Mimochodem: pravidla slušného chování přiveze do Plzně i jedna z inscenací letošního festivalu Divadlo. Brněnské Národní divadlo sáhlo po textu
francouzského dramatika Jean-Luca Lagarcea, který v roce 1994 zpracoval
manuál správného chování z přelomu 19. a 20. století, a zpracovalo jej jako
operu. Herečka na scéně květnatě vysvětluje a komentuje seznam pravidel
chování v základních životních situacích. Výsledkem je neobvyklý divadelní útvar, který nenápadně spojuje vážnou úvahu o smyslu lidské existence
s tím, jak si ji člověk upravil, aby ji snesl. Prostě jak pravil španělsko-americký
filozof George Santayana: Proti narození a smrti nemáš léku; v mezidobí zachovej radost.
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K onomu zachování radosti stačí vlastně docela málo, a přitom někdy nedosažitelně moc: nepouštět si zbytečné starosti k tělu. Nebo je aspoň občas odhodit někam pěkně daleko a na jejich místo dosadit nějaký pozitivní zážitek.
Třeba kávu s kamarády nebo dobrou večeři.
Začtěte se tedy do následujících stránek a vybírejte. Toho, co by vám rozhodně nemělo utéct, tu najdete určitě spoustu. Možná vám kvůli nedostatku
času něco přece jen uteče, takový už je život, ale ať už si září zpestříte čímkoli,
užijte si to.
ITEP
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Další Žurnál vyjde
27. září
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Přijďte zažít chvíle romantiky i napětí
do Divadla Josefa Kajetána Tyla!

DUCH
(GHOST THE MUSICAL)

MUZIKÁL

Bruce Joel Rubin / Dave Stewart /
Glen Ballard

Výpravný muzikál dle
stejnojmenného
romantického filmu!
Premiéra 29. září 2018
na Nové scéně DJKT

DRAHOMÍRA
A JEJÍ SYNOVÉ
(KRVAVÉ KŘTINY)
Josef Kajetán Tyl

ČINOHRA

Historická hra z úsvitu
našich národních dějin

www.djkt.eu

Hrajeme 27. září
a 3. a 10. října 2018
ve Velkém divadle

AKCE MĚSÍCE

12–20/09

Mezinárodní festival
DIVADLO
Výjimečné divadelní zážitky v podání evropských i domácích souborů nabídne v Plzni už
pošestadvacáté Mezinárodní festival Divadlo. Uvede sedm předních souborů z Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska
a Švýcarska a osmnáct inscenací, které představují výběr toho nejzajímavějšího z divadelních scén z celé České republiky za uplynulou sezónu. Navíc na návštěvníky čekají
představení v prostoru Moving Station a řada
doprovodných programů, představení pod
širým nebem, výstavy či workshopy.
Snahou festivalu je nabídnout publiku pohled na moderní evropské divadlo, a to v co
nejširším spektru přístupů tematických i formálních. Letos hraje významnou roli příklon
k divadlu aktivního diváka, k divadlu, které
vyžaduje pohyb či zapojení do hry.
Vstupenky jsou v předprodeji
na www.plzenskavstupenka.cz
a www.festivaldivadlo.cz.
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První z takových inscenací je mimořádný projekt Nachlass –
hry bez osob tvůrčího týmu Rimini Protokoll a divadla Vidy
ze švýcarského Lausanne. V něm se návštěvníci ocitají na návštěvě v pokojíčcích osmi skutečných lidí, kteří se z různých důvodů připravovali na svou smrt. A dnes mají diváci možnost se
s nimi setkat v jejich nepřítomnosti. Výsledkem je pozoruhodné, hluboce lidské setkání s někým, s kým už se ve skutečnosti
setkat nemůžeme. Přestože diváci neuvidí jediného herce, jde
o nesmírně divadelní zážitek.
Druhou je vítězná inscenace prestižního festivalu Božská komedie Tajné životy Friedmanů krakovského Teatru ludowého
v režii Marcina Wierzchowského. Hra inspirovaná skutečným
případem americké židovské rodiny je sugestivním divadelním
experimentem, pracujícím s nezvyklou blízkostí herců a diváků. Vyšetřování případu zneužívání dětí a soudní proces, jehož
jsou svědky, přivádí diváky nesmírně blízko rodinné tragédii,
ale i k hlubším otázkám viny, trestu a také sociální psychózy.
Strhujícím zážitkem se pro návštěvníky stane také Homérova
Ilias v pojetí Slovinského národního divadla v Lublani v režii
Jerneje Lorence. Inscenace je založená na originálním propojení hudby, mluveného slova, rytmu a pohybu. Dvanáct herců
stále přítomných na scéně provede diváky historií trojské války, která se v druhé části inscenace stává symbolem absurdity
válečného úsilí všech dob. Inscenace byla oceněna mimo jité
na festivalu Bitef a získala Grand Prix festivalu Kontakt v Toruni.
Jeden z nejpůsobivějších momentů současného divadla nabídne inscenace Zdání života známého a často provokujícího
maďarského režiséra Kornéla Mundruczóa v produkci budapešťského divadla Proton. Inscenace vypráví příběh exekutora,
který přichází vystěhovat chudou ženu z jejího bytu, ale setká
se s několika nečekanými událostmi. Zpracování balancuje mezi
filmem a divadlem, mezi sociálním hyperrealismem a mystikou.
Z lotyšské Rigy přijede do Plzně tamní Národní divadlo s inscenací Čechovova Racka v režii jednoho z nejpozoruhodnějších mladých baltských režisérů, třicátníka Elmārse Seņkovse.
Boří stereotypy tradičního výkladu klasického textu. Odmlky,
září 2018 | www.zurnalmag.cz
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výkřiky, výstřely, originální hudební doprovod, ale zároveň pocit, že svět se ve svém zásadním rozměru od Čechovových časů nezměnil.
Od našich nejbližších východních sousedů festival přiveze dvě inscenace. Brilantní tragikomedie Lidé, místa
a věci současného britského autora Duncana Macmillana v podání Divadla Andreje Bagara z Nitry zachycuje
boj mladé herečky Emmy s drogovou závislostí. V obrazech balancujících na hraně reality a noční můry hledá
hrdinka v protidrogové léčebně samu sebe. Inscenace
je postavena na hereckém výkonu nejen Barbory Andrešičové v hlavní roli, ale i vyrovnaného souboru nitranského divadla v postavách jejích lékařů i spolupacientů. Inscenace Postfaktótum bratislavského Divadla
Stoka vznikala jako kolektivní tvorba herců bez estetických předsudků. Jde o svobodný sled absurdních situací, minimalistických skečů i ukázek černého humoru.
V českém programu nabídne festival výběr z toho, co
tvůrčí tým na domácích scénách v poslední sezoně
zaujalo nejen ve vodách činoherních, ale i s přesahy
k loutkám, současné opeře či mezižánrovým projektům.
Mezi velkými režisérskými jmény v českém programu
najdou návštěvníci například Jana Nebeského, Jiřího
Adámka, Jana Mikuláška, Jiřího Havelku, Viktorii Čermákovou či Michala Dočekala. Do Plzně přijede pražské
Národní divadlo s kontroverzní Maryšou, MeetFactory s inscenací Jasno lepo podstín zhyna, Divadelní
společnost Masopust s Deníkem zloděje, divadlo
VOSTO5 se Společenstvem vlastníků a Divadlo
Na zábradlí s inscenací Mýcení. Brněnskou divadelní
scénu zastoupí Opera Národního divadla s představením Pravidla slušného chování v moderní společnosti a Divadlo Husa na provázku s inscenací Dynastie.
Z Ostravy dorazí Komorní scéna Aréna se svým Vyrozuměním, z Ústí nad Labem Činoherní studio s hrou
Homo Faber, z Hradce Králové Divadlo Drak s Bílým
tesákem a z Liberce Naivní divadlo s představením
Žluté – modrá – zelený.
Domácí Divadlo J. K. Tyla uvede dvě inscenace: muzikál Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street
a činohru Linie krásy. Divadlo Alfa pak přidá inscenaci
Tři siláci na silnici. Tradiční epilog nabídne Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ v podání Divadla
v Dlouhé, Skleněný strop Divadla Ungelt a Vraždu
krále Gonzaga Dejvického divadla.
Z doprovodného programu určitě zaujme projekt
Game Jihočeského divadla z Českých Budějovic, zážitkové divadlo s atmosférou třicátých let, kde se sami
diváci ujímají rozmanitých postav z jednoho městečka
a záleží jen na nich, jak příběh dopadne.
Během hlavní části festivalu prostor U branky ožije open
air představeními a koncerty přístupnými zdarma. Součástí pouličního představení Cestující v čase španělzáří 2018 | www.zurnalmag.cz

ského pouličního divadelníka Adriana Schvarzsteina
a litevské tanečnice Jūrate Širvyte-Rukštele se stávají
samotní diváci a kolemjdoucí. Příběhy a písně nejrůznějších částí světa přinese do Plzně italský soubor Faberteater v představení Emigranti. Stejný soubor rozehraje
ulice Plzně hudebně-divadelní show Průvod, ve které se
potkají hudebníci a herci na chůdách, kteří do svých her
vtahují také kolemjdoucí. Pro děti U branky zahrají skupiny Bombarďák a Zvěřinec, večer pak kapely Kieslowski,
Good Times Only, Lazer Viking a Buzerant. Velkou humorně-kaskadérskou podívanou přístupnou opět zdarma pak nabídne na náměstí Republiky německý soubor
Bängditos v pouliční show Johnnyho kaskadéři.

HLAVNÍ PROGRAM
12/09 / 15:30 a 17:00

Malá scéna DJKT

Žluté – modrá –
zelený
Prostřednictvím šesti akvárií s kousky kůry, pískem, modely zvířat, listy a dalšími
zvláštními předměty, vypráví inscenace Naivního divadla příběh o stvoření barevného světa. Slunce není spokojeno se světem, na který se dívá, a inspirováno barvami duhy proměňuje nebarevnou zahradu světa ve svět
plný poezie a překvapivých souvislostí. Průvodci tímto
stvořením světa jsou tři vypravěči. Postavy s kapucemi
připomínají fantasy hrdiny z počítačových her či filmů
a propojují jednotlivé obrazy střídmými texty.

12/09 / 19:00

Nová scéna DJKT

Ilias

Slovinské národní divadlo
a Městské divadlo Ljubljaň
přivážejí osobitou inscenaci Homérovy Iliady. Namísto
toho, aby se pokoušeli vytvořit ohromující podívanou,
zvolili si režisér a jeho umělecký tým práci s relativně
malým počtem dvanácti herců. Důraz kladou na mluvené slovo, naraci, rytmus a daktylský hexametr; zvukem podnícená obrazotvornost pak provází vyprávění.
Inscenace má dvě části: první sleduje věrně původní
Homérovo líčení, jež pozvolna představuje tři propojené světy Iliady: řecký, trojský a božský. Ve druhé části
představení zobrazuje obrovská jatka, jimiž Trojská válka je: všechny bitvy se slévají do jedné, všechny oběti se
stávají obětí univerzální.
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13/09 / 10:30

Divadlo Alfa

Bílý tesák

Divadlo Drak přenese publikum daleko na sever, do časů
zlaté horečky, kdy v nehostinném místě a v drsné době
vyrůstá ze štěněte v dospělého psa Bílý tesák, kříženec
psa a vlka. Od přírody má do vínku nadělenou divokost
a nespoutanost, musí se ale naučit podřizovat lidem
a vyjít s ostatními psy. Nedokáže se jen tak začlenit
do smečky psů ani lidí, není přijímán a sám obtížně přijímá. Jeho jinakost ho předurčuje být buď tím prvním
mezi všemi, nebo posledním.

13/09 / 13:00 a 19:00

Velké divadlo DJKT

Tajný život
Friedmanových

Představení krakovského Teatru Ludoweho je inspirováno dokumentárním filmem
Vše o Friedmanových – příběhem dobře situované
židovské rodiny, jejíž život se obrátí naruby poté, co
jsou otec a nejmladší syn obviněni z pedofilie. Režisér
nechává diváky pohybovat po divadle, významně redukuje vzdálenost mezi nimi a herci a přitom zkoumá
mechanismy moderního honu na čarodějnice. Hledání
nového divadelního modelu se snoubí s odvážným sociálním pozorováním a pojmenováním věčné potřeby
najít obětního beránka.

13/09 / 13:00

Malá scéna DJKT

Homo Faber

Činoherní
studio
sáhlo
po adaptaci románu Maxe Frische, jenž přibližuje rozumového člověka, inženýra Waltera Fabera, jemuž náhodné setkání s mladou dívkou
zboří jeho jistoty a navíc oživí zasuté události z minulosti. Technicky založený hrdina se vrací k elementárním
hodnotám, za tento návrat ovšem zaplatí vysokou cenu.
Představitel titulní role Martin Finger byl za výkon v této
inscenaci nominován na Cenu Divadelních novin, Cenu
divadelní kritiky i na Cenu Thálie.
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13/09 / 15:30 a 17:00
14/09 / 1 4:00, 15:30
a 17:00
15/09 / 17:00, 18:30
a 20:00

DEPO2015

Nachlass
– hry bez osob
Švýcarské Théatre de Vidy přiváží do Plzně představení
o tom, co zůstane po člověku po jeho smrti. Režisér Stefan Kaegi a scénograf Dominic Huber, členové slavného
německého uskupení Rimini Protokoll, se spojili s filmařem Bruno Devillem a dramaturgyní Katjou Hagedornovou a společně se setkávali s lidmi, kteří se z různých
důvodů rozhodli připravovat na svůj odchod. S každým
z nich vytvořili pamětní místnost, v níž zinscenovali svědectví, které by po sobě dotyčný chtěl zanechat.

13/09 / 15:30

DEPO2015

Postfaktótum
Země je plochá, Finsko neexistuje. Pravda není podstatná.
Pět herců divadla Stoka se pohybuje v nejasných konturách, neurčitých vztazích, místy se postavy ztrácejí.
Možná hledají domov, možná nějaké jistoty, ale to se
nedozvíme. Postupně jsme s nimi v kavárně, v autobuse, ale také v neurčité dýmové cloně. Akcentováno je
i utrpení z dostatku. Herecké akce zanikají ve tmě a nesmyslnosti, zato smyslnost je v jevištním dění patrná.
Slovo nic nevysvětluje.

13/09 / 20:00

Nová scéna DJKT

Maryša

Jan Mikulášek uchopil pro inscenaci v pražském Národním
divadle slavné drama o sňatku pro peníze velmi originálně. Folklor je potlačen, vesnické prostředí nahrazuje
mohutná scéna nahrávacího studia. Scéna i kostýmy
jsou současné, počet postav je zredukovaný a důraz je
položen na sevřenou rodinnou tragédii. Přesto nebo
právě proto se tvůrcům daří vystavět hluboce lidský
příběh plný metafor a uhrančivých hereckých výkonů.
září 2018 | www.zurnalmag.cz
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JIŘÍ STROBACH

MUDr.

JIŘÍ KLEČKA

Ph.D., MBA

VOLTE

MHD ZDARMA
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2018

VOLTE
NOVOU PLZEŇ
novaplzen.cz

AKCE MĚSÍCE
14/09 / 13:00

Malá scéna DJKT

Vyrozumění

Ostravská Aréna přiváží do Plzně hru Václava Havla, která byla
poprvé uvedena v létě roku 1965 v Divadle Na zábradlí. Vypráví o konfliktu mezi ředitelem úřadu Grossem
a jeho náměstkem Balášem a je až překvapivě současná.

14/09 / 16:30

Velké divadlo DJKT

Dynastie

V roce 1844 přišel první
z Lehmanů do New Yorku s jediným kufrem. Otevřel maličký obchod a po něm přišli
do Spojených států ještě jeho dva bratři. Záhy vybudovali byznys, na jehož konci stála čtvrtá největší banka
v USA. Její pád v roce 2008 a rekordní bankrot ve výši
200 miliard dolarů spustil celosvětovou hospodářskou
krizi, jejíž důsledky dodnes cítí na vlastní kůži lidé po celém světě. Fascinující portrét židovské německé rodiny
v podání Divadla Husa na provázku otevírá jako skalpel
útroby historie USA a omračujícím způsobem zachycuje
dějiny kapitalismu.

14/09 / 20:00

Nová scéna DJKT

Lidé, místa a věci
Nitranské Divadlo Andreja
Bagara uvádí brilantní tragikomedii současného britského autora Duncana Macmillana o herečce Emmě, která se opakovaně ocitá v léčebně pro drogově závislé a je přinucena si přiznat, kým
ve skutečnosti je. Pro Emmu byly drogy jediným způsobem, jak v téhle šílené době přežít. Po ukončení léčby se
vrací domů. Zvládne poslední tvrdou zkoušku?

15/09 / 11:00

Divadlo Alfa

Deník zloděje
Mysteriózní opera na texty Jeana Geneta a Bedřicha Bridela

10

Mezinárodní festival DIVADLO

pro jednoho činoherce – zpěváka se stala příležitostí
pro Miloslava Königa. Divadelní společnost Masopust
přináší zvláštní a odvážné propojení deníků prokletého dramatika, spisovatele a recidivisty Jeana Geneta,
v nichž popisuje svou jedinečně sebedestruktivní filozofii zločinu a krásy, s významnou českou básnickou
skladbou z doby baroka autora Bedřicha Bridela Co
Bůh? Člověk?

15/09 / 14:00

Moving Station

Jasno lepo
podstín zhyna
Ray žije sám v domě svého otce.
Bez vazeb, bez vztahů, bez spřízněné duše a vlastního
místa na světě. Jednoho dne si v útulku pořídí zohaveného jednookého psa. Tím začíná silný příběh jedné
atypické lásky, který je dobrodružnou a očistnou cestou
napříč čtyřmi ročními obdobími, během nichž dochází
k postupnému odhalování Rayovy komplikované minulosti. V dramatizaci románu exceluje Eva Salzmannová.
Inscenaci přiváží Divadlo MeetFactory.

15/09 / 17:00 a 20:30

Radnice města Plzně

Společenstvo
vlastníků

Dramatický formát postavený
na půdorysu klasické schůze společenství vlastníků
bytových jednotek, která odhalí ty nejhorší vlastnosti
zúčastněných – živě a zábavně, jak je u VOSTO5 zvykem.
Co postava, to příznačný typ, přesně odpozorovaný
a dobře zahraný. Inscenace získala Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší českou inscenaci současného dramatického textu za rok 2017.

15/09 / 20:00

Velké divadlo DJKT

Pravidla slušného
chování v moderní
společnosti
Francouzský dramatik Jean-Luc Lagarce zpracoval
v roce 1994 manuál správného chování z přelomu
září 2018 | www.zurnalmag.cz
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Výstava Západočeské galerie v Plzni:
Rok 1918 a umění v Plzni. Československá
samostatnost v historii plzeňského
uměleckého života 1914–1938

Bohumil Krs: Plzeňský Kašpárek
pochovával Rakousko (1928)

Vznik Československa 28. října 1918 představoval pro
regionální umělecký život silný podnět. Demokratický étos
samostatné republiky vyzýval k emancipaci regionální
kultury, kterou centralistický, hierarchizovaný kulturní
model monarchie přehlížel. Tak se v Plzni, významném
průmyslovém městě, které však bylo umělecky prostředím
opožděným a provinciálním, formuje již od roku 1919
spolková podoba výtvarné organizace, která měla
napomoci, aby se místní výtvarné umění, jeho autoři
a publikum, stali rovnocennou složkou moderní kultury
samostatné republiky. Prostřednictvím osobností
jakými byli Josef Hodek, Jan Konůpek, Bohumil Krs,
Bohumil Polan, František Pořický, Josef Skupa a jiní,
se v Plzni formovala moderní, otevřená a podnětná
umělecká a myšlenková kultura, jež kladla důraz na
hodnoty společenské, prostoupené masarykovskými
ideály, i rozvoj autentické individuální osobnosti člověka.

Velká zážitková výstava pro celou rodinu

100py

s hravými exponáty a autentickým retro hřištěm určeným dětem

• sto let republiky •
očima pěti generací

100py

v ý s tava

jen do 31. října 2018 v kreativní zóně DEPO2015

• sto let republiky •
očima pěti generací

v ý s tava

www.plzen2018.eu

18. 5. – 31. 10. 2018

více o výstavě na www.depo2015.cz

depo2015
Presslova 14, Plzeň

AKCE MĚSÍCE
19. a 20. století. Hru pojal jako jeden velký výstup,
v němž herečka květnatě vysvětluje a komentuje seznam pravidel chování v základních životních situacích – nekonečné množství položek, jejichž absurdita
a komičnost záhy vyplyne na povrch. Hra se stala východiskem pro novou operu skladatele Michala Nejtka
a režiséra Jiřího Adámka, která vznikla přímo pro soubor
Janáčkovy opery brněnského Národního divadla.

16/09 / 14:30

Malá scéna DJKT

Racek

Co by to bylo za festival Divadlo
bez Čechova! Letos ho zastupuje Lotyšské národní divadlo inscenací Racka, již tvoří
odmlky, výkřiky, výstřely, originální hudební doprovod,
ale zároveň pocit, že svět se ve svém zásadním rozměru
od Čechovových časů nezměnil. V lotyšských divadelních
cenách – Spelmanu Nakts – získala inscenace čtyři nominace (včetně kategorie nejlepší inscenace) a představitelka Niny získala cenu pro nejlepší mladou umělkyni.

16/09 / 15:00

Moving Station

Mýcení

Dramatizaci Bernhardova skandálního Mýcení mohli diváci
festivalu Divadlo vidět před dvěma lety v režii Krystiana
Lupy, kdy se z útlé knihy na jevišti stalo velkolepé pětihodinové plátno. Nyní se tento román ocitl na repertoáru
Divadla Na zábradlí v režii Jana Mikuláška ve zcela jiném
pojetí. Malý pokojíček napěchovaný obrazy a hosty se
stává dusivě sevřeným dějištěm umělecké večeře, s jejímž začátkem se čeká na herce Národního divadla.

16/09 / 20:00

Nová scéna DJKT

Zdání života

Hlavní festivalový program
uzavře inscenace známého
a často provokujícího maďarského režiséra Kornéla
Mundruczóa z maďarského divadla Proton, která pátrá po otázkách identity na pozadí sílícího extremismu
v Evropě. Exekutor přichází, aby osamělou ženu vystěhoval z jejího budapešťského bytu, ale nečekaný obrat
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událostí mu zabrání, aby svůj úmysl provedl. Inscenace
balancuje mezi filmem a divadlem i mezi sociálním hyperrealismem a mystikou.

DALŠÍ TIPY Z PROGRAMU
Po tvých hrobech šlapu
(Johan uvádí)
Původní dokumentární inscenace Jakuba Čermáka a divadelního spolku Johan je inspirovaná kauzou prostějovského židovského hřbitova, jehož pietní připomínku
odmítá místní obyvatelstvo. Vedle sebe se tak ocitají
náhrobní nápisy, jako je Odpočívej v pokoji či Spi sladce,
a protižidovské výkřiky sociálních sítí.
		

M
 oc bezmocných
(Johan uvádí)

Nezávislé brněnské divadlo
Feste použilo pro svoji inscenaci řadu textů Václava Havla,
které rámuje esej Moc bezmocných. Její text neinklinuje
k žádnému politickému směru, nenabízí žádnou politickou variantu. Volá po návratu od taktizujících politických stran ke konkrétnímu člověku a zejména k jeho
obraně.

Cestující v čase
Pouliční představení španělského divadelníka Adriana
Schvarzsteina a litevské tanečnice Jūrate Širvyte-Rukštele je inspirováno skutečným člověkem, který žil v půli
20. století v italské Cremoně. Vznikla inscenace s postavami, které přicházejí z nepříliš vzdálené minulosti,
a proto vidí náš současný svět trochu jinýma očima.
Vstup zdarma.
		

J ohnnyho
kaskadéři

Divadelní uskupení Bängditos
Bäng vtrhne na náměstí Republiky s hořícími koly a bláznivými
akcemi, včetně nejnovějšího
pokusu o rekord! Po přepečlivých přípravách, mnoha autogramech rozdaných superstar Johnnym a rozehřátím publika předskokanem Ronnym se oba komičtí hrdinové konečně odhodlají riskovat
onen velký skok hořící pneumatikou! Vstup zdarma.
září 2018 | www.zurnalmag.cz
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ITEP Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje

20–22/09

TJ Lokomotiva

ITEP Veletrh cestovního
ruchu Plzeňského kraje
Král je mrtev, ať žije král! Anebo taky: Léto je
za námi, ať žije to příští! Ano, s koncem září je tu
opět Veletrh cestovního ruchu ITEP. Jako každoročně přinese turistické informace, interaktivní
zábavu, hudbu, ochutnávky jídel a hry pro děti.
Ve výstavní hale najdete tipy na dovolenou
a domů si odnesete mapy a brožury od vystavovatelů nejen z Česka a sousedních zemí. Uvidíte
tu ukázky tradičních řemesel a ochutnáte bavorské klobásky a preclíky, regionální potraviny,
Plzeňský Prazdroj a bavorské pivo z Dampfbierbrauerei Zwiesel, rakouská a italská vína. Do tradičního Křesla pro hosta v téhle hale letos usednou herečky Iva Pazderková a Sandra Pogodová,
muzikant Michal Šindelář a další. Na hudební
scéně zahrají Junior Orchestr, ZUŠ Plasy, kapela
Sebranka, Body Band Plzeň, DUO Karolína Jägrová a Martin Fiala, skupina Beze jména, SWING
FOR ALL, Švejkband M. B. Karpíška a další.

Hala interaktivní nabídne po celou dobu ITEPu zábavu pro
děti i dospělé. Přístupná tu bude interaktivní expozice Venkovského domu, kde malí i velcí dostanou příležitost zažít,
dozvědět se a vyzkoušet si, jak se žilo na venkově. S Techmanií zase budou moci vstoupit do světa vědy a techniky. Nafukovací planetárium Hvězdárny Rokycany vezme návštěvníky na výlet do vzdálených galaxií a Národní park Šumava
na dobrodružnou výpravu za šelmami.

„Brány ITEPu budou otevřeny ve čtvrtek
a v pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu
od 10 do 17 hodin a vstup je zdarma. “
Na nejmenší návštěvníky pamatuje ITEP programem pohádek a soutěží s Jitulí a Dadulí nebo tvořivými dílničkami,
včetně malování na obličej. Se svými stánky tu budou jako
každoročně i hasiči, záchranáři a městská policie. Chybět
nebude ani Barokní okénko hraběnky Lažanské, dětská jóga
nebo interaktivní expozice DEPO2015.

Putování po Zlaté stezce
Soutěživí návštěvníci se pak budou moci zapojit do turistické soutěže Putování po Zlaté stezce, která jim může
přinést hodnotné ceny. Jedná se o jednou z novinek v programu, kde dominantním prvkem expozice bude mystický
zářící fantasy strom provázející soutěžící skrze základní
postavení hry.
Více informací na www.itep-plzen.cz.
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20–22/09/2018
Hala TJ Lokomotiva, Plzeň
čtvrtek, pátek: 10:00–18:00, sobota: 10:00–17:00
Vstup zdarma!
VÝSTAVNÍ HALA

INTERAKTIVNÍ HALA

•
•
•

•
•

•
•

•

Kompletní turistické informace
Tipy na dovolenou
Mapy a brožury od vystavovatelů z Česka
i ze zahraničí – Německo, Rakousko, Slovensko,
Jamajka...
Ukázka tradičních řemesel
Ochutnávky české i zahraniční kuchyně
– bavorské klobásky a preclíky, regionální
potraviny, degustace Plzeňského Prazdroje
a bavorského piva z Dampfbierbrauerei
Zwiesel, rakouská vína a italské sýry
Doprovodný program:
– Křeslo pro hosta – rozhovory, vyprávění
z cest a autogramiády známých osobností,
sportovců, herců – Iva Pazderková, Sandra
Pogodová, Michal Šindelář a další
– Hudební vystoupení – JUNIOR ORCHESTR,
Michal Šindelář, ZUŠ PLASY, hudební
skupina SEBRANKA, BODY BAND PLZEŇ,
DUO Karolína Jägrová a Martin Fiala,
skupina „BEZE JMÉNA“ – Středisko volného
času Radovánek, SWING FOR ALL, ŠVEJKBAND M. B. Karpíška
– Vědomostní soutěže pro děti – poznávání
turistických cílů zábavnou formou, zajímavé
ceny, probíhá v obou halách

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Po celý den zábava pro děti i dospělé
Interaktivní expozice Venkovského domu
– jedinečná možnost zažít, dozvědět se,
vyzkoušet si, jak se žilo na venkově
Turistická soutěž „Putování po Zlaté stezce“
o hodnotné ceny
Experimenty s Techmania Science Center
Nafukovací planetárium – spočiňte pod
hvězdnou oblohou s Hvězdárnou Rokycany
v nafukovacím planetáriu s projekcí 360°
Dobrodružná výprava do expozice šelem
Národního parku Šumava
Pohádkohraní s Jitulí a Dadulí
– program složený z pohádek a soutěží
Tvořivé dílničky, výroba šperků, malování
karikatur, malování na obličej
Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická
záchranná služba Plzeňského kraje, Městská
Policie Plzeň – ukázka činnosti a možnost
vyzkoušení si podání první pomoci, výstava
techniky
Taneční a pohybová vystoupení
Dětská jóga
Interaktivní expozice DEPO2015
Barokní okénko Hraběnky Lažanské

AKCE MĚSÍCE

Plzeňská filharmonie

Tipy ředitelky Plzeňské filharmonie
Lenky Kavalové:
26/09 / 19:30

FDU Ladislava
Sutnara ZČU

Nejen Mnichov
1938. Umělci proti
době, vzepření se
vůči osudu!
Komponovaný pořad připomene vzepětí kultury proti nacismu nejen v krizovém roce 1938. Kompozice Jaroslava
Ježka, Bohuslava Martinů, Jaroslava Křičky nebo umělců
umučených v koncentračních táborech jako Erwina Schulhoffa, Gideona Kleina, Hanse Krásy a Viktora Ullmanna doplní např. úryvky z textů Josefa a Karla Čapkových, i moderní vizualizace studentů umění západočeské univerzity.
Pořad přímým přenosem vysílá Český rozhlas Vltava.

18/10 / 19:00

Vážení a milí přátelé,
ráda bych vás několika tipy pozvala do nové koncertní sezóny Plzeňské filharmonie. V roce 2018
si připomínáme „osmičková výročí“. Pravdou je,
že nepopulární roky 1938, 1948, 1968, jejichž
důsledky měly velmi negativní dopady na české
hudební prostředí nechceme oslavovat, ale z historického hlediska je nutné si je připomenout.

Měšťanská beseda

Roman Janál
& Plzeňská
filharmonie

Dirigent: Ronald Zollman

22/11 / 19:00

Radost nám přinášejí oslavy ke stému výročí
od založení Československého státu, ke kterému
jsme připravili hned několik programů reprezentujících naši národní hudbu. Najdete je pod názvem Československo – 100.
Do sezóny 2018/2019 vstupujeme s novým šéfdirigentem, Belgičanem Ronaldem Zollmanem,
který se velmi těší nejen na interpretaci české hudby. Tomáš Brauner nově zaujme pozici
hlavního hostujícího dirigenta. Těšit se můžete
na českou i světově sólistickou elitu.
Přeji vám krásné zážitky s Plzeňskou filharmonií,
ať už přímo na našich koncertech, či prostřednictvím rozhlasových vln.
Ředitelka Plzeňské filharmonie
Lenka Kavalová
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Měšťanská beseda

Dirigent: Bojan Sudjič

Marek Pavelec
& Plzeňská
filharmonie
14/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Petr Salajka
& Plzeňská
filharmonie

Dirigent: Tomáš Brauner

září 2018 | www.zurnalmag.cz

Tipy šéfdirigenta Plzeňské
filharmonie Ronalda Zollmana:
04/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Jedna otázka
pro nového šéfdirigenta
Plzeňské filharmonie

Ivan Ženatý
& Plzeňská
filharmonie

Dirigent: Ronald Zollman

17/01 / 19:00

Měšťanská beseda

V úvodním slovu brožury k nové koncertní sezóně
Plzeňské filharmonie zmiňujete své rodové kořeny a vazbu na Čechy, resp. bývalé Československo.
Můžete to, prosím, upřesnit?
„Moje maminka se narodila v Košicích, které se tenkrát ještě jmenovaly Kaschau. V roce 1926, když jí bylo
teprve pět let, se její rodina odstěhovala do Belgie,
a později emigrovala do Spojených států. Košice znala maminka spíše ze vzpomínek než z vlastní zkušenosti, protože do svého rodného města se vrátila jen
jednou, a to na rodinné setkání v roce 1932. Později
se maminka několikrát setkala s Bohuslavem Martinů
ve Spojených státech. To, že se s tímto skladatelem
trochu znala, v ní zanechalo velký dojem a často mi
o těchto setkáních vyprávěla.
Je pro mě těžké říci, zda její krátká setkání s Bohuslavem Martinů nějak ovlivnila mé zaujetí pro jeho hudbu, ale co je jisté, je to, že jsem vždy cítil blízký vztah
k jeho tvorbě – ve svém srdci a ve své duši. Náhoda?
Vedlejší či náhodná setkání s jeho díly byla na mé
hudební cestě pravidelností. Uvedu jen dva příklady:
když BBC v Londýně organizovala zhruba před 25 lety
festival Martinů, byl jsem požádán, abych v Guildhall
School of Music and Drama dirigoval večerní program
celý věnovaný hudbě B. Martinů; sdílel jsem tak místo na plakátech s Jiřím Bělohlávkem a mnoha dalšími
českými interprety. A 4. symfonie Martinů (kterou
jsem již předtím v Mexiku nahrál na CD) byla zahrnuta
do mého debutového programu s Českou filharmonií,
a to na žádost orchestru.“

Oliver Triendl
& Plzeňská
filharmonie

Dirigent: Ronald Zollman

21/02 / 19:00

Měšťanská beseda

Clarinet Factory
& Plzeňská
filharmonie

Dirigent: Marko Ivanovič

21/03 / 19:00

Měšťanská beseda

Dirigent: Jiří Stivín

06/06 / 19:00

Měšťanská beseda

Pokud bych měl dát čtenářům Žurnálu nějaké osobní
tipy na koncerty, byla by to určitě pozvánka na zahajovací koncert a další koncerty z klasické řady B.
Šéfdirigent Plzeňské filharmonie Ronald Zollman

září 2018 | www.zurnalmag.cz

Jiří Stivín & Co?
s Plzeňskou
filharmonií

Dirigent: Bojan Sudjič

Yingdi Sun
& Plzeňská
filharmonie
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AKCE MĚSÍCE

AKCE V PRAZDROJI

AKCE V PRAZDROJI
Léto pomalu končí, ale v Plzeňském Prazdroji
pro vás stále chystají další oblíbené akce! Hned
na začátku září se nádvoří promění v polévkový
ráj a během Dnů českého piva se můžete těšit na zpestřené prohlídky pivovarů Plzeňský
Prazdroj a Gambrinus. Pivovar také zve na největší oslavu plzeňského piva – Pilsner Fest.
Více na www.prazdrojvisit.cz.

29–30/09

DNY ČESKÉHO PIVA

ZPESTŘENÉ PROHLÍDKY PIVOVARŮ
		

Prohlídka
pivovaru
Plzeňský Prazdroj
Časy prohlídek: 10:30, 12:45,
14:30, 16:15 hodin,
vstupné 250 Kč

Během prohlídky navštívíte autentická místa, kde se
zrodilo proslulé pivo Pilsner Urquell. Uvidíte stáčírnu, suroviny potřebné k výrobě piva a prohlédnete si
i srdce pivovaru – varnu. Pouze v rámci Dnů českého
piva budete moci nahlédnout i do „podsvětí varny“
– technického zázemí staré varny. Na závěr prohlídky
si vychutnáte nefiltrované nepasterizované pivo Pilsner Urquell načepované přímo z ležáckého dubového
sudu v historických sklepech (pouze starší 18 let).
		

Prohlídka
pivovaru
Gambrinus
Časy prohlídek: 10:00, 12:30,
15:00, 17:30 hodin,
vstupné 180 Kč

Na prohlídce se dozvíte zajímavosti z pohnuté historie
pivovaru Gambrinus a zjistíte, z jakých surovin se pivo
vyrábí. Poznáte varní proces a navštívíte i historické
výrobní prostory pivovaru. Závěrem prohlídky vám
náš zkušený výčepní představí zásady správné péče
o pivo a prohlídku zakončíte školou čepování a vydatnou degustací piv Gambrinus (pouze starší 18 let).
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14–
21/09

SYMPOZIUM MALÍŘŮ
V PIVOVARU

Během týdenního malířského sympozia vznikne na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj před zraky návštěvníků několik velkoformátových obrazů 180 x 240 cm,
jejichž společným námětem je inspirace obrazy starých
mistrů.

do 31/10

VÝSTAVA
PRAZDROJ PŘED
100 LETY A DNES
Výstava přibližující dění v období první republiky na nádvoří pivovaru a v Pivovarském muzeu v Plzni je k vidění až do konce října. Zavzpomínejte na časy první republiky, zaposlouchejte se
do autentických rozhlasových nahrávek, prohlédněte si
vzácné pivovarské exponáty a díky panelové výstavě
poznejte stavby a osobnosti z doby první republiky.

06/10

PILSNER FEST
176. výročí piva
Pilsner Urquell
Letos společně opět v říjnu
oslavíme v pivovaru a na náměstí Republiky výročí plzeňského piva, které v roce 1842 změnilo zavedené pořádky
a podle kterého dodnes vaří většina pivovarů na světě.
Zarezervujte si proto toto datum a přijeďte si společně
připít na zdraví Pilsner Urquell. Těšit se můžete na speciální prohlídky pivovaru, dobrou hudbu, bohatý doprovodný program, skvělé jídlo a hlavně na pivo!
září 2018 | www.zurnalmag.cz

Srdce a rozum do vedení
Plzně. To chceme!

Irena Vítovcová
kandidátka na primátorku města Plzně
ředitelka a předsedkyně Občanského sdružení ProCit, z.s.

WWW.PROPLZEN.CZ

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Zářijový program Kina Beseda odstartují skvělé snímky za skvělou
cenu 79 korun. Těšit se můžete na životopisné drama Gauguin
(3. 9.), nervy drásající krimi Tři billboardy kousek za Ebbingem
(5. 9.), animovaný skvost S láskou Vincent (6. 9.) či skvělé historické
drama Nejtemnější hodina (7. 9.).
Kino Beseda v září ještě jednou promítne i české novinky Úsměvy
smutných mužů (10., 15. a 26. 9.), Jan Palach (12. 9.) a Hastrman
(13. 9.). Ještě jednou se bude promítat i thriller o legendárním narkobaronovi Escobar (14. 9.) a pro děti je na programu Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená (15. 9.) či Úžasňákovi 2 (22. 9.).

„Pecky za 79, remasterovaný Akumulátor 1
i počátky skateboardingu v Československu“
Z českých novinek si do Kina Beseda můžete zajít na road movie
Všechno bude (17. 9.), King Skate (19. 9.) představí postavy českého
skateboardingu a na konci září můžete zhlédnout na plátně digitálně remasterovaný Akumulátor 1 (20. 9.).
Ze zahraničních premiér Kino Beseda v září nabídne místy komediální drama BlacKkKlansman (21. 9.)
o historicky prvním černošském policistovi v Coloradu, který se rozhodl vetřít do Ku-klux-klanu. McQueen
(24. 9.) popisuje mimořádný osud Alexandra McQueena, který se stal globální hvězdou módního návrhářství. Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejoceňovanější – každý přívlastek k famózní Whitney Houston
stoprocentně sedí. Každý velký úspěch je však vykoupen – dokument Whitney (27. 9.) přibližuje božskou
Whitney tak, jak ji ještě neznáte.
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Smršť funky
se valí na Plzeň!
V Plzni bude koncertovat
legenda saxofonu Maceo
Parker. Saxofonista, který
spolupracoval mimo jiné
i s Jamesem Brownem či
Red Hot Chili Peppers,
přijede do Měšťanské besedy 15. listopadu. Pokud
zavítáte na koncert Macea Parkera, můžete
se těšit na kombinaci jazzu a funky, která vás rozhodně
nenechá v klidu. Čekají vás dvě hodiny plné hudby, ale
nelze ani vyloučit, že se koncert protáhne. Maceo je totiž známý tím, že když je všechno perfektní, hudebníky
z jeviště jen tak nepouští. Jeho koncerty jsou pověstné
a bývají popisovány jako strhující funkové orgie.
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10/10
20:00

Vosto5 a Petr Marek

11/10
19:00

Filmová hudba živě

Divadlo Vosto5 se vrací do Plzně
s další parádní hrou – Proton!!! S sebou si 10. října
přivezou Petra Marka z hudební skupiny Midi lidi
a společně budou pátrat po tajemné ostravské kapele Proton. Formou jevištní rozhlasové reportáže
odhalí pravdu o zapomenuté hudební legendě,
od které velikáni populární hudby i undergroundu
čekali mnohem více – tahle ostravská kapela totiž
byla umlčena ještě před tím, než se stala slavnou.

20 let, hudba k více než 30 filmům,
6 antagonistů a jeden Jan P. Muchow – to bude
11. října unikátní koncert v Měšťanské besedě,
který nabídne průřez autorskou tvorbou Jana
P. Muchowa. Během koncertu zazní hudba z filmů
Samotáři, Ve stínu, Teorie tygra, Grandhotel, Muži
v naději, Jedna ruka netleská, Normal či Václav
a dalších.
září 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

17/10 / 19:00

Radůza v Besedě
Oblíbená písničkářka Radůza
se v polovině října opět objeví
v Měšťanské besedě. Přijďte si
poslechnout její nezaměnitelný hlas a písně nejen z posledního alba. Dojde i na písničky z prvních desek a také ty, které jsou zbrusu nové
a na své vydání na CD teprve čekají.

28/10 / 19:30

Šansony
se Chantal
Atmosféru sladké Francie přiveze do Besedy Chantal Poullain.
Společně s ní dorazí i jazzově laděná kapela pod vedením Štěpána Markoviče a těšit se můžete na lahodnou
francouzštinu a hlavně na tradiční francouzské šansony.
Koncertem provází Chantal v češtině a díky svému charismatu okouzlí publikum, jak to umí jen ona.

29/10 / 19:30

Soulová senzace
Na konci října máte jedinečnou
šanci zajít do Besedy na koncert
Kennedy Administration. Soulová senzace z New Yorku v čele
s famózním varhaníkem Ondřejem Pivcem pomalu dobývá svět. Jejich hudba je vydatně sycena gospelem, rhythm and blues, funkem či hip hopem.

14/11 / 19:30

Hudební
událost roku
Čtvrtý nejčastěji nominovaný umělec v historii Grammy
Awards, klavírista Chick Corea, vystoupí v polovině
listopadu v Plzni. I když v Praze už několikrát koncertoval, bude mít v Měšťanské besedě českou premiéru.
Vůbec poprvé představí výhradně svůj sólový repertoár Chick Corea: Solo Piano. Corea během své kariéry posbíral 63 nominací na Grammy Awards, přičemž
22x cenu vyhrál!
září 2018 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu
10. 10.

PAVEL ŽALMAN LOHONKA
50 LET NA SCÉNĚ
Velký narozeninový koncert

14. 10.

21. 10.

1. 11.

4. 11.

25. 11.

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!

M. Bočanová, L. Vaculík či M. Zounar
v režii A. Procházky

MILUJU TĚ, ALE…

Hudební revue s R. Vojtkem, L. Olšovským
a dalšími

ŘEDITELSKÁ LÓŽE

A. Švehlík a S. Zindulka
v příběhu A. Goldflama

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

Zábavná hra se S. Skopalem,
V. Vydrou a J. Bouškovou

PETR HAPKA
A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ

Zpívají F. Segrado, J. Maxián,
H. Holišová a L. Nová.
26. 11.
28. 11.
2. 12.
9. 12.
9. 12.
13. 12.
16. 12.

FEŠÁCI

Tradiční vánoční koncert

PŘEDNÁŠKA VÁCLAVA CÍLKA:
CO SE DĚJE SE SVĚTEM II.
EVA URBANOVÁ: GALAKONCERT 2018

V doprovodu Moravského klavírního tria

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Hrají L. Vaculík, M. Zounar či A. Gondíková.

LORDI

Hrají M. Hofmann, F. Rajmont, P. S. Butko.

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II.

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
05/09
19:00

Měšťanská beseda

Po siréně swing!

Po prázdninové pauze a srpnovém dixielandovém festivalu se swingaři z řad muzikantů, tanečníků i posluchačů opět sejdou na zářijovém „Po siréně swing!“, který
pořádá Pilsner Jazz Band. Právě tomuto orchestru patří
první polovina swingového večírku v Měšťanské besedě
(v zahradě či v sále, dle počasí), ve druhé části zahraje
Marek Rejhon s jeho uskupením Swing Session. Těšit
se můžete i na přední českou zpěvačku Petru Erneyei,
fenomenálního jazzového houslistu Zbyňka Malého či
pianistu Jakuba Šafra.

06/09 / 19:00

Restaurace
U Pramenů

Hudebně taneční
večer se skupinou
Dream

menů
123, Plzeň

V restauraci Hotelu U Pramenů na Roudné připravují
DEBNĚ
každý měsíc zajímavý kulturní program a ani září nebuNEČNÍ VEČER

skupinou Dream

TIP NA ZÁŘÍ

a muzikálovou zpěvačkou
UĎKOU TAUŠNER KURALOVOU
POJĎME SE POBAVIT
A NAČERPAT POHODU A ENERGII
S KAPELOU, SE KTEROU SE
BUDEME CÍTIT JAKO “ZAMLADA”,
KDY LIVE MUSIC BYLA BĚŽNÁ.

EK

ÁŘÍ
8

00

od 12/09

Jazz bez hranic

Rezervace míst a informace:
Hotel U Pramenů, Na Roudné 123, Plzeň
e-mail: info@upramenu.cz / tel.: 603 330 422

HODIN

VSTUPNÉ 150,- Kč

Od září startuje podzimní část Jazzu bez hranic,
jenž i tentokrát přináší
na západ Čech vystoupení špičkových světových jazzmanů, koncerty
domácích kapel i pestrou nabídku workshopů.
Dvanáctého září vystoupí v Domě hudby americká
zpěvačka Audrey Martells, která publikum doslova
zavalí lavinou svého pulzujícího, tanečního a energického jazz popu. V první části večera zahraje soul
jazzový kvartet v čele se zpěvačkou Mirkou Novak.
Ta povede také pěvecký workshop, který Jazz bez
hranic připravil na 16. září. A tasterem 19. září startují také pravidelné lekce swingových tanců. Lindy
hop a charleston se bude učit v Papírně a KD JAS.
Více informací na www.jazzbezhranic.com.

www.upramenu.cz
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de výjimkou. Například hned první čtvrteční večer si zde
můžete užít hudebně taneční večer se skupinou Dream
a muzikálovou zpěvačkou Luďkou Taušner Kuralovou.
Více informací a kompletní kulturní program najdete
na fb stránkách a oficiálním webu www.upramenu.cz.

06/09
20:30

Zach´s Pub

Progres 2

Letošní rok je pro brněnskou rockovou legendu Progres
významný hned v několika ohledech. V listopadu oslaví 50 let od založení The Progress Organization (přímého předchůdce současných Progres 2), letos je to také
již 40 let od premiéry první československé audiovizuální rockové opery „Dialog s vesmírem“ a zároveň 30 let
od vydání poslední řadové desky. To by se ovšem mělo
brzy změnit, neboť kapela velmi intenzivně pracuje
na nové desce, která by měla vyjít letos na podzim, a tak
se její fanoušci mohou těšit i na ukázky nové tvorby!

07–23/09

Plzeňský kraj

26. Haydnovy
hudební slavnosti
V září se jižní Plzeňsko již po šestadvacáté rozezní tóny barokní a klasicistní hudby
v rámci festivalu staré hudby s názvem „Haydnovy hudební slavnosti“, který zavítá na třináct míst regionu,
včetně tradičního závěrečného koncertu v Plzni. Letos
poprvé zazní na festivalu i španělská hudba a pro mnohé bude překvapením i aktivní účast Tomáše Hanáka,
herce spjatého spíš s nevázaným „sklepáckým“ humorem, než se starou hudbou. I takováto překvapení
nabídnou letošní Haydnovy hudební slavnosti, které
zdaleka nejsou nudnou akademickou přehlídkou dávno
nehrané muziky. Vstupenky na festival jsou k dostání
vždy před jednotlivými koncerty a vše podstatné se dozvíte na webu www.haydn-festival.eu.

08/09
10:00

Křižíkovy sady

Festival Na konci léta

Sdružení Ty a Já, z.s. pořádá po roce v Křižíkových sadech již dvanáctý ročník festivalu „Na konci léta“, který má za cíl podpořit začleňování lidí se zdravotním
postižením do místní komunity. Na pódiu se tradičně
od 10:00 hodin vystřídají profesionální umělci jako Pilsen Queen Tribute Band, Homer Street, Duo Dubnička Lahoda nebo Divadlo Jitule a Dadule, se soubory
září 2018 | www.zurnalmag.cz

PŘIJEĎTE SE S VAŠIMI ŽÁKY
PODÍVAT, JAK SE STAVÍ HRAD!
ARCHEOLOGICKÁ REKONSTRUKCE DVORA KARLA IV.
Začátek stavby jaro 2018 – Bärnau, Horní Falc, Bavorsko
(v sousedství Historického parku Bärnau, nedaleko Tachova)

ArchaeoCentrum

bayern-böhmen
čechy-bavorsko

www.archaeocentrum.eu

www.archaeocentrum.eu

TIPY NA KONCERTY A KLUBY
HAZ Band, Leontýnka, Hudební laboratoř, Motýl z.ú.
nebo Happy Handicap a zatancují zde také žáci ZŠ
speciální Skupova a klienti denního stacionáře Jitřenka a Nováček. Festival je pro návštěvníky zcela zdarma
a na místě je kromě kulturního programu čeká také bohatý doprovodný program přibližující svět handicapovaných, soutěže, malování na obličej nebo nejrůznější
rukodělné aktivity. Občerstvení zajišťuje Café Restaurant Kačaba a záštitu nad akcí převzal již tradičně Martin Baxa. Více informací a kompletní program najdete
na www.nakoncileta.cz.

10/09 / 20:00

Měšťanská beseda

Sharrie Williams
& The Band

Americká zpěvačka, která s citem zpívá pomalé bluesové balady s osobním poselstvím, ale předvádí i funky melodie v rockovém drivu,
míří do Plzně, kde vystoupí 10. září se svojí kapelou
v Měšťanské besedě! Můžete se těšit na fantastickou
koncertní show, Sharrie Williams ovládá obrovský rozsah hlasu, šeptá i křičí, a v Americe je přezdívaná „princeznou rockového blues“. Začala zpívat už v 6 letech
v kostelním sboru, ve 12 už s ním jezdila na turné, v roce
1996 se přidala ke klubové kapele The Wiseguys a své
první album vydala v roce 2001. Od té doby patří Sharrie
Williams mezi světovou špičku a v Plzni představí průřez
svými pěti alby!

12/09 / 20:30

Zach´s Pub

Luboš Pospíšil
a 5P
Matador české hudební scény s osobitým hlasem prožívá jedno z nejšťastnějších
období své více než čtyřicetileté kariéry. Po turné k zásadnímu albu „Soukromá elegie“, které před rokem
získalo zlatou desku, a po velmi úspěšném retrospektivním turné „Route 66“ k supraphonskému 13CD kompletu, vloni mimo jiné vstoupil do Beatové síně slávy!
Aktuální šňůra nabízí průřez celou protagonistovou
kariérou, mimo jiné zní na koncertech kultovní „Vzpomínka na jednu vesnickou tancovačku“, kterou Pospíšil
dvacet let naživo nehrál a publikum se samozřejmě
dočká i novinek ze „Soukromé elegie“ či osvědčených
písniček ze zlaté éry.
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17/09 / 19:00

Staronová synagoga

Paganini
v Čechách

V rámci již 17. ročníku koncertního cyklu „Hudba v synagogách plzeňského regionu“ se
v plzeňské Staré synagoze představí renomovaný smyčcový orchestr Harmonia Praga v bohatě vystavěném
programu s názvem „Paganini v Čechách – setkání italské
a české hudby“. Během večera dojde na známé skladby
jako například „Valčíky“ Antonína Dvořáka nebo Vivaldiho „Léto“ ze „Čtvera ročních dob“. Na druhé straně se
můžete těšit na zřídka hraná díla jako Janáčkovu „Idylu“
a především v Čechách dosud neznámý „Smyčcový kvartet d moll“ N. Paganiniho. V Plzni je premiérově představí
se souborem a svým bratrem dlouholetý koncertní mistr
České filharmonie Miroslav Vilímec.

20/09
20:00

Zach´s Pub

Echt!

Kapela Echt! vyráží na podzimní turné k 30 letům výročí
od svého založení, které samozřejmě nemůže minout
ani plzeňský Zach´s Pub! Kapelu založil před třiceti
lety Karel Malík (ex Babalet, Hudba Praha) s partou kamarádů/hudebníků, kteří tehdy navštěvovali pražskou
restauraci Sokolovna Klamovka, zvanou „Klampáč“, známou jako jakýsi tehdejší azyl pražského undergroundu.
Stylově se Echt! řadí do škatulky pub rock a na svém
kontě má tři studiová alba, ze kterých by na koncertě
měly zaznít všechny zásadní skladby!

25/09 / 19:00

Betlémská kaple
(ECM Maranatha)

Bratři Škochovi
koncertují v Plzni
Někdejší členové skupiny Chinaski, Ondřej a Štěpán
Škochovi, vystoupí 25. září v krajské metropoli. Těšit se
můžete na jejich autorský projekt Nitky, ve kterém představí zhudebněné verše francouzské básnířky Suzanne
Renaud a umělce a grafika Bohuslava Reynka. Komponovaný večer se odehraje v prostorách Betlémské kaple
(ECM Maranatha) od 19 hodin. Výtěžek podpoří stavbu
stacionáře v Přešticích.
září 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

27/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Hana a Petr
Ulrychovi: Javory
& Javory Beat
Sourozenci Ulrychovi patří již několik desetiletí mezi nejvýraznější postavy na domácí hudební scéně. Na jejich
společném koncertě koncem září v Měšťanské besedě
budete mít možnost si poslechnout to podstatné z celé
„ulrychovské“ hudební historie, od beatových začátků
až po nejnovější písničky. Sami sourozenci doufají, že
„v nich uslyšíte naši padesátiletou cestu k Javorům, co
rostou z vědomí kořenů a odmítají dobové zařazování.
Snad zaslechnete bigbeat v houslích a cimbálu Javorů,
v Javory beatu zase energii bez přebytečných decibelů.
A nakonec si vychutnáte vaše nejoblíbenější písničky
v nástrojově pestrém společném závěru.“

29/09 / 19:00

Jízdárna zámku
Kozel

Pavel Steidl &
Dagmar Andrtová-Voňková
Poslední sobotní večer v září proběhne v překrásné Jízdárně zámku Kozel benefiční koncert k 20. narozeninám
Hospice svatého Lazara, na kterém vystoupí éterická
Dagmar Andrtová-Voňková se světově uznávaným kytarovým mágem Pavlem Steidlem. Vstupenky na koncert
jsou k dostání na portálu www.goout.cz nebo je lze zakoupit na recepci hospice ve Sladkovského ulici v Plzni
na Slovanech. Nemusíte čekat na Vánoce a můžete si
nadělit zážitek již koncem léta, navíc podpoříte dobrou
věc. Výtěžek ze vstupného poputuje na podporu Hospice svatého Lazara!

03/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Po siréně swing!

První říjnová středa bude tentokrát věnována oběma plzeňským kapelám, které reprezentují svou swingovou
a dixielandovou hudbou po celé Evropě. S několika
září 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v následujícím měsíci se
u Zacha představí rodinný celtic punk band Benjaming’s Clan (4. 10.),
nebo známí hudebníci Honza Křížek (11. 10.)
a Oskar Petr (17. 10.).
… že v Měšťanské besedě proběhne 10. 10. velký
narozeninový koncert Pavla Žalmana Lohonky
s projekcí nového filmu „Naslouchám tichu země“.
… že v M klubu plánují na 9. října „Koncert mezi
knihami“ s Inženýrem Vladimírem a 17. října zde
vystoupí Petr Rímský & Misitu s Janem Spáleným.
… že v Zach´s Pubu vystoupí plzeňská indie
parta The Myne (25. 10.), alternative jazz E Converso (30. 10.) nebo keltský písničkář The Celt (1. 11.).
… že v Nepomuku vystoupí 18. 10. Hana Zagorová
a Petr Rezek za doprovodu skupiny Boom!Band
Jiřího Dvořáka.
… že 9. 10. vystoupí v Domě hudby excelentní americký jazzový basák Steve Clarke se svým triem.
… že 31. října vystoupí v Měšťanské besedě folková skupina Devítka.
… že od 16. září do 2. listopadu se v Plzni koná
první ročník mezinárodního hudebního festivalu
Plzeňský podzim.
… že festival pouličního umění Pilsen Busking
Fest letos slaví 5 let a opět roztančí i rozesměje celou Plzeň (3.–6. 10.).
… že zahájení festivalu Plzeňský podzim proběhne v Meditační zahradě zpěvem lidových písní
a jazzovým workshopem pod vedením Mirky Novak, doplněným gastronomickými zážitky (16. 9.).
swingovými novinkami v repertoáru se představí pořádající osmičlenný orchestr s bigbandovým soundem
Pilsner Jazz Band, který nechybí na žádné „Siréně“
a dojde také na hity Duke Ellingtona, Benny Goodmana, Glenna Millera i zajímavá aranžmá z pera Stan Kentona. Oproti tomu rozpustilí The Dixie Hot Licks vrátí
posluchače i tanečníky do kolébky jazzu s neworleánskou hudbou – dixielandem, který vládl v desátých
a dvacátých letech po celé Americe a později i po celém světě. Hraje se od 19 hodin, taneční lekce s Lenkou
Sekaninovou je již od 18 hodin a je zdarma pro majitele
vstupenek.
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DIVADLO

Divadelní tipy

od 01/09

Divadlo J. K. Tyla

Literární kavárna
Divadlo J. K. Tyla pořádá čtvrtý
ročník projektu Literární kavárna, který podporuje tvůrčí činnost literárně nadaných
mladých lidí. Soutěž je určená všem psavcům ve věku
13 až 26 let, kteří se věnují psaní nebo s ním chtějí začít,
a skládá se ze čtyř kol, která na sebe nenavazují a jsou tematicky a žánrově odlišná. Završením celé Literární kavárny bude Galavečer na Malé scéně DJKT a díla vítězů vyjdou v tištěné verzi sborníku Literární kavárny 2018/2019.
Své detektivní příběhy do prvního kola soutěže na téma
„Podvodník a jeho oběti“ mohou autoři posílat již nyní
prostřednictvím webu literarnikavarna.djkt.eu.

02/09 / 20:00

Zach´s Pub

50 odstínů
(České porno)
Pokud jste ještě neviděli novou,
částečně dokumentární inscenaci 50 odstínů (České porno), máte možnost hned na začátku září navštívit venkovní scénu Zach´s Pubu. Pánové Jan a Tomáš se znají
už dlouho. Jan je psycholog, Tomáš je manžel uprostřed
krize. Jeden se neustále platonicky zamilovává a rodinu
ještě nestihl založit, tomu druhému se rodina rozpadá
a partnerskou krizi odvrací s pomocí pornografie… Režisér Ján Šimko pracuje s rozsáhlým spektrem materiálů
od autentických zpovědí až po psychologické studie.
Hrají Jana Kubátová, Apolena Veldová, Klára Krejsová,
Martin Stránský a Jan Maléř.

07/09
16:00

Mlýnská strouha

Průvod Vendelín

Průvodem Vendelín zahájí město Plzeň spolu s Divadlem J. K. Tyla a dalšími organizacemi novou kulturní
sezónu 2018/2019. Průvod umělců, milovníků a podporovatelů umění oživí ulice již popáté. Akce, jejímž cílem
je symbolicky vyjádřit početnost a sílu kulturní obce,
je určena široké veřejnosti, kostýmy i masky jsou vítány, ale nejsou podmínkou. Průvod Vendelín odstartuje
z Mlýnské strouhy v 16 hodin v čele s Pavlem Pavlovským, letošním představitelem Vendelína Budila. Přes
sadový okruh pak průvod dorazí na náměstí Republiky,
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kde čeká na účastníky doprovodný program. Celou tradiční akci završí open-air představení známé Smetanovy
opery Prodaná nevěsta v podání souboru opery DJKT,
pořádané Plzeňským krajem, městem Plzeň a agenturou Nashledanou. Představení začíná v 19:30 hod.
a vstup je zdarma.

08/09
17:00

Malá scéna DJKT

U nás to baLETÍ

Pohyb je projevem lidského života a tanec je průvodcem kulturního vývoje lidské společnosti. O historii
tance a jeho proměnách od rituální symboliky přes kolorit lidových tanců, ustavení kánonu baletních prvků až
po spontánní free a street – dance, to je interaktivní pořad na Malé scéně DJKT. Zkušení tanečníci zasvětí každého, kdo se chce poddat rytmu, jak sladit své pohyby
s hudbou. Pro publikum prožitek ze světa, kde se baLETÍ.

08/09 / 19:00

Nová scéna DJKT

Kdyby
1000 klarinetů

Znáte proslulý stejnojmenný
film? Připravena je pro vás divadelní verze žijící legendy
divadla SEMAFOR Jiřího Suchého se skvělou hudbou Jiřího Šlitra. Plzeňské nastudování Klarinetů v úpravě režiséra Ondřeje Lážnovského vychází z původní divadelní
hry z roku 1958 a zejména pak z verze z roku 1980. V té se
objevuje postava PÁNA V CYLINDRU – DEUS EX MACHINA, který vytvoří velkou proměnu KASÁREN v DIVADLO.

24/09 / 19:00

Divadlo Dialog

Nezdvořák

Andre Bonnet. Známý a uznávaný. Ve městě Lunéville není
člověka, který by se s ním nesetkal, a pak si ho dlouho
nepamatoval. Je znám hned ze dvou důvodů. Zaprvé,
jako nejlepší kadeřník ve městě, a zadruhé… je čestným
a nefalšovaným sprosťákem vyhlášeným po celém kraji.
Společnost „vážených“ a „slušných“ lidí je samozřejmě
spravedlivě rozhořčena jeho nezdvořilým chováním
a hluboce s ním nesouhlasí. Ale na druhou stranu…
K holiči se chodit musí. Co všechno se může stát, když
se slušný člověk pokusí převychovat největšího hulvázáří 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

ta v severovýchodní Francii, vypráví černá komedie
ze slunného města, jejímž autorem je Miroslav Herejk.
Hraje divadlo Orákulum.

25/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Zdeněk Izer:
Na plný coole

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

26/09 / 20:00

Moving Station

Opravdoví

Ojedinělé multimediální představení, které spojuje dění
ve dvou městech do jednoho diváckého zážitku. Fúze
současného tance, hudby a nejnovějších technologií
přináší Networked Performance a poprvé uvádí tento
nový žánr napříč českými regiony. Nechte se unést příběhem na jevišti Moving Station a objevte, co se v tu
samou chvíli děje v Trutnově. Kdo bude ve světě obývaném přítomnými, vzdálenými i virtuálními aktéry
tím Opravdovým?

29/09 / 19:00

Nová scéna DJKT

Duch

Komedie, romantika i napětí –
to vše v sobě spojuje muzikál
Duch podle stejnojmenného filmu z roku 1990, kde
hlavní role hráli Patrick Swayze, Demi Moore a Whoopi
Goldberg. Zápletka výpravného muzikálu, v němž se
prolíná skutečný a nadpozemský svět, se točí kolem téměř pohádkového návratu ducha zavražděného Sama
k jeho snoubence Molly. Prostřednictvím bláznivé šarlatánky Mae chce totiž pomoci objasnit svou náhlou
a nespravedlivou smrt, ochránit svou milovanou Molly
a rozloučit se s ní před odchodem na věčnost.
září 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že začátkem října uvede Malá
scéna DJKT další operní představení pro nejmenší diváky: Prodáváme
nevěstu (6. 10.).
… že s podzimem startují v Cinestaru přenosy z MET.
Na programu bude Aida (6. 10.), Samson a Dalila
(20. 10.) a Děvče ze Západu (27. 10.).
… že 22. října můžete vyrazit do Měšťanské besedy
na One Human Show Simony Babčákové.
… že Moving Station bude první říjnový víkend opět
hostit filmovou přehlídku Be2Can, která představí
výběr z festivalových snímků z Berlinále, Benátek
a Cannes.
… že ve Velkém divadle DJKT bude mít v říjnu premiéru opera Nabucco (13. 10.).
… že Kino Beseda zve 7. října na Madama Butterfly
z Metropolitní opery v New Yorku.
… že 27. října se na repertoár plzeňského Divadla J. K.
Tyla dostane Moliérův Tartuffe.
… že v MET se hrají i klasické operety. Důkazem bude
4. listopadu přenos Veselé vdovy s Renée Fleming,
na nějž zve Kino Beseda.
… že Moving Station bude v říjnu hostit dvě nezávislé divadelní produkce ze Slovenska. 18. 10. uvede hru
FASBUK Divadla Na Peróne z Košic a 29. 10. performanci EVERYWHEN tvůrčího týmu Soni Ferienčíkové,
Márie Júdové a Alexandry Timpau.

30/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Ještěrka na slunci
Divadlo v Řeznické přijíždí do Plzně s komorní komediálně laděnou hrou, která zachycuje odvrácenou tvář skandálního
života divadelní ikony Sáry Bernhardtové ve společnosti
jediného muže – oddaného tajemníka Georgea Pitoua.
Groteskní i jímavé rozhovory již nemohoucí a nemocné
Bernhardtové s Pitouem, který trpělivě snáší její rozmary
i hašteřivost, otevírají nejen poutavý pohled na svět přelomu 19. a 20. století, ale především do osamělé duše velké osobnosti světového divadla. Hrají Hana Maciuchová
a Jaroslav Satoranský.
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GALERIE

Přehled výstav

do 06/09

Studijní a vědecká
knihovna PK

Heydrichiáda:
Spálený les 1942

zeniny. S jeho dílem se naštěstí budeme stále setkávat,
ať už se povezeme tramvají nebo metrem, jimž dal podobu. V galerii si ovšem můžete prohlédnout širší škálu
Pelikánova díla, a odkaz, který zanechal v projektech
svých studentů; část prostoru totiž dostanou právě jejich práce.

do 30/09

Výstava přibližuje události heydrichiády na Klatovsku
v létě roku 1942 a mapuje osudy 73 osob, popravených
za 2. stanného práva mezi 31. květnem a 3. červencem
ve Spáleném lese u Klatov. Dernisáž výstavy proběhne
6. září od 17 hodin.

Národopisné
muzeum

Lidová architektura Plzeňského
kraje

do 15/09

Galerie Ladislava
Sutnara

DESIGN, Pelikán
a studenti
Ještě během první poloviny září si připomínáme designéra a pedagoga Františka Pelikána, držitele Umělecké
ceny města Plzně, který by na podzim oslavil 70. naro-

TIP NA ZÁŘÍ
28/09 / 11:00–17:00

Zámek Zbiroh

Na čtyřech
kolech
do minulosti
Toužíte se také občas vrátit do dob první republiky? Obdivovat elegantně oblečené dámy a prohodit pár slov při kouření doutníku s vyfešákovanými pány? A co teprve se svézt historickými vozy
té doby a poslechnout si k tomu swing a jazz?
To všechno bude možné zažít v pátek 28. září
na zámku Zbiroh. Plzeňský kraj připravil zdarma
pro širokou veřejnost přehlídku historických vozů
s možností projížďky, výstavu dobových fotografií a oděvů první republiky, a to vše stylově za doprovodu kapely Pilsner Jazz Band. Více informací
na www.plzensky-kraj.cz.
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Výstava vznikla v roce 2017 u příležitosti Roku lidové architektury. Na příkladu vybraných staveb představuje
návštěvníkům jednotlivé památkové zóny a rezervace,
kterých se v současné době na území Plzeňského kraje
nachází téměř padesát. Opomenuta nejsou ani základní
specifika lidového stavitelství té které oblasti. Představeny jsou i venkovské památkové rezervace v krajském
městě: Božkov, Černice a Koterov, a památkové zóny
Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Křimice, Lobzy, Radčice a Újezd.

do
28/10

Nová scéna DJKT

Plzeňský salón 2018

Unie výtvarných umělců přichystala na začátek nové
kulturní sezony členskou výstavu – BILANCE 2018 –
která bude reflektovat osmičkové roky dvacátého
století v dílech umělců našeho regionu. Nabídne tak
individuální pohled výtvarníků na klíčové roky naší
historie.

do 31/10

DEPO2015

100PY: Sto let očima pěti generací
Posaďte se do prvorepublikové
kavárny hotelu Continental, oblečte montérky ve škodovácké továrně 50. let, řekněte si ta největší tajemství
v koupelně ze sedmdesátek nebo se sami rozhodněte,
zda v 80. letech odjedete a do země už se nevrátíte.
100 let plných zážitků přináší výstava 100PY, která vezme malé i velké zpět do nejzásadnějších okamžiků naší
září 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

historie. Připomeňte si, jak žili vaši prarodiče a rodiče
a ukažte dětem, jak se jezdívalo na dovolenou, či jak se
v zatemněných koupelnách vyvolávaly fotky.

do
31/10

Národopisné muzeum

MARIE ULČOVÁ
(1925–1998)

V letošním roce uplyne 93 let od narození a 20 let
od úmrtí Marie Ulčové – etnografky, ředitelky Národopisného muzea Plzeňska a rodačky z Božkova. K této
příležitosti připravilo Národopisné muzeum Plzeňska
putovní výstavu, věnovanou jejímu životu a dlouholeté odborné práci.

do
04/11

Muzeum církevního umění

Historické hřbitovy

Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a zanikajícího osídlení zejména v pohraničních oblastech České republiky. Jsou výpovědí o nás
samotných, o našem vztahu ke společnému kulturnímu
dědictví a našim předkům. Bohužel tato výpověď nás
mnohdy nestaví do lichotivého světla, což ukazuje právě tato výstava. Připravil ji spolek Omnium ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.

do
04/11

Muzeum církevního umění

PAMATUJ NA SMRT

Archeologické výzkumy v posledních letech probíhají
také na místech bývalých farních hřbitovů a kostelních
krypt. Díky tomu se daří získávat hmotné doklady a poznatky o vývoji pohřebního ritu od konce třicetileté
války do konce 18. století. Na výstavě jsou představeny
nejen charakteristické součásti katolického pohřbu, ale
především archeologické nálezy z lokalit v Plzni a okolí.

od 06/09

Galerie Jiřího Trnky

Osobnosti,
události, slavnosti
plzeňské kultury
1918–2018

nulost se současností a přináší podnětný pohled na výtvarné umění regionu ve stoletém období. Události,
osobnosti, práce, slavnosti, dny dobré i ty plné zklamání a smutku. Obrazový výběr z toho, co pět generací
spolu s výtvarníky na našem území prožilo. K působivé
výstavě, se zápůjčkami často nepříliš známých prací
ze sbírkového fondu Západočeské galerie, SVK PK a ze
sbírek soukromých, jsou připraveny doprovodné pořady, přednášky, besedy, koncerty. Vernisáž se uskuteční
5. září od 17 hodin.

od 07/09

Západočeská galerie

Rok 1918 a umění
v Plzni

Od začátku září je ve výstavní
síni „13“ možné navštívit výstavu ke stému výročí samostatného státu. Vznik Československa představoval
pro regionální umělecký život silný podnět. V Plzni,
významném průmyslovém městě, které však bylo umělecky prostředím opožděným a provinciálním, vzniká
již od roku 1919 řada výtvarných spolků, které měly
napomoci, aby se místní výtvarné umění, jeho autoři
a publikum, stali rovnocennou složkou moderní kultury
samostatné republiky. Vystaven je například ilustrovaný
válečný deník Bohumila Krse, rozměrný obraz Triumfátor Josefa Mandla, díla Josefa Hodka, Jana Konůpka,
Františka Pořického, Josefa Skupy, Adolfa Liebschera
7. 10. 2018
10:00–17:00

Koterovská náves, Plzeň
Prodej medových produktů – ochutnávky medu –
nabídka regionálních potravin
Jarmark se uskuteční v Koterově již po páté a na své si přijdou nejen milovníci medu, ale i příznivci regionálních potravin a produktů. U včelařů navíc návštěvnici budou moci
ochutnat lahodnou medovinu nebo si zakoupit svíčky
a ozdoby z včelího vosku, domácí marmelády, jablka, rostliny, perníčky, koření, sladké pečivo i dekorativní výrobky.
Pro děti bude připraven zábavný program.
Obnova historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování
kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu.“
CZ.1.14/3.2.00/05.01590

Výstava, kterou připravila UVU Plzeň v Galerii Jiřího
Trnky k významnému výročí naší republiky, spojuje mizáří 2018 | www.zurnalmag.cz
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a dalších. Po skončení výstavy bude následovat její pokračování, které
představí tentokrát plzeňskou architekturu v meziválečném období.

10/09 / 17:00

Galerie Evropského domu
SVK PK

Studium pro seniory

Laydeez do Comics –
Princezny: Šťastně
až navěky?

Chcete se vrátit
mezi studenty?
Chcete získat nové znalosti?
Chcete poznat nové přátele?

Přijďte se zapsat na U3V!
Máme pro vás teoretickou,
praktickou i terénní výuku,
odborné exkurze, laboratoře,
ateliéry, workshopy
a společenské aktivity.

Zápisy probíhají do konce
září průběžně na všech
pobočkách!

Jak to dopadne, když naženete sedm českých
komiksových autorek na jedno místo a dáte jim jedno téma? Přesně to
udělalo uskupení Laydeez do Comics Praha – a je z toho výstava! V červenci 2017 proběhlo v pořadí druhé sympozium LDC Praha, na kterém
mladé dámské talenty komiksu společně tvořily na jedno zadání. Hlavní téma bylo tentokrát vznešené, ale nabádalo k otázkám. Znělo Princezny: Šťastně až navěky? Motiv princezen provází celé ženské pokolení, jak nás ale skutečně ovlivňuje? Dokážeme vysvětlit, proč je snem
každé malé holčičky stát se právě princeznou? Po vernisáži v Praze se
výstava konečně dostává také do Plzně! Výstava potrvá do 27. září.

12/09 / 17:00

Západočeská galerie

Jak to mohlo vypadat mezi
nádražím a Radbuzou?
Kurátor sbírky architektury Západočeské galerie Petr Domanický představí v rámci cyklu Jedno dílo / jeden svět dva
návrhy významného plzeňského architekta meziválečného období
a období bezprostředně následujícího po druhé světové válce Bohumila Chvojky na dostavbu prostoru mezi Denisovým nábřežím a Americkou třídou z let 1925 a 1949. Kresebné návrhy doplní přednáškou
o vývoji názorů na řešení jednoho z nejdůležitějších míst centra Plzně
vás století.
zveme 20.
v průběhu
NA WORKSHOP
do restauračních prostor hotelu

13/09 / 15:00

Restaurace
U Pramenů

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

facebook.com/u3v.zcu

Zahrada plná her
U příležitosti výstavy Barbary Šalamounové

a Marie Kohoutkové
proběhne na zahradě hotelu a restaurace U PraZAHRADA
PLNÁ HER

menů výtvarný workshop pro děti od čtyř let a rodiče a prarodiče
13. září
do devadesáti let.dne
od Všichni
15. hod. si vyzkoušejí pop-up sklady, ilustraci textu, komiksová okénka, tisk linorytu, interaktivní hry a spoustu další výtvarné
zábavy.
Vstupné
pro rodinu je 50 Kč. Místa si rezervujte
Prostor plný
nejen
www.upramenu.cz

Dne 13. září bude u příležitosti výstavy BARBARY
ŠALAMOUNOVÉ A MARIE KOHOUTKOVÉ uspořádán od
15 do 19 hodin na zahradě hotelu výtvarný workshop pro
děti od čtyř let a rodiče a prarodiče do devadesáti let. Pop up
skladby, ilustrace malého textu, komiksová okénka, tisk linorytu,
interaktivní hry, hudba, dětské hry. Magické obličeje-interaktivní
skládání, velká rozložená kniha, foto figuríny, hudba.

00

VSTUPNÉ
50 Kč / rodina

Restaurace U Pramenů

gastronomických vůní.
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Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

na tel.: 603 330 422 nebo na info@upramenu.cz. Více informací na www.upramenu.cz.

od 20/09

Galerie Ladislava
Sutnara

Druhý život

Okupace Československa armádami „spřátelených“ vojsk roku 1968 rozpoutala mimo
jiné i masivní vlnu emigrace. Tisíce Čechů a Slováků sebraly odvahu a udělaly velký krok do neznáma, aby mohly žít důstojně a svobodně. Jak dnes, po padesáti letech,
vnímají svoji identitu lidé, kteří si za svůj druhý domov
zvolili Švýcarsko? Jakými cestami šly jejich osudy? Jaký
vztah mají dnes ke své původní vlasti? To jsou otázky,
které si klade česko-švýcarská fotografka Iren Stehli. Její
portrétní fotografie pětadvaceti osobností budou orámovány doprovodnými texty, které nechají diváky nahlédnout hlouběji do jejich příběhů. Výstavu doprovodí
dokumentární snímek švýcarské režisérky a studentky
FAMU Fiony Ziegler. Tento putovní projekt vznikl ve spolupráci se Švýcarským velvyslanectvím v České republice.

od 20/09

Galerie města Plzně

Michal Gabriel:
Archanděl Gabriel
a jiné příběhy

Lehce retrospektivní výstava sochaře Michala Gabriela
připomene, že sochy a sousoší vypráví příběhy a líčí situace, které nám připadají důvěrně známé. Od postmoderních začátků v 80. letech až po současnost se rozklene
záběr Gabrielových figurálních i jiných plastik, které tvoří
svébytný svět, do kterého je tak příjemné a vzrušující
vstoupit. Vernisáž výstavy proběhne 20. září od 17 hodin.

29–30/09 / 14:00–20:00

Plzeň více míst

Víkend otevřených ateliérů
„Plzeň tvořivá“
Poslední zářijový víkend se opět otevírají ateliéry výtvarných umělců v Plzni a okolí. Je to jedinečná šance
září 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeské muzeum
představí v říjnu novou výstavu
Vilém Heckel – fotograf.
… že na říjen chystá Západočeská galerie jednu
z nejdůležitějších výstav letošní sezóny: Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední
Evropě 1860–1890. Je věnovaná středoevropské
krajinomalbě, a sice vlivu slavné barbizonské školy,
což byl v 19. století pojem.
… že Týden hispánské kultury v Plzni bude zahájen
výstavou fotografií Jany Černé v SVK PK.
… že Unie výtvarných umělců připravuje na říjen
v rámci probíhající výstavy Osobnosti, události, slavnosti plzeňské kultury 1918–2018 v Galerii
J. Trnky doprovodné programy – přednášky, besedy a koncerty.
… že Galerie Azyl zahájí 3. září výstavu obrazů Renaty Vlašínové; výstava potrvá do 29. září.
… že 11. září od 17 hodin bude v Západočeské galerii hovořit Lukáš Krejčí o strategii umělců po okupaci v roce 1968.
… že 5. září od 17 hodin proběhne v Západočeské galerii přednáška k výstavě Anatomie skoku
do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu
na téma Nová československá filmová vlna 60. let.
… že na září chystá Muzeum a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici dvě komentované
prohlídky výstavy Historie big beatu na severním
Plzeňsku 1964–94 (12. a 26. 9.).
osobně poznat výtvarníky, nahlédnout do zákulisí jejich tvorby, ale také zdarma zhlédnout galerijní sbírky.
Někde dokonce dostanou návštěvníci příležitost si
sami něco vyzkoušet: v bývalém PRIORu („malé Tesco
na Americké“) sochání z porobetonu a tvorbu mozaiky,
v Galerii města Plzně malování obrazů a v Pivovarském
muzeu hrnčířský kruh a drobné výtvarné aktivity pro
děti i dospělé. Celkem se na návštěvníky těší 110 výtvarníků na cca 60 místech v Plzni, Klatovech, Horní Bříze, Dolní Bělé a dalších místech Plzeňského kraje. Jděte
s rodinou podle mapy, sbírejte body a ceny! Seznamte
se s tím, kdo tvoří ve vašem okolí! Mapu a program
najdete na www.otevreneATELIERY.cz. Vstupné se
nikde neplatí.

31

KAM ZA KULTUROU

Akce měsíce | Kulturní tipy

01/09

Klášter Kladruby

Monastýrování

15/09 / 10:00

Tachov

Dožínky Plzeňského kraje
v Tachově
Dožínky jsou ve slovanské lidové kultuře svátek
sklizně s předkřesťanskými kořeny. Mezi dožínkové
obyčeje patřily například zvyky spojené s posledním uvázaným snopem obilí, společná cesta z pole
a obzvlášť důležitý dožínkový věnec, ponechávaný v domě až do jarní setby. Dožínky Plzeňského
kraje se tentokrát stěhují do Tachova a spojeny
budou s dožínkovým trhem, který nabídne také
ochutnávky oceněných Regionálních potravin Plzeňského kraje. Tachovské náměstí Republiky ožije
v 10 hodin hudbou kapely Amátovka, poté vystoupením folklorního souboru Kaštánek při DD Tachov a Tachovského dětského sboru. Součástí programu bude také ocenění zemědělců Plzeňského
kraje, které doporučila Krajská agrární komora Plzeň a Asociace soukromého zemědělství ČR. V zahradě Muzea Českého lesa uvidíte ukázky zdobení
vozů, koní a vazeb dožínkových věnců. I zde budete moci ochutnat regionální potraviny. Půl hodiny
před polednem odtud za doprovodu Dechového
orchestru mladých ZUŠ Tachov vyjde tradiční dožínkový průvod, který se přes zámecké nádvoří
přesune na náměstí, kde chasa předá hejtmanovi
Josefu Bernardovi dožínkový věnec, starostovi
Jiřímu Stručkovi dožínkovou kytici a páter Václav
Vojtíšek požehná úrodě. Hejtman se poté společně se starostou chopí čepování piva. Po skončení
dožínkových zvyklostí završí program na náměstí
Republiky vystoupení folklorního souboru Úsměv
Horní Bříza a ve 14 hodin kapely No Name. Vstup
na akci je zdarma. Program a trasu dožínkového
průvodu najdete na webu www.plzensky-kraj.cz
a www.tachov-mesto.cz.
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… aneb klášterní architektura.
Cyklus Monastýrování uzavřou
prohlídky zaměřené na kladrubskou klášterní architekturu. Podíváte se do exteriérů Nového konventu projektovaného K. I. Dientzenhoferem a kostela Nanebevzetí
Panny Marie od J. B. Santiniho – Aichela. Prohlídky začínají v 10 a 15 hodin, předchozí rezervace je možná
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.

od
01/09

ZOO

Podzim nabitý akcemi

Devátý měsíc v Zoologické a botanické zahradě města
Plzně nabídne víkendový a sváteční program od první
zářijové soboty. Právě na ni je připraveno velké loučení
s prázdninami s množstvím dovednostních a vědomostních soutěží, poznávaček a naučnou stezkou. O týden
později se koná tradiční oblastní výstava jiřinek v rámci
Slavností babího léta na statku Lüftnerka. O dalším víkendu – 15. a 16. září pokračují Slavnosti babího léta festivalem tradičních lidových řemesel a dovedností k užitku i potěše Statek 2018. Návštěvník se vrátí do minulého
století a bude objevovat dovednosti, které dříve běžně
patřívaly k venkovskému životu. Zářijové programové
zpestření nabídky plzeňské zoologické a botanické zahrady uzavře na sv. Václava celodenní rodinný program
Přes kontinenty za medvědy.

od 01/09

Měšťanská beseda

TŠ GREGORIADES
Probíhá zápis
do Tanečních
kurzů PODZIM 2018
Taneční škola Gregoriades zahájila zápis do podzimních
tanečních kurzů (pro děti, mládež a dospělé). Přijďte si
užít exkluzivní taneční v Měšťanské besedě pod taktovkou nejmladšího tanečního mistra Nikoly Gregoriadese.
Můžete se těšit na skvělé vyučovací lekce, prodloužené
lekce, fashion & selfie & cocktail party, lekci stolování a raut, diskolekci, soutěž o jízdu v luxusní limuzíně,
soutěž o MISS a GENTLEMANA kurzu a na závěrečném
plesu budete tančit o společenský oblek a další hodzáří 2018 | www.zurnalmag.cz
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notné ceny. Výuka od října, online přihlášky a informace
na tel.: 720 121 060 nebo na www.gregoriades.cz.

po celé září průběžně na všech pobočkách. Více informací na www.u3v.zcu.cz.

od 01/09

od 01/09

Západočeská
univerzita

Měšťanská beseda,
Alfa

Univerzita
třetího věku
Jste v důchodu a máte prostor pro plnění svých snů?
Toužíte bádat po rodokmenu nebo nahlédnout pod
pokličku vám dosud neznámých nauk, nebo pokračovat
ve studiu, či se dozvědět novinky ve výzkumech? Přijďte
se zapsat na U3V! Univerzita třetího věku Západočeské
univerzity nabízí své aktivity ve 14 pobočkách od Aše
po Zbiroh. Přednášky jsou určeny seniorským posluchačům a osobám v invalidním důchodu bez ohledu na délku předchozího vzdělání. Zápisy do programů probíhají

TIP NA ZÁŘÍ
29/09 / 14:00

Zelenohorská
pošta Nepomuk

Zelenohorské
vinobraní

Pátý ročník festivalu Zelenohorské vinobraní,
který připomíná dávnou historii prostřednictvím
současné hudby, se uskuteční poslední zářijovou
sobotu v Nepomuku, do jehož okolí vinnou révu
přinesli z Burgundska mniši řádu cisterciáků již
v raném středověku. Zahraje zde pestrá směs
vystupujících: bard s harmonikou Václav Koubek, držitelé ceny Anděl Kalle, populární klezmer
parta s balkánskými rytmy Tabasker či přespolní
B.J.B. Noční afterparty se pak ponese především
v rytmu reggae a během celého dne samozřejmě nebudou chybět ochutnávky vín z malých
vinařství či gastronomických specialit s vinnou
tematikou. Akce se bude konat v areálu barokní
Zelenohorské pošty, kde je jinak k vidění i stálá
Expozice veteránů, a vstupné, jak je zde již dobrým zvykem, bude opět dobrovolné.

září 2018 | www.zurnalmag.cz

Přihlášky
na podzimní
taneční kurzy

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

01–
02/09

Zámek Zbiroh

Bitva na zámku Zbiroh

Letos uplynulo 660 let od korunovace kacířského krále Jiříka z Poděbrad českým králem. Proto i oblíbená Bitva na zámku Zbiroh přenese
návštěvníky do jeho časů. Přijďte se podívat na bitvu z 15. století, kdy vůdce kališníků a pozdější král Jiří
z Poděbrad sjednocoval Čechy rozvrácené husitskou revolucí. Samotná bitva začíná ve tři hodiny odpoledne,
ale už od poledne poběží doprovodný program se šermíři, muzikanty, tanečnicemi, tržištěm či střelbou z luku
a kuší. Začátek akce je v 15 hodin, veškeré dění utichne
úderem páté hodiny odpolední.

od 04/09

Kino Beseda

Filmový klub
Každé úterý od 17:00 a 19:30
hod. se v Besedě schází Filmový
klub. Jeho historie se píše už více než šedesát let. Před
projekcí se publikum z úst odborníka dozví více o filmu,
dobovém kontextu, režisérovi nebo hercích, případně o cenách, které film získal. V září má Filmový klub
na programu českou klasiku Limonádového Joea, polský film Studená válka, filmy Kornela Mundruczóa Bílý
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Bůh a Měsíc Jupitera, snímek Tísňové volání (foto), Muž,
který zabil Dona Quijota, norský film Utøya, 22. července a německo-izraelský film Cukrář. Kompletní program
naleznete v programové části, vstupné je 90 Kč pro členy a 120 Kč pro nečleny.

od 05/09 / 09:00

D klub

Nábor do kroužků
a kurzů na školní
rok 2018/2019
První zářijovou středu začínají zápisy do všech kroužků
a kurzů, a to pro děti od dvou let, pro dospělé a také pro
seniory. Doubravecký klub nabízí výběr ze zájmových,
jazykových, výtvarných a pohybových kurzů pro všechny věkové kategorie. Děti můžete přihlásit na angličtinu pro děti, zpívání u klavíru, divadelní kroužek nebo
na nový pohybově dramatický kroužek. Dospělí mohou
chodit na keramiku, hraní na kytaru nebo třeba na studio pro ženy. Seniorům D klub nabízí angličtinu nebo

TIP NA ZÁŘÍ
od 01/09

Yogafriends
studio

Nový semestr
s jogou a pilates
Studio Yogafriends v Kollárově ulici otevírá nový
semestr s jogou a pilates! V nabídce jsou například
semiprivátní lekce pilates, ranní jóga, jóga pro
maminky a miminka, hormonální jóga a cvičení
čistě pro muže. Nepřehlédněte ani nabídku víkendových workshopů, zaměřených nejen na jógu,
ale i na osobní růst či aromaterapii. Jóga znamená spojení, sjednocení. Spojení individuálního Já
s univerzálním Bytím. Nejstarší zmínky o ní pocházejí 2 000 let před Kristem, kde jde o asketické
praktiky světců nebo způsoby meditace a uctívání. Pilates je naproti tomu cvičení výrazně mladší.
Přišlo na svět před sto lety jako cvičení, které pracuje s myšlenkou, že duševní a tělesné zdraví jsou
spojené nádoby. Více na www.yogafriends.cz.
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klub hraní pokeru. Více informací a přihlášky najdete
na www.dklubplzen.cz.

11/09 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Literární festival

Také Studijní a vědecká knihovna PK se připojuje k oslavám stoletého výročí narození
Miroslava Horníčka v Plzni a 11. září zahajuje literární
festival zaměřený právě na rozmanitou tvorbu pana
Miroslava. Můžete navštívit výstavu koláží, podívat
se na film, zazpívat si šansony s Igorem Šebo, nebo si
přijít poslechnout historky Pavla Koppa o společných
Chvilkách s Itálií a s rodinou Tomšů se zeptat „Miroslave,
nezkazil jsem tu pointu?“ Přijďte si zavzpomínat, ptát
se, poslechnout si vyprávění a podívat se na promítání
soukromých filmů s M. Horníčkem. Kompletní program
na www.svkpk.cz.

15/09 / 10:00

Atletický stadion
města Plzně

Wannado festival
Sporťáček
Wannado festival Sporťáček je největší sportovní náborový festival v ČR, na kterém si děti mohou vyzkoušet
desítky sportovních aktivit a zjistit tak, jaký sport je baví.
Na festivalu se představí místní sportovní kluby, které
dokáží rozhýbat každé dítě. V průběhu celého dne je
připravený bohatý doprovodný program, autogramiády známých sportovců, unikátní nafukovací překážková
dráha Ninja Race, laserová biatlonová střelnice, soutěže
o ceny a spousta zábavy! Akce se koná na Atletickém
stadionu v zadních Skvrňanech. Vstup na akci je zdarma.
Více informací naleznete na www.wannado.eu.

15/09 / 12:00–18:00

Proluka

Mezinárodní den
neslyšících
Podruhé se uskuteční Mezinárodní den neslyšících, který si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou sluchové vady
září 2018 | www.zurnalmag.cz
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a s kulturou neslyšících. Na programu budou nejen
besedy s odborníky, úspěšnými neslyšícími, ale i poradna kompenzačních pomůcek, výuka českého a slovenského znakového jazyka. Pro děti je připravena
znakovaná pohádka O veliké řepě či soutěže. Celý program vyvrcholí v 16 hodin koncertem plzeňské skupiny
Znouzectnost.

15–19/09

Gymnázium
Mikulášské náměstí

Podzim v Alpinu

Listí na stromech žloutne, velká část květin již dávno odkvetla a zahrádkáři budou
končit sklizeň na svých zahrádkách. Jsou ale rostliny,
které mají vrchol vegetačního aspektu ještě stále před
sebou. A právě takové opět představí členové Alpinum
klubu Plzeň na své podzimní výstavě s prodejem. Výstava bude probíhat od soboty 15. září do úterý 18. září,
v době od 9 do 18 hodin ve výstavním areálu zahrady

TIP NA ŘÍJEN
27–28/10

Plzeňské oslavy
vzniku
republiky
Oslavy vzniku samostatného Československa mají v Plzni silnou tradici.
Letos budou brány zajímavých míst za symbolické vstupné 28 Kč otevřeny dva dny, 27. a 28. října.
Po celou dobu oslav bude v prostorách radnice
mimořádně zpřístupněn originál rukopisu Tylovy
Fidlovačky s textem písně Kde domov můj. Náměstí T. G. Masaryka se stane místem hudebně
duchovního zastavení s modlitbou díků a proseb
za naši vlast. V podvečer odtud vyjde tradiční
lampionový Průvod světel. Sobotní večer bude
v DEPO2015 patřit Blue Star Václava Marka, kteří se spojí s Plzeňskou filharmonií v rytmu jazzu
a swingu v pořadu Děkuji, bylo to krásné! V neděli
28. října zazní na Nové scéně DJKT slavnostní provedení opery Libuše.

září 2018 | www.zurnalmag.cz

gymnázia na Mikulášském náměstí. Prodej se uskuteční
ještě ve středu 19. září do 12 hodin.

21–22/09 / 09:00–19:00

DEPO2015

Svět knihy Plzeň
Plzeň bude poprvé hostit mezinárodní knižní veletrh a literární
festival Svět knihy. Na své si přijdou milovníci beletrie,
non-fiction a vzdělávací literatury, ale i diskuzí a setkávání s autory. Na veletrhu potkáte například Josefa Formánka, Jiřího Grygara, Galinu Miklínovou, Tomáše Sedláčka;
účast přislíbili také čínský disident Liao I-wu, švédský
spisovatel Jan Guillou, či polští autoři Mariusz Scygiel,
Zbigniew Czendlik a Mariusz Surosz. Čtení budou probíhat také v Loosových interiérech či areálu Plzeňského
Prazdroje. Výstava Pocta Rychlým šípům připomene
80. výročí založení populárního chlapeckého klubu,
ke komiksu se vztahuje i Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942). Léta komunistického režimu
představí Fotbal v undergroundu. Návštěvníci budou mít
zároveň vstup zdarma na výstavu 100PY: Sto let očima
pěti generací. Vstupné je 80 Kč, zlevněné 40 Kč.

22 a 23/09

Hrad Točník

Královské
vinobraní

Král Václav IV. s královnou Žofií
přijíždí na svůj oblíbený hrad Točník, aby zde ochutnal
letošní víno. Setká se zde i s Janem Žižkou z Trocnova,
který je v té době jeho věrným služebníkem. Připojte se ke královské zábavě i k ochutnávce vína! Uvidíte
šerm, rytíře v brnění, pány na koních, zatančí krásné
dámy a přijedou i muzikanti a kejklíři. Čekají vás také hry
pro děti, dobové tržiště a občerstvení. Program vždy
od 11:00 hodin až do večerního soumraku v 18:00 hodin.
Podrobnosti najdete na www.VinobraniNaTocniku.cz.

22/09 / 15:00

Škodaland

Plzeňské ohýnky
Soutěžní prezentace profesionálních ohňostrojů s doprovodným programem se už stala neodmyslitelnou
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součástí konce léta v Plzni. Než se však setmí, aby proti
temnému nebi vyletěly první barevné rakety, je připraven bohatý doprovodný program. Od odpoledne
budou diváky u Borské přehrady bavit kapely, zahraje
třeba AC/DC revival z Německa, Sifon nebo VÍLA AnÁLKA. K vidění bude technika US army nebo šermíři Pantaleon Tlučná, kteří předvedou vystoupení inspirované
kelty, vikingy, dobou gotiky včetně ohnivé show. Letošní novinkou je prezentace ZOO Plzeň s Mgr. Martinem
Vobrubou, který představí živého hada. Pět minut před
devátou vyletí k nebi první rakety a pak už nebe rozzáří
soutěžní ohňostroje. Akce se koná za každého počasí,
vstupné 20 Kč. Více informací a podrobný program najdete na www.plzenske-ohynky.cz.

26/09 / 20:30

Měšťanská beseda

LiStOVáNí:
Nejlepší kniha
o Fake News

Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta
zpráva byla, jak jistě víte, falešná asi jako ta raketa mířící
na Hawaj. Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto
zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak
a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let, nebo
jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je
možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? LiStOVáNí navazuje
na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a zla a přináší
na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný
text, vtipnou, neotřelou scénickou formou. Po představení následuje diskuse, prodej knih a autogramiáda
autora knihy Miloše Gregora.

28/09
11:00, 14:00 a 17:00

U Ježíška

Rytířský turnaj
U Ježíška
Píše se rok 1618 a Plzeň postupně obkličují vojska generála Mansfelda. Plzeňané jsou zatím přesvědčeni,
že jejich město je nedobytné, a proto sám purkmistr
pořádá kratochvíli na břehu řeky Radbuzy. Urození
páni z okolí i důstojníci císařského vojska změří své síly
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v jezdeckém turnaji! Současně proběhne soudní proces
s krásnou dívkou obviněnou z čarodějnictví – ujme se jí
někdo z rytířů a podstoupí pro ni boží soud? Uvidíte rytíře na koních, šerm, mušketýry a plivače ohně, zatančí
krásné dámy a uslyšíte příjemnou hudbu. Připraveno je
i dobové tržiště, hry pro děti a občerstvení. Podrobnosti
na www.TurnajUJeziska.cz.

29/09 / 15:00

Klenová

SLAVNOST –
Taneční pouť
krajinou
Choreograf Michal Záhora se pro výjimečnou příležitost oslav české státnosti spojil s P. ThLic. Ing. Petrem
Vacíkem, aby skrze taneční obrazy a mluvené slovo
provedli poutníky introspektivní cestou vnější krajiny
do krajiny vnitřní, posvátné. Na české umělecké scéně
ojedinělé tanečně-výtvarné dílo bude také tvůrčím
setkáním umělců Aleše Hnízdila, Terezy Buškové, Carla
Natoliho a dvanácti profesionálních tanečníků spolu
se studenty taneční Konzervatoře Duncan centre. Dílo
ve formě site-specific vkomponované do plenéru malebné krajiny v okolí hradu Klenová, blízké kaple a sýpky bylo připraveno v koprodukční spolupráci s Galerií
Klatovy / Klenová. Na událost je zajištěna autobusová doprava z Plzně (13:30 z DEPO2015) a z Domažlic
(13:30 z autobusového nádraží). Rezervace jízdenek:
petra.stepanova@johancentrum.cz.

29–30/09

Hrad Karlštejn

Karlštejnské
vinobraní

Dvaadvacátý ročník Karlštejnského vinobraní svědčí o tradici a oblíbenosti této
dvoudenní slavnosti nejen vína a kulinářských zážitků.
Vstupem historickou branou se přenesete do doby
dávno minulé, do 14. století Otce vlasti Karla IV. Bohatý
dvoudenní program potěší malé i velké diváky na hradě
i v podhradí do pozdních večerních hodin. Vyvrcholením každého dne bude slavnostní historický průvod
od vinic na hrad, v jehož čele půjde císař římský a král
český Karel IV. s chotí Eliškou Pomořanskou a 300 členy doprovodu císařského dvora. Cestu k hradu lemují
dobové stánky s ukázkami historických řemesel, názáří 2018 | www.zurnalmag.cz
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vštěvníci ochutnají burčák a karlštejnská vína z vinic, které založil sám Karel IV. Více informací najdete
na www.karlstejnske-vinobrani.cz.

30/09 / 09:00

Náměstí Republiky

Škoda FIT
půlmaraton Plzeň
Třetí ročník půlmaratonu se
uskuteční poslední zářijovou neděli. Hlavní závod dne
bude vypsán na tradiční půlmaratonskou vzdálenost
21,097 kilometru. Trať vede historickým centrem a středem Plzně, běžci se podívají do areálu Škodovky, zamíří
do Borského parku a do okolí řek, aby se následně vrátili
zpět na náměstí Republiky. Přijmout půlmaratonskou
výzvu však mohou i ti, kdo si netroufají na celou trať,
a to v rámci dvou nebo čtyřčlenných štafet. Těšit se můžete také na rodinný běh 2,5 km. A na své si při Škoda FIT
půlmaratonu přijdou i děti a mládež. Nedělní program
totiž zahájí právě dětské závody. Připraven bude bohatý
doprovodný program pro celou rodinu. Více informací
na www.skodafit.cz a FB Škoda FIT.

30/09 / 11:00–18:00

DEPO2015

Dožínky

V depu se na konci září otevírá nová městská tržnice, která
podporuje design, řemeslo a místní produkci. Její provoz pokřtí tradiční Dožínky, které doprovodí farmářský
jarmark s nejrůznějšími lokálními produkty. Během celého dne si užijete také folklorní hudební vystoupení,
kuchařské show i přehlídku zemědělské techniky. Děti
se zabaví na speciálních atrakcích a své zážitky zvěčníte
ve fotokoutku. Vstupné je zdarma.

30/09 / 12:00–18:00

Nebílovy

Dozvěděli
jsme se…
… že říjnový Hravý podzim
v ZOO nabídne Zvířecí sobotu
(6. 10.) a Běh Kilometrovkou po šesti (13. 10.).
… že Noc vědců se v letošním roce koná 5. října
v Techmanii.
… že Plzeňské oslavy vzniku republiky letos proběhnou od 27. do 28. října.
… že od 26. do 28 října se v Papírně uskuteční cestovatelský festival zaměřený na motivaci
k cestování i k rozvoji v osobním životě Sraz českých bohémů.
… že M klub zve v říjnu na cestovatelské pořady
o Grónsku (1. 10.) a Amazonii (15. 10.).
… že i letos se na podzim připravuje Plzeňský literární festival, který se připojí k oslavám sto let
republiky.
… že v říjnovém vydání pořadu Publicisté.cs
– Aktuálně vystoupí Přemysl Čech.
…že Západočeská galerie a Jazz bez hranic připravily na podzim další tři přednášky o moderní
hudbě a výtvarném umění.
… že ve Studijní a vědecké knihovně PK bude
pokračovat oblíbený cyklus přednášek Skryté
profese.
… že Německá knihovna SVK PK oslaví v říjnu
20leté výročí.
… že k oslavám výročí 28. října se již tradičně připojí prostor Moving Station naproti nádraží Plzeň
– Jižní Předměstí. V neděli 28. 10. nabídne komentované prohlídky budovy s uměleckými vstupy
a od 20 hodin uvede představení Fidlovačka aneb
Kdo je My? autorů Spielraum Kollektiv.
… že koncem října se uskuteční veletrh Moderní
dům a byt a veletrh Žena a domov (26.–28. 10.).
… že 27. října se koná Zamykání hradu Velhartice.

Slavnosti jablek
Sady v Nebílovech již podesáté srdečně zvou na oslavu své
úrody. Nabídka všeho dobrého ze sadů, soutěž o nejlepší jablečný moučník, výstava staré i nové zemědělské
techniky, živá zvířata, řemeslné trhy, kterých se pravizáří 2018 | www.zurnalmag.cz

delně účastní truhláři a kováři ze Střední školy Oselce,
soutěže a naučná stezka pro děti, na níž děti poznávají
tradiční zemědělství, rostlinnou i živočišnou výrobu
a včelařství. V rámci kulturní části slavností se představí
lidové soubory z Plzeňského kraje. Vstupné je 50 Kč, děti
zdarma, pejskové na vodítku vítáni.
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13/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Predátor: Evoluce / akční / dobrodružný
Slavný Predátor s Arnoldem Schwarzeneggerem se dočkal dvou
pokračování, ale ani jedno se výrazněji do filmových dějin nezapsalo. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Predátor: Evoluce není
nová verze, ale přímé pokračování, které bude navazovat na druhý
film a má rozšiřovat predátorskou mytologii, o lovcích z vesmíru
se tak dozvíme spoustu nových věcí. To ovšem neznamená, že tu
nebude prostor pro pořádně drsnou akci. Hlavním hrdinou bude
bývalý odstřelovač Quinn McKenna, který na vlastní oči viděl, co
monstrum s loveckými choutkami dokáže, ale přežil. Nikdo mu ovšem
nevěří, že se setkal s mimozemšťanem, a tak skončí pod dohledem
lékařů, kteří se starají i o další vojáky, jimž válka trošku přerostla přes
hlavu. Je tu však i skupina vědců, která moc dobře ví, že McKenna si
nevymýšlí, ale brzy zjistí, že pokus studovat zajatého predátora v laboratoři nebyl zrovna dobrý nápad. Povede se mu totiž utéct a zabiják
zvyklý na boj v neprostupné džungli najednou začíná řádit mnohem
blíž k civilizaci. McKenna a jeho noví kamarádi jsou ale připravení mu to
rozmluvit. Nikdo ovšem netuší, že se brzy objeví mnohem větší hrozba.
Taková, ze které může mít plné gatě i děsivý predátor… Pokračování filmové klasiky se ujal Shane Black, režisér třetího Iron Mana a scenárista
filmových klasik Smrtonosná zbraň a Poslední skaut. Hlavní roli si zahrál
Boyd Holbrook ze seriálu Narcos nebo drsné komiksovky Logan: Wolverine. Kino Káčko uvede 14. září.

30/08

CineStar, Cinema City

Upgrade / akční / thriller / sci-fi / horor
V blízké budoucnosti se člověk technice nevyhne a ta ovládá skoro všechny
aspekty lidských životů. Grey je ale technofob, nemá rád počítače ani nic podobného a drží si od nich odstup, pak ale jeho život během jediného okamžiku
skončí v troskách. Během přepadení totiž skupina zločinců zabila jeho manželku a jeho samotného zmrzačila. Je minimální šance, že policie vrahy najde, a tak
Grey ochotně kývne na nabídku technologického experta a vynálezce, jenž mu chce do těla voperovat speciální čip
s počítačem jménem Stem. Ten ho rychle postaví na nohy a navíc dovede převzít kontrolu nad jeho tělem v okamžiku,
kdy mu to Grey dovolí. Sám se tedy vydává po stopách zabijáků, a i když by v přímé konfrontaci obstál asi jen těžko,
Stem z něj během jediného okamžiku dovede udělat neporazitelného zabijáka a bojovníka. Ale za jakou cenu? Hlavní
roli si zahrál Logan Marshall-Green, jehož jste mohli vidět třeba ve sci-fi Prometheus.

		

CineStar, Cinema City

30/08

Ten pravý, ta pravá? / komedie / drama
Už je to šestadvacet let, co se Keanu Reeves a Winona Ryder sešli ve slavném
hororovém Drákulovi. Tehdy to byly začínající hvězdičky, dnes patří k výrazným tvářím Hollywoodu, ale i tak si řekli, že si spolu natočí jeden malý film
čistě pro radost. V Ten pravý, ta pravá? ztvární dva samotáře, kteří ví, že mládí
mají asi za sebou a v minulosti se ve vztazích párkrát hodně ošklivě spálili,
a tak jsou oba single. A oba jedou na stejnou svatbu, kam se ani jednomu z nich vůbec nechce. Potkají se už na letišti,
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a že by mezi nimi přeskočila jiskra, to se říct nedá. Sice oba nenávidí svatby, nemusí ženicha ani nevěstu, ale ani jeden
ve druhém nenašli zalíbení, ale s jejich cynickým přístupem k oslavě není divu, že se s nimi vlastně nechce po chvíli
vůbec nikdo bavit. A tak zůstávají sami. Hraje hudba, pije se víno, lidé si povídají a oba dva najednou začínají mít
pocit, že jim je s tím druhým vlastně docela dobře. Může z toho být něco víc?

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

30/08

Alfa / akční / drama / thriller
Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka a spousta lidí dává těmhle čtyřnohým
sympaťákům přednost i před sousedy, kamarády a příbuznými. Nebylo to tak
ale vždycky. Dobrodružná podívaná Alfa vás vezme do pravěku, do doby, kdy
lidé bojovali o život každý den a pokud chtěli jíst, museli si potravu sami najít
a ulovit. Před dvaceti tisíci lety žil i mladý Keda, byl součástí kmene, a i když se
zúčastňoval honů na zvířata, pořád ještě nebyl úplně dospělý. Co je život a smrt však věděl až příliš dobře. Jednoho dne
se při lovu zraní a ostatní lovci si myslí, že zemřel, nechají tedy jeho tělo napospas osudu. Keda ovšem přežil. Teď však
neví, kde je a jak se dostat zpátky ke svým lidem. A narazí na zraněného mladého vlka. Pokud chtějí oba přežít, musí
se naučit spolu vycházet, respektovat jeden druhého a věřit si. A právě tady se zrodí přátelství mezi člověkem a jeho
nejvěrnějším zvířecím přítelem… Cesta do bezpečí však nebude snadná ani pro jednoho z nich. Režie se ujal Alberg
Hughes, který režíroval například akční thriller Z pekla s Johnnym Deppem. Kino Káčko uvede 16. září.

30/08

CineStar, Cinema City

Důvěrný nepřítel / thriller / psychologický
Režisér Karel Janák se proslavil komediemi Snowboarďáci nebo Rafťáci, teď se
však rozhodl, že se pokusí přesvědčit diváky, že si troufne i na thriller a v jeho
novince nebude pro legraci moc místa. Důvěrný nepřítel se točí okolo mladých manželů Andreje a Zuzany. Andrej pracuje jako programátor na projektu
inteligentního domu, který by měl znamenat revoluci v bydlení. Všechno má
totiž ovládat počítač, který pozná, jakou mají obyvatelé náladu, co jim chybí a pokouší se jim vyjít ve všem vstříc.
Andrej momentálně testuje prototyp, nádherný dům ze skla a kamene daleko od civilizace a potřebuje zjistit, jestli
všechno funguje tak, jak by mělo. Proto sem nastěhuje svoji ženu. Zuzaně se zprvu pozornost, kterou jí dům věnuje,
velice líbí. Vana je napuštěná včas a voda v ní má dokonalou teplotu, lednice je plná a luxus je na každém kroku.
Brzy ale začne mít Zuzana pocit, že ve svém domě je spíš vězeň než obyvatel. A že počítač je možná dobrý sluha, ale
špatný pán. V hlavních rolích se sešli Vojtěch Dyk a Gabriela Marcinková.

		

Cinema City, Kino Káčko

30/08

Kubík hrdina / thriller
Kubík je mrňavé ptáčátko, které má trošku problém. Pořád se ještě nedokázal
naučit létat. Normálně by to asi takový problém nebyl, prostě by se snažil a dřív
nebo později by ho jeho prťavá křídla vynesla k nebi, ale teď je to jiné. Blíží se
totiž podzim a jeho rodina musí migrovat na jih do teplých krajin a on to bohužel nezvládá, a tak zůstává sám v zemi ledu, sněhu a chladu. I když vlastně
úplně sám není. Ostatní ptáci jsou sice možná pryč, Kubík si ale najde nové kamarády, s jejichž pomocí zvládne všechny
problémy spojené s počasím, ale i s divokými zvířaty a se svým vlastním sebevědomím. A až se vrátí jeho rodina zpátky,
možná, že bude umět nejenom létat, ale stane se v jejich očích hrdinou. Kino Káčko uvede 9. září.

06/09

CineStar, Cinema City

Sestra / horor / mysteriózní / thriller

James Wan je člověk, kterému by hororoví fandové měli líbat ruce. Právě on zvládl žánr plný děsu a hrůzy v kinech
posunout na novou úroveň. Nejdříve debutoval slavným Saw a později přivedl na svět série Insidious a V zajetí dézáří 2018 | www.zurnalmag.cz
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monů. Ne že by točil všechny díly, vždycky ale na filmaře, kteří po něm režisérskou práci převzali, poctivě dohlížel.
A díky němu se všem ságám tak daří. V zajetí démonů už se dokonce dočkalo spin-offu, který se věnoval vražedné panence Annabelle, a teď dostane vlastní film další monstrum. Sestra se odehrává v rumunském klášteře, kam
přijíždí Otec Burke, aby zjistil, proč se zabila mladá jeptiška. Brzy ale pochopí, že se octl na místě, kde se skrývá zlo
děsivější, než si vůbec dovedl představit. Démon Valak na sebe vzal podobu děsivé řádové sestry a ani sám Burke
netuší, jestli v boji s ním má vůbec šanci obstát. V hlavní roli se objeví Demián Bichir, kterého jste mohli vidět třeba
ve sci-fi hororu Vetřelec: Covenant.

CineStar, Kino Beseda, Kino Káčko 06/09

Všechno bude / road movie / drama / komedie
Režisér Olmo Omerzu natočil vynikající mrazivé drama Rodinný film a teď se
vrací s novinkou Všechno bude, za kterou si z festivalu v Karlových Varech
odvezl cenu za režii. Děj se točí okolo dvou kamarádů, čtrnáctiletého Máry
a dvanáctiletého Heduše, kteří touží po jedné jediné věci. Po svobodě. A jsou
ochotni kvůli ní udělat cokoliv. Třeba i ukrást auto a vyrazit na výlet bez dospělých a bez dospělosti. Cestou naberou sympatickou stopařku a užívají si dobrodružství a fakt, že netuší, co jim
přinese budoucnost. Dokud je nečapne policie a Mára neskončí na výslechu, kde vypráví, co se vlastně stalo a proč
vyrazil na svůj ne úplně obvyklý výlet. Brzy se ale ukáže, že vyznat se v historkách čtrnáctiletého kluka nebude vůbec žádná legrace. Co je pravda, co si přibarvil a co úplné výmysly? V hlavních rolích uvidíte Elišku Křenkovou nebo
Lenku Vlasákovou. Kino Beseda uvede 17. září, Kino Káčko 20. září.

13/09

CineStar, Kino Káčko

Malá čarodějnice / pohádka / rodinný / fantasy
Hlavní hrdince Malé čarodějnice je sice už pár staletí, ale mezi ostatními čarodějkami je to vlastně pořád ještě mladé a nezkušené pískle. I proto nedostala
pozvánku na velký sabat, kde se sletí všechny důležité čarodějnice z okolí. To
jí ovšem nezabrání v tom, aby tam vyrazila. Bohužel ji na místě chytí a ona
za trest dostane za úkol stát se do roka opravdu dobrou čarodějkou. Začne
tedy poctivě studovat, a protože má být dobrá, tak i konat dobro a pomáhat lidem. Stará ježibaba Pingula z toho
nemá radost a když zjistí, že ambiciózní kouzelnice pomohla dvojici dětí v pátek, kdy je čarování zakázané, rozhodne
se ji potrestat. Ale i když si poradí i s touhle trampotou a každý den svoje umění zlepšuje, pořád si není jistá, jestli
toho umí dost. A čas zkoušek se blíží… V hlavní roli pohádkové komedie pro celou rodinu uvidíte Karoline Herfurth
známou ze série Fakjů pane učiteli nebo filmu Parfém: Příběh vraha. Kino Káčko uvede 21. září.

		

CineStar, Kino Káčko

13/09

Spolu to dáme / komedie / drama
Lenny je flákač, hezoun a budižkničemu z dobré rodiny, takže mu zatím všechny jeho průšvihy prošly. Když ovšem svoje auto zaparkuje místo do garáže
do bazénu, řekne si jeho otec, že to stačilo a že se Lenny musí naučit zodpovědnosti. Přinutí ho, aby se začal starat o patnáctiletého Davida, kluka s těžce
nemocným srdcem, jenž tu podle lékařů už moc dlouho nebude. Lennymu se
do toho moc nechce, ale řekne si, že když Davidovi nezbývá moc času, pomůže mu alespoň s tím, aby si ho užil. Takže ho vtáhne do světa večírků, nekonečných party, striptýzových klubů a nevázaného života. David si to užívá a oba
zcela odlišní hrdinové se brzy spřátelí, pak ale nastane problém. David by se totiž rád zamiloval. V jeho případě by
to bylo poprvé a nejspíš i naposledy, a tak Lenny musí vymyslet, jak zařídit, aby si jeho těžce nemocný kamarád užil
i tohle přání. V hlavní roli se objeví hvězda série Fakjů pane učiteli Elyas M'Barek. Kino Káčko uvede 30. září.
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20/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Po čem muži touží / komedie
Karel Král je úspěšný, pohledný a tak trochu hňup. Je to cynik, který si myslí,
že ženské to mají v životě až příliš jednoduché a že patří ideálně do kuchyně
nebo do postele. Teď dostal v práci padáka a na jeho místo nastoupila nová
šéfredaktorka Leona, jeho bývalá manželka a dcera ho zase naštvaly a nějaká
ženská mu nabourala auto. A Karel má téhle nespravedlnosti dost a rozhodne
se vykřičet do světa, že ženské to mají v životě snadné. A pak se druhý den ráno probudí v ženském těle. Když se srovná s tím, že na sebe místo obleku bude muset hodit sukni a že se trošku změnilo jeho tělo, vyráží do světa, který najednou vidí z trošku jiného úhlu pohledu a pomalu mu dochází, že být ženou není zdaleka tak snadné, jak si myslel.
Udělá cokoliv, aby se z něj zase stal chlap, ale zas tak snadné to mít nebude. V hlavních rolích bláznivé komedie uvidíte Jiřího Langmajera, Annu Polívkovou, Matěje Hádka nebo Táňu Pauhofovou. Kino Káčko uvede 21., 23. a 28. září.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

27/09

Yeti: Ledové dobrodružství / animovaný
Yeti je jedno z nejslavnějších monster, po kterém pátrají celé generace lovců
záhad a tajemství. A ačkoliv část z nich tvrdí, že sněžný muž musí stoprocentně existovat, skutečné důkazy pořád chybí. V animáku Yeti: Ledové dobrodružství ale zjistíte, že by to s ním mohlo být nakonec trošku jinak. Hlavním
hrdinou je totiž mladý sněžný muž jménem Migo, ze kterého má jeho rodina
i kamarádi trošku legraci. Pořád totiž věří v existenci tajemných drobných bytostí, kterým se říká lidé. Všichni okolo
něj samozřejmě vědí, že to je nesmysl, Migo ovšem ví svoje a je připravený všem dokázat, že nejde jen o legendu.
Sám se vydává ze své hory na cestu daleko do nížin a hodlá přinést důkaz. Co se ale stane, když se člověk a sněžný
muž doopravdy potkají? Kino Káčko uvede 28. a 30. září.

27/09

CineStar

Beze stop / drama
Režisérka Debra Granik natočila v roce 2010 drsné a atmosférické drama
Do morku kostí, s nímž nastartovala kariéru Jennifer Lawrence. Teď je tu s dalším filmem a opět za něj sklízí chválu ze všech stran. Hlavní hrdinkou je třináctiletá dívka jménem Tom, která žije se svým otcem Willem trošku jiný život
než většina z nás. Oba se rozhodli hodit společnost za hlavu a přestěhovali se
do lesů kousek od Portlandu. Nic jim tu nechybí, jsou šťastní, starají se jeden o druhého a byli by rádi, kdyby je zbytek
světa nechal na pokoji. Ale jejich idylka brzy skončí. Oba se musí vrátit do civilizace, před kterou se snažili utéct a oba
se s tím srovnávají po svém. Na to, aby žili normální život, se však necítí ani jeden z nich a otec i dcera si postupně
začínají myslet, že uprostřed lesů a daleko od lidí, civilizace a pravidel jim bylo skutečně lépe. Dovolí jim ale jejich
okolí, aby se vrátili tam, kde se cítí šťastní a svobodní? V hlavních rolích excelují Ben Forster, kterého můžete znát
třeba z dramatu Za každou cenu a válečného Na život a na smrt, a mladá Thomasin McKenzie.

27/09

CineStar

Hell Fest: Park hrůzy / horor

Halloween je o strachu a hrdinové hororu Hell Fest: Park hrůzy jsou na něj připravení a hodlají si ho užít. Nebo si to
alespoň myslí. Společně vyrazí za zábavou do zábavního parku, který je plný monster, falešné krve, lekaček, strašidelných domů a šílených hrůz. Prostě taková strašidelná pouť. Nikdo z nich ale netuší, že mezi atrakcemi, najatými
herci a bubáky se skrývá někdo, kdo chce skutečně vraždit. Do hrůzného zábavního parku se totiž vydal i masový
vrah a než hrdinové pochopí, že jim jde po krku, už bude pěkná řádka z nich pod drnem. Jak ale v zábavním parku
zjistit, co je jen součást show a co skutečná hrozba? A kdo je tajemný zabiják v masce?
září 2018 | www.zurnalmag.cz
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Názor Jiřího Strobacha | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Jiřího Strobacha
Rád jím zdravě. Ráno rýžové či ovesné kaše s ovocem a různými druhy ořechů.
Přes den pak lehká jídla, salátky, těstoviny, kuřecí maso. O víkendu si ale tu
a tam rád dám segedínský guláš, rajskou nebo svíčkovou. V současné době
miluji asijskou kuchyni – především suši a pho polévku. Obojí je výborné.
Moje stravování se velmi často musí podřídit pracovním povinnostem, a tak
se z obědů stávají obědy pracovní. V tom případě pečlivě volím, co si objednám. Vybírám jídla, která nejsou společensky nevhodná, taková, která vás nepřivedou do zoufalé či
trapné situace anebo vám neznečistí oblečení.
V létě chodím rád do Mlýnské strouhy do Steak Housu ke stolku u vody, kde je velice příjemná atmosféra.
Za dobrými jídly mířím ale také do restaurace Le Bistro na náměstí Republiky. Na klasiku, tedy hospodu s pivem
a s cinkáním půllitrů, chodím zase do Lokálu, kde mají fantastické hovězí párky. Na kávu si zase rád zajdu do Měšťanské besedy, i když už není, co bývala. Ale pořád ji mám rád. Připomíná mi kavárnu Slavii v Praze.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Láká mě i Apetit festival, ten si opravdu nemůžu nechat ujít. Ale letos jsem si odtud odnesl jeden hodně zvláštní zážitek. Na jednom pódiu vařili alternativní stravu a předložili mi jakési mořské plody s pískem a nějakými
výhonky. Po pravdě řečeno, bylo pro mne hodně těžké to vůbec ochutnat. Jiný ne zrovna dobrý zážitek mám
z jedné pizzerie, kde jsem si objednal hovězí steak. Přinesli mi panenku, a když jsem to reklamoval, snažili se mě
přesvědčit, že to je hovězí. Z toho plyne ponaučení: v pizzerii si objednávejte pouze pizzu.
Druhá moje velmi praktická rada pro návštěvu restaurace zní: hlavně ať máte s sebou brýle! Mám totiž brýle
na čtení a bez nich nic nepřečtu. Většinou je samozřejmě zapomenu, takže když si mám vybrat jídlo z jídelního
lístku, musím se zeptat nebo se spolehnout na partnerku nebo někoho s kým sedím.
Jiří Strobach, bývalý starosta UMO 3

od 01/09

Pulcinella

20. výročí
restaurace
Originální italská restaurace
a pizzerie Pulcinella slaví letos 20. výročí. Již dvacet let
připravuje ty nejlepší recepty z italské kuchyně z těch
nejkvalitnějších surovin podle tradičních receptur. Přijďte ochutnat velký výběr pizz, čerstvé ryby, skvělé těstoviny, ale i chutně upravená masa či lahodné dezerty.
Čeká na vás víno a grappy z celé Itálie, prostě srdce Itálie
naleznete na konečné tramvaje č. 1 v Bolevci. Pro rezervace míst nebo více informací volejte 377 538 118 nebo
na www.pulcinella.cz.
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02/09 / 12:00

Plzeňský Prazdroj

Festival polévky

Když vzniklo rčení, že polévka
je grunt, určitě tím nebyla myšlena polévka z pytlíku, ale domácí, s láskou vařený pokrm, co zahřeje a zasytí. Ale jak často máte čas něco tak
dobrého uvařit? Přijďte se inspirovat do areálu Plzeňského Prazdroje. První zářijová neděle bude opět patřit
Festivalu polévky, kdy ve čtyřicetilitrových kotlích před
zraky diváků vaří vyhlášené plzeňské restaurace, bistra
i neziskové organizace na dvě desítky polévek z celého světa. Všechny polévky jsou soutěžní, a tak můžete
v neděli hlasovat pro tu nejlepší.
září 2018 | www.zurnalmag.cz
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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.

21 a 22/09

Pivovarský dvůr
Plzeň

Slunce ve skle
2018

Poctivé pivní slavnosti vkročily do druhé dekády: konají se pojedenácté, a to 21. září od 17 hodin a 22. září
od 13 hodin v areálu Pivovarského dvora Plzeň – Purkmistr. Můžete se těšit na více než 70 minipivovarů, 220
značek piv, prohlídky pivovaru a pivních lázní, skvělé
občerstvení a bohatý kulturní program. V něm zahraje
Anakonda Benda, The Shower, Emotikon, HIBAJ a Vilém
ČOK & BYPASS. Proběhnou i tradiční pivní soutěže a volba nejlepšího světlého ležáku festivalu. Za dětmi přijde
i živý velbloud! Vstup na festival je zdarma. Podrobnější
informace naleznete na www.slunceveskle.cz.

28–29/09 / 12:00–22:00

Kopeckého sady

Plzeňský festival
vína 2018
Na sklonku září proběhne v Kopeckého sadech podzimní část Plzeňského festivalu vína
2018. To nejlepší ze své produkce zde představí dvacet
malých a středních vinařství z Moravy a z Čech. Po celý
den bude hrát Cimbálová muzika Michala Horsáka. V pázáří 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 22. září pořádá Zelárna
Lobkowicz tradiční Festival
zelí. Během něj se dozvíte, jak
si připravit kvalitní kysané zelí sami doma
a jak s ním nakládat v kuchyni. Budete mít možnost zakoupit vše potřebné pro přípravu vlastního
kysaného zelí, s čímž vám poradí odborníci z výroby anebo přímo někdo z rodiny Lobkowiczů.
… že v DEPO2015 proběhne v říjnu další českobavorský Treffpunkt. Opět nabídne tradiční i moderní hudbu, výstavy, literaturu, besedy, řemesla,
gastronomii a program pro děti (18.–21. 10.).
… že v první polovině října bude na náměstí Republiky probíhat Havelský trh, nad nímž se bude
vznášet vůně trdelníku, svařáku, medoviny, sýrů
nebo klobás (10.–16. 10.).
… že Purkmistr zve 17. až 23. října na zvěřinu
a dýně.
… že od 18. do 28. října se koná v Nepomuku již
12. tradiční posvícenská soutěž a výstava Nepomucká hnětýnka.
tek a v sobotu večer navíc zahrají kapely Moodshake
a Circus Problem. Na návštěvníky bude čekat široký výběr kvalitního občerstvení, soutěže či dětský koutek.
Vstupenky budou k zakoupení na místě za cenu 100 Kč
a v ceně je zahrnuta degustační sklenice a katalog vinařství. Aktuální informace o akci naleznete na facebooku
akce nebo na www.plzenskyfestivalvina.cz.

07/10 / 10:00

Koterovská náves

Medový jarmark
Med, medovina, svíčky, medová kosmetika a spousta dalších
výrobků, v nichž hlavní roli hraje med, bude k mání
na Medovém jarmarku v Koterově. Kromě včelařů tu
ovšem budou i prodejci s kořením, bramborami, jablky,
nebo s domácími marmeládami a další. V kulturním programu zahrají Plzeňští heligonkáři, Staropražští pardálové nebo Jakub Smolík s Františkem Kaslem. Připravena
je i přednáška o chovu včelích matek nebo kuchařská
show. Více na www.koterovskanaves.plzen.eu.
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26. Mezinárodní festival Divadlo

DEPO2015 (D), Divadlo Alfa (DA), Kino Beseda (KB), Malá scéna DJKT (MS), Moving
Station (MovS), Nádraží Plzeň Jižní předměstí (NP), náměstí Republiky (NR), Nová
scéna DJKT (NS), Radnice města Plzně (RA), U Branky (B), Velké divadlo DJKT (VD),
Plzeň, www.festivaldivadlo.cz

Hlavní program:
12. 9. 15:30 Žluté – modrá – zelený – Naivní divadlo Liberec, 40 min. (MS)
		17:00 Žluté – modrá – zelený – Naivní divadlo Liberec, 40 min. (MS)
		19:00 Ilias – SNG Drama Ljubljana, Mestno gledališče Ljubljansko,
Cankarjev dom, 180 min. (NS)
13. 9. 10:30 Bílý tesák – Divadlo Drak, 60 min. (DA)
		13:00 Homo Faber – Činoherní studio Ústí nad Labem, 100 min. (MS)
			
Tajný život Friedmanových – Teatr Ludowy, 165 min. (VD)
		15:30 Postfaktótum – Divadlo Stoka, 60 min. (D)
			
Nachlass – hry bez osob – Rimini Protokoll, Théatre de Vidy,
100 min. (D)
		17:00 Nachlass – hry bez osob – Rimini Protokoll, Théatre de Vidy,
100 min. (D)
		19:00 Tajný život Friedmanových – Teatr Ludowy, 165 min. (VD)
		20:00 Maryša – Národní divadlo Praha, 105 min. (NS)
14. 9. 13:00 Vyrozumění – Komorní scéna Aréna, 135 min. (MS)
		14:00 Nachlass – hry bez osob – Rimini Protokoll, Théatre de Vidy,
100 min. (D)
		15:30 Nachlass – hry bez osob – Rimini Protokoll, Théatre de Vidy,
100 min. (D)
		16:30 Dynastie – Divadlo Husa na provázku, 155 min. (VD)
		17:00 Nachlass – hry bez osob – Rimini Protokoll, Théatre de Vidy,
100 min. (D)
		20:00 Lidé, místa a věci – Divadlo Andreja Bagara, 170 min. (NS)
15. 9. 11:00 Deník zloděje – Divadelní společnost Masopust, 80 min. (DA)
		14:00 Jasno lepo podstín zhyna – MeetFactory, 90 min. (MovS)
		17:00 Nachlass – hry bez osob – Rimini Protokoll, Théatre de Vidy,
100 min. (D)
			
Společenstvo vlastníků – VOSTO5, 85 min. (RA)
		18:30 Nachlass – hry bez osob – Rimini Protokoll, Théatre de Vidy,
100 min. (D)
		20:00 Nachlass – hry bez osob – Rimini Protokoll, Théatre de Vidy,
100 min. (D)
			
Pravidla slušného chování v moderní společnosti – Opera,
Národní divadlo Brno, 85 min. (VD)
		20:30 Společenstvo vlastníků – VOSTO5, 85 min. (RA)
16. 9. 14:30 Racek – Lotyšské národní divadlo, 200 min. (MS)
		15:00 Mýcení – Divadlo Na zábradlí, 110 min. (MovS)
		20:00 Zdání života – Divadlo Proton, 90 min. (NS)
Johan uvádí:
11. 9. 20:00 P o tvých hrobech šlapu – Jakub Čermák & Johan,
80 min. (MovS)
12. 9. 18:00 Po tvých hrobech šlapu – Jakub Čermák & Johan,
80 min. (MovS)
13. 9. 17:00 Po tvých hrobech šlapu – Jakub Čermák & Johan,
80 min. (MovS)
		21:30 Moc bezmocných – Divadlo Feste, 120 min. (NP)
14. 9. 17:00 Miss Amerika – Spitfire Company, 55 min. (MovS)
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14. 9. 21:30 Moc bezmocných – Divadlo Feste, 120 min. (NP)
18. 9. 20:00 B roken words – Liao I–wu, Ivo Hucl & Johan, 50 min. (MovS)
Plzeň uvádí:
11. 9. 19:00 S weeney Todd – ďábelský lazebník z Fleet Street
– Divadlo J. K. Tyla, 170 min. (MS)
14. 9. 10:30 Tři siláci na silnici – Divadlo Alfa, 50 min. (DA)
16. 9. 11:00 Linie krásy – Divadlo J. K. Tyla, 150 min. (VD)
Epilog:
17. 9. 19:00 Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
– Divadlo v Dlouhé, 150 min. (VD)
19. 9. 19:00 Vražda krále Gonzaga – Dejvické divadlo, 120 min. (DA)
20. 9. 19:00 Skleněný strop – Divadlo Ungelt, 120 min. (VD)
Doprovodné akce:
11. 9. 17:00 Bílý Bůh – film, 119 min. (KB)
		20:00 Měsíc Jupitera – film, 123 min. (KB)
12. 9. 16:00 Cestující v čase – Adrian Schvarzstein,
Jürate Širvyte-Rukštele, 45 min. (B)
		18:00 Cestující v čase – Adrian Schvarzstein,
Jürate Širvyte-Rukštele, 45 min. (B)
		20:00 Kieslowski – koncert (B)
		21:00 Johnnyho kaskadéři – Bängditos, 50 min. (NR)
13. 9. 14:00 Cestující v čase – Adrian Schvarzstein,
Jürate Širvyte-Rukštele, 45 min. (B)
		16:00 Cestující v čase – Adrian Schvarzstein,
Jürate Širvyte-Rukštele, 45 min. (B)
		16:30 Bombarďák – koncert (B)
		18:30 Zvěřinec – koncert (B)
		21:00 Johnnyho kaskadéři – Bängditos, 50 min. (NR)
14. 9. 18:00 Emigranti – Faberteater, 60 min. (B)
		20:00 Good Times Only – koncert (B)
		21:00 Lazer Viking – koncert (B)
15. 9. 16:00 Průvod – Faberteater, 60 min. (B)
		18:00 Průvod – Faberteater, 60 min. (B)
		20:00 Buzerant – koncert (B)
16. 9. 14:00 Game – Jihočeské divadlo, Malé divadlo, 130 min. (D)
		19:00 Game – Jihočeské divadlo, Malé divadlo, 130 min. (D)

Velké divadlo DJKT

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

4. 9. 19:00
5. 9. 19:00
7. 9. 16:00
		19:00
9. 9. 19:00
12.–20. 9.
21. 9. 19:00
22. 9. 19:00
23. 9. 14:00
25. 9. 19:00
26. 9. 19:00
27. 9. 19:00
28. 9. 19:00

Orfeo – opera/-TITŠumař na střeše – muzikál
Průvod Vendelín
Šumař na střeše – muzikál
Nevěsta messinská – opera/-DE TITMezinárodní festival Divadlo – program samostatně
Orfeo – opera/-TITDon Juan – činohra
Zvonokosy – muzikál
Nevěsta messinská – opera/-DE TITOrfeo – opera/-TITDrahomíra a její synové – činohra
Past na myši – činohra

V1
V6
V12
V17
V8
S8
O2
V5
V10
V11
S6
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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

MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E

5. 9. 19:00 Zácpa – činohra
6. 9. 19:00 P očestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
7. 9. 16:00 Průvod Vendelín
		19:00 Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
8. 9. 19:00 Kdyby 1000 klarinetů – muzikál
9. 9. 19:00 Chaplin – balet
12.–20. 9.
Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
21. 9. 19:00 DONAHA! – muzikál
22. 9. 17:00 Chyť mě, jestli na to máš… – muzikál
23. 9. 18:00 Perly Plzeňského kraje
25. 9. 19:00 Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
26. 9. 19:00 Zácpa – činohra
27. 9. 19:00 Hamlet – opera/-TIT29. 9. 18:30 Lektorský úvod: Duch (Ghost The Musical)
		19:00 Duch (Ghost The Musical), premiéra

HUDBA

S5

13. 9.

19:30

16. 9.

19:30

21. a 22. 9.
23. 9.
25. 9.

19:00
19:00
19:00

26. 9.

20:30

30. 9.

19:30

N9
N14
N3
foyer
A

Co takhle svatba, princi? – muzikál
J3
V žen Karla IV. – činohra
MS
Průvod Vendelín
U nás to baLETÍ – balet, premiéra
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
50 odstínů (České porno) – činohra
U nás to baLETÍ – balet
J1
Proměna – balet
Setkání před premiérou… tentokrát Duch
foyer
U nás to baLETÍ – balet
J2
Malá mořská víla – balet

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

20. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.

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

Sexem ke štěstí – komedie, premiéra, hraje Spodina
Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
Zmrzlina – komedie, hraje Divadlo Maebh
Amy – komedie, hraje Orákulum
Dva z devíti – detektivní hra, hraje Sofranza
Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
Recitál Jiřího Smrže – vystoupení folkového písničkáře
a básníka v rámci pořadu Antidiskotéka Jiřího Černého
Agentura Drahoušek – komedie, hraje Sofranza
Otylé ach – metal poetry, hraje Divadlo JakoHost
Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
Nezdvořák – černá komedie, hraje Orákulum

září 2018 | www.zurnalmag.cz

19:00

N8

Divadlo Dialog
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30

27. 9.

DIVADLO

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

2. 9.
3. 9.
7. 9.
10. 9.
15. 9.
17. 9.
19. 9.

19:00
20:00
19:00
15:00

N12
S9
N17

Malá scéna DJKT

1. 9. 17:00
4. 9. 19:00
7. 9. 16:00
8. 9. 17:00
9. 9. 14:00
		16:00
12.–20. 9.
21. 9. 19:00
22. 9. 17:00
25. 9. 19:00
27. 9. 18:00
29. 9. 17:00
30. 9. 14:00

5. 9.
10. 9.
18. 9.
24. 9.

PO SIRÉNĚ SWING!
SHARRIE WILLIAMS & THE BAND
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
OD HAŠLERA PO SEMAFOR
HANA A PETR ULRYCHOVI:
JAVORY & JAVORY BEAT
CAVEMAN
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA
ŠVESTKA
CARMEN Y CARMEN
ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
LISTOVÁNÍ.CZ:
NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!!
JEŠTĚRKA NA SLUNCI

PŘEDNÁŠKY
11. 9.
25. 9.

19:00
19:00

KUBA
KLDR – TOTALITNÍ NEZNÁMO

DĚTI
16. 9. 14:30/16:00 O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
23. 9. 14:30/16:00 ZLATOVLÁSKA
30. 9. 14:30/16:00

PODZIMNÍ POHÁDKA ANEB SKŘÍTEK
TŘEŠNIČKA A ČERVENÉ JABLÍČKO

KINO BESEDA
3. 9.
5. 9.
6. 9.
7. 9.
10. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.

19:15
19:15
19:15
18:00
19:15
19:15
19:15
18:00

15. 9.

14:30

15. 9.
17. 9.
19. 9.
20. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.

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

22. 9.

17:00

24. 9.
26. 9.
27. 9.

19:15
19:15
19:15

GAUGUIN
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
S LÁSKOU VINCENT
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
JAN PALACH
HASTRMAN
ESCOBAR
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PRO RODINY
S DĚTMI
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
VŠECHNO BUDE
KING SKATE
PRO SENIORY
GAUGUIN
AKUMULÁTOR 1
BLACKKKLANSMAN
PRO RODINY S DĚTMI
ÚŽASŇÁKOVI 2
ANDRÉ RIEU:
MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2018
MCQUEEN
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
WHITNEY
VSTUPNÉ 79 KČ

N2

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
25. 9. 19:00 H řbitovní aktovky aneb Na shledanou na…
– černá komedie, hraje Divadlo Propadlo
26. 9. 19:00 Špička nosu – detektivní komedie, hraje Divadlo Maebh
27. 9. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost

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

11.–18. 9.
Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
17. 9. 20:00 My Johansson a Echo Echo Dance Theatre Company (SWE):
Now at once
19. 9. 19:00 Kavárenský kvíz
20. 9. 20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace
24. 9. 20:00 Jan Burian uvádí: Kde je pravda? – filmová projekce
25. 9. 19:00 Kavárenský kvíz
26. 9. 20:00 Jana Bitterová a Ian Biscoe (CZ/GB): Opravdoví
30. 9. 15:00 Nedělní pohádka s tvůrčí dílnou

Galerie města Plzně

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

20. 9. 17:00 M
 ichal Gabriel: Archanděl Gabriel a jiné příběhy – vernisáž
20. 9.–11. 11. Michal Gabriel: Archanděl Gabriel a jiné příběhy – výstava
7. 10. 15:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)
25. 10. 17:00 Michal Gabriel: Archanděl Gabriel a jiné příběhy
– komentovaná prohlídka
27.–28. 10. Plzeňské oslavy vzniku republiky
4. 11. 15:00 Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle,
vstup zdarma (do 18:00 hod.)

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 16. 9.	Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu
Kulturní program během výstavy:
5. 9. 17:00 Nová československá vlna šedesátých let ve filmu
– přednáška Stanislava Polaufa
11. 9. 17:00 Mezi odporem a konformismem. Strategie umělců po okupaci 1968 – přednáška Lukáše Krejčího
12. 9. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Jak to mohlo vypadat mezi
nádražím a Radbuzou? – dva návrhy architekta Bohumila
Chvojky na dostavbu prostoru mezi Denisovým nábřežím
a Americkou z let 1925 a 1949 představí Petr Domanický
15. 9. 14:00 Dílna pro děti a rodiče: Když mluví ruce i tělo
16. 9. 18:00 Slavnostní koncert k ukončení výstavy Anatomie skoku
do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu
Výstavní síň „13“
od 7. 9.		
Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost
v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938
Kulturní program během výstavy:
4. 9. 17:00 Křest knihy Radka Popelky Vochov – Procházka staletími
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12. 9. 18:00 K ouzlo českého humoru – pořad anekdot a humoristických
povídek, účinkuje Poetické divadlo a Lukáš Wilhelm (zpěv)
18. 9. 17:00 Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost
v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938
– komentovaná prohlídka, provází Petr Jindra
26. 9. 17:00 Poetický dvoreček – komponovaný pořad poezie a hudby
za účasti pražských a plzeňských básníků
28. 9. 20:00 Prvorepublikový kabaret – pořad u příležitosti oslav Dne české
státnosti a roku 1918, účinkuje Poetické divadlo a zpěváci DJKT

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
4. 9. 17:00 Paměť tváře / Tváře paměti… nejen nuceně nasazených
– dernisáž výstavy s přednáškou (VZC)
6. 9. 17:00 Heydrichiáda: Spálený les 1942 – dernisáž výstavy
11. 9. 17:00 Oficiální zahájení literárního festivalu ke 100. výročí narození M. Horníčka – vernisáž výstavy jeho autorských koláží
		18:00 „Miroslave, nezkazil jsem tu pointu?“ – vzpomínání, vyprávění a promítání soukromých filmů s M. Horníčkem (VZC)
12. 9. 17:00 Vernisáž výstavy klauzurních prací studentů SUPŠ Zámeček
Chvála knihy
13. 9. 17:00 Literární čaj (číše vína) o páté s Pavlem Koppem a vernisáž
fotografií (VZC)
17. 9. 18:00 Veřejné autorské čtení Václava Englera z poslední sbírky Tma
19. 9. 17:00 Uvedení nové knihy Josefa Štogra Periferie středu: Výběr
z článků Revue Trivium 2008–2018, Knihovna Kardinála
Berana (VZC)
20. 9. 10:00 Maraton čtení z díla M. Horníčka v podání studentů
knihovnictví ze SOŠ Prof. Švejcara (U Branky)
		17:00 Pocta panu Miroslavu Horníčkovi aneb Opojné setkání
s Plzeňákem – setkání tvůrců, kteří se podíleli na vzniku
poetického filmu O Plzni vážně i nevážně s Miroslavem
Horníčkem aneb Být Plzeňákem (VZC)
21.–22. 9.
SVK PK na veletrhu Svět knihy Plzeň (DEPO2015)
24. 9. 08:00 Evropský den jazyků – akce pro školy
25. 9. 17:00 12 let s Horníčkem aneb „Buď zpívejte, nebo se ptejte!“
– Igor Šebo, šansonový recitál se vzpomínkami na spolupráci s Miroslavem Horníčkem
Galerie Evropského domu SVK PK
10. 9. 17:00 Laydeez do Comics – vernisáž výstavy
10.–27. 9.
Laydeez do Comics – výstava komiksových příběhů

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

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

do 15. 9.
DESIGN, Pelikán a studenti – výstava (GLS)
19. 9. 18:00 Druhý život – vernisáž výstavy (GLS)
20. 9.–14. 10. Druhý život – výstava fotografií (GLS)
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Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 10–12, 13–17 hod., tel.: 378 035 345,
uvu.plzen@gmail.com, www.uvu-plzen.cz

do 31. 9.	Jiří Vlach – kresby a obrazy, Žofie Vlachová – fotografie
(výstavní síň radnice – II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
do 28. 10.
Plzeňský salón 2018 – výstava (Nová scéna DJKT)
5. 9. 17:00 Osobnosti, události, slavnosti plzeňské kultury 1918–2018
– vernisáž výstavy
6. 9.–4. 11.	Osobnosti, události, slavnosti plzeňské kultury 1918–2018
– výstava

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 9. 9.		
Všeho do času… (1788–1918) – výstava v rámci festivalu
Smetanovské dny
do 16. 9.
Kořeny – výstava
21. 9.–6. 1. SKLO – skupina Rubikon a hosté
Doprovodné pořady:
13. 9. 17:00 Evropa a umění Dálného východu, orientalismus
– přednáška Jana Dolejše
		17:00 Kořeny – komentovaná prohlídka
20. 9. 17:00 Evropa a umění Afriky, primitivismus – přednáška Jana
Dolejše
25. 9. 17:30 „Hanba mužům, kterým žena vládne“ – přednáška Kamily
Remišové Věšínové

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. 9.
Lidová architektura Plzeňského kraje – putovní výstava
do 14. 10.	Československý svéráz aneb hledání národního stylu
– výstava
do 31. 10.	Marie Ulčová (1925–1998): Střípky ze života nejznámější
plzeňské etnografky – putovní výstava
21. 9.–25. 11.	Jiné Plzeňsko: Obyvatelé plzeňského regionu v etnologické
a historické perspektivě – 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 4. 11.
Historické hřbitovy – výstava
			
PAMATUJ NA SMRT. Archeologické doklady pohřebního ritu
v období baroka – výstava

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
září 2018 | www.zurnalmag.cz

Výstavy:
do 31. 10.
do 31. 12.

Kinetický dvorek 2018 – pohyblivé objekty
Gustav Nosek: Muž ve stínu – výstava

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 31. 10.
100PY: Sto let republiky očima pěti generací – výstava
5. 9. 18:00 Hranice, abychom se neztratili... – seminář
12. 9. 18:00 Science Café Plzeň – přednáška
12.–20. 9.
Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
15. 9. 10:00 Sousedské procházky Skrytého města (také od 14:00 hod.)
17. 9. 20:00 Na Stojáka – stand up comedy
18. 9. 17:00 Na plzeňské paletě – vernisáž výstavy
		21:30 Letní kino: Pásky z Nagana
19. 9.–31. 10. Na plzeňské paletě – výstava
21.–22. 9.	Svět knihy Plzeň – knižní veletrh a literární festival
22. 9. 18:00 100PY: Sto let republiky očima pěti generací – komentovaná prohlídka, provází Vratislav Maňák
25. 9. 19:00 Dan Přibáň: Velká cesta domů!
27. 9. 08:30 Brain&Breakfast: Ranní dávka chemtrails
		10:00 Festival Plzeňská inovace
29.–30. 9.
Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“
30. 9. 11:00 Dožínky

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

do 31. 10.

Rekonstrukce

D klub

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

2. 9. 14:00 H urá do školy & Slavnostní otevření obnoveného Lobezského parku (Lobezský park, do 18:00 hod.)
5. 9. 09:00 Nábor do kroužků a kurzů na školní rok 2018/2019
7.–9. 9.		
Doubravecké slavnosti vína a burčáku (Habrmanův park,
vždy od 14:00 do 22:00 hod.)
16. 9. 14:00 Den s dobrovolnými hasiči (Lobezské louky, do 18:00 hod.)
23. 9. 16:00 Točte se pardálové: Petr Kubec – pro seniory
(Habrmanův park)

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 221,
Ústřední knihovna pro dospělé (ÚKD) – B. Smetany 13, tel.: 378 038 208, 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 Bory (KB) – Klatovská 109, tel.: 378 038 250, OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28, tel.: 378 038 260,
OK Doubravka (D) – Masarykova 75, tel.: 378 038 255, Hudební a internetová
knihovna (HIK) – Táborská 22, tel.: 378 038 240, Knihovna Bolevec (KB) – Západní 18,
tel.: 378 038 245. Sekretariát tel.: 378 038 210, www.knihovna.plzen.eu

5. 9.
6. 9.
7. 9.
20. 9.
24. 9.

18:00
16:00
10:00
16:00
18:00

Qi Gong: Nei Tan a Chen Tai Chi Quan – cvičení (MK)
Copa čtete, Plzeňácí? – povídání o knihách (ÚKD)
Čtení pro nejmenší (KB)
Copa čtete, Plzeňácí? – povídání o knihách (ÚKD)
Kazachstán – cestopis Antonína a Vojtěcha Kolářových (MK)
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25. 9. 17:00 Hovory o „H“ – Jaroslav Someš a Josef a Ilona Gruberovi (PS)
26. 9. 17:00 R egionální kuchyně Plzeňského kraje – film Vladimíra
Nového (PS)

ZOO

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

1. 9. 10:00 A hoj prázdniny, je tu opět škola! – soutěžní program
(do 17:00 hod.)
8.–9. 9.		
Slavnosti babího léta – oblastní výstava jiřinek doplněná
ukázkami stolních a moštových odrůd vinné révy
(vždy od 10:00 do 18:00 hod.)
15.–16. 9.	Slavnosti babího léta – festival tradičních lidových
řemesel a dovedností k užitku i potěše
(vždy od 10:00 do 18:00 hod.)
28. 9. 10:00 Přes kontinenty za medvědy (do 18:00 hod.)

Královské vinobraní

Hrad Točník, www.VinobraniNaTocniku.cz

22.–23. 9.	Královské vinobraní na Točníku – ochutnávky vína, šermířská vystoupení, rytíři v brnění, páni na koních, muzikanti,
kejklíři, hry pro děti, dobové tržiště, občerstvení (vždy
od 11:00 do 18:00 hod.)

Plzeňský festival vína 2018

Instituce | Akce | Kino

7. 10. 11:00 L adislav Toman: Chov včelích matek a zajímavosti kolem
šlechtění včel – přednáška v sokolovně
		11:15 Staropražští pardálové
		13:00 Kuchařská show
		14:15 Ultramarin
		16:00 Jakub Smolík s Františkem Kaslem

Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“

Plzeň více míst, www.otevreneATELIERY.cz

29.–30. 9.	3. ročník otevřených ateliérů výtvarných umělců v Plzni
a okolí, vstup zdarma (vždy od 14:00 do 20:00 hod.)

Restaurace U Pramenů

Na Roudné 123/212, Plzeň, www.upramenu.cz

6. 9. 19:00 H udba k tanci – Luďka Kuralová a Petr Vondrášek,
vstupné 150 Kč
13. 9. 15:00 Zahrada plná her – prolézačky, skládačky, kreslení dětí,
rodinné vstupné 50 Kč
25. 10. 19:00 Degustační večer s vinařstvím Proqin – vstupné 350 Kč
29. 11. 19:00 Degustace francouzských a italských vín – vstupné 350 Kč
7. 12. 19:00 Vánoční posezení s hercem Antonínem Procházkou
– vstupné 150 Kč

Akce v Prazdroji 2018

Kopeckého sady, Plzeň, www.plzenskyfestivalvina.cz

Nádvoří Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 7, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

28.–29. 9.	Podzimní termín Plzeňského festivalu vína – prezentace 20 malých a středních vinařství z Moravy a z Čech,
degustace vín, občerstvení, živá hudba, soutěže o ceny,
dětský koutek. Vstupné pouze na místě za 100 Kč, v ceně
je zahrnuta degustační sklenice a katalog vinařství (vždy
od 12:00 do 22:00 hod.)

do 31. 10.
1. 9. 08:30
2. 9. 12:00
14.–21. 9.
28. 9. 09:00
29.–30. 9.
6. 10.		

Slunce ve skle 2018

Pivovarský dvůr Plzeň – Purkmistr, Selská náves 21/2, Plzeň – Černice,
www.slunceveskle.cz

21.–22. 9.	XI. ročník poctivých pivních slavností v Purkmistru – více
než 70 minipivovarů a 220 druhů piva, soutěž o nejlepší
pivo a pivovar festivalu, koncerty, pivní soutěže, bohatý
doprovodný program, občerstvení (pátek od 17:00 hod.,
sobota od 13:00 hod.)

Rytířský turnaj U Ježíška

U Ježíška, Plzeň, www.TurnajUJeziska.cz

28. 9. 11:00 R ytířský turnaj – rytíři na koních, šerm, mušketýři,
plivači ohně, hudební vystoupení, tanec, dobové tržiště,
hry pro děti, občerstvení. Program v 11:00, ve 14:00
a v 17:00 hodin.

Medový jarmark

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

7. 10.		

5 . ročník Medového jarmarku – prodej medových produktů,
ochutnávky medu, nabídka regionálních potravin
		10:00 Plzeňští heligonkáři
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Prazdroj před 100 lety a dnes – výstava
Prazdroj Cup 2018 – soutěž v požárním sportu
Festival polévky
Sympozium malířů v pivovaru
Svatováclavská vyjížďka motorek
Prohlídky pivovarů Plzeňský Prazdroj a Gambrinus
Pilsner Fest

Kino a divadlo Káčko

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

6. 9. 20:00
7. 9. 17:00
		20:00
9. 9. 15:00
		18:00
13. 9. 20:00
14. 9. 17:00
		20:00
16. 9. 15:00
		18:00
20. 9. 20:00
21. 9. 17:00
		20:00
23. 9. 15:00
		18:00
27. 9. 20:00
28. 9. 17:00

Mama Brasil
Úžasňákovi 2
Úsměvy smutných mužů
Kubík hrdina
Ten pravý, ta pravá?
Studená válka
Příběh koček
Predátor: Evoluce
Pásmo pohádek
Alfa
Všechno bude
Malá čarodějnice
Po čem muži touží
Příběh koček
Po čem muži touží
Tísňové volání
Yeti: Ledové dobrodružství
září 2018 | www.zurnalmag.cz

Kino | Koncerty

28. 9. 20:00 Po čem muži touží
30. 9. 15:00 Yeti: Ledové dobrodružství
		18:00 Spolu to dáme

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

4. 9. 17:00 L imonádový Joe aneb Koňská opera – Československo
1964, režie: Oldřich Lipský, 95 min.
		 19:30 Studená válka – Polsko / Francie / Velká Británie 2018,
režie: Paweł Pawlikowski, 89 min.
11. 9. 17:00 Bílý Bůh – Maďarsko / Německo / Švédsko 2014, režie:
Kornél Mundruczó, 119 min., v rámci MFD
		 20:00 Měsíc Jupitera – Maďarsko / Německo 2017, režie: Kornél
Mundruczó, 123 min., v rámci Mezinárodního festivalu
Divadlo
18. 9. 17:00 Tísňové volání – Dánsko 2018, režie: Gustav Möller, 85 min.
		 19:30 Muž, který zabil Dona Quijota – Španělsko / Belgie / Portugalsko / Velká Británie 2018, režie: Terry Gilliam, 132 min.
25. 9. 17:00 Utøya, 22. července – Norsko 2018, režie: Erik Poppe, 98 min.
		 19:30 Cukrář – Izrael / Německo 2017, režie: Ofir Raul Graizer, 104 min.

Cinema City

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

30. 8.–5. 9.	Alfa, Důvěrný nepřítel, Kubík hrdina, Ten pravý, ta pravá?,
Upgrade
6.–12. 9.
Sestra
13.–19. 9.
Predátor: Evoluce
20.–26. 9.
Po čem muži touží
27. 9.–3. 10. Yeti: Ledové dobrodružství
Dále hrajeme: Ant-Man a Wasp, Chata na prodej, Děsivé dědictví, Equalizer
2, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, Jan Palach, Jurský svět: Zánik
říše, Kryštůfek Robin, Mamma Mia! Here We Go Again, MEG: Monstrum z hlubin (2D i 3D), Miss Hanoi, Mission Impossible – Fallout, Příběh koček, Slender
Man, Špión, který mi dal kopačky, Temné síly, Úžasňákovi 2 (2D i 3D)

CineStar

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

30. 8.–5. 9. Alfa, Důvěrný nepřítel, Ten pravý, ta pravá?, Upgrade
6.–12. 9.
Sestra, Všechno bude
13.–19. 9.
Malá čarodějnice, Predátor: Evoluce, Spolu to dáme
20.–26. 9.
Po čem muži touží
27. 9.–3. 10. Beze stop, Hell Fest: Park hrůzy, Yeti: Ledové dobrodružství
Dále hrajeme: Ant-Man a Wasp, Chata na prodej, Equalizer 2, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, Jan Palach, Kryštůfek Robin, Mamma Mia!
Here We Go Again, MEG: Monstrum z hlubin, Miss Hanoi, Mission Impossible
– Fallout, Příběh koček, Slender Man, Skorosestry, Úžasňákovi 2

Festival Na konci léta

Křižíkovy sady, Plzeň, www.nakoncileta.cz

8. 9. 10:00 12. ročník hudebního festivalu na podporu hendikepovaných
		10:15 Hudební laboratoř
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8. 9. 10:30
		10:40
		11:30
		12:30
		12:45
		13:00
		13:30
		14:00
		14:15
		14:30
		15:00
		16:00
		17:00
		18:00

Ukázka znakového jazyka
Duo Dubnička Lahoda
Leontýnka
ZŠ speciální Skupova: Medvíďata
ZŠ speciální Skupova: Princové jsou na draka
Sdružení Ty a Já, z.s. – taneční kroužek
DS Jitřenka a DOZP Nováček – hudební průřez stoletím
Spolek Aleš, z.s. – taneční kurzy
Motýl, z.ú. – hudební vystoupení
Happy Handicap
HAZ Band
Divadlo Jitule a Dadule
Pilsen Queen Tribute Band
Homer Street

Plzeňské ohýnky

Škodaland, www.plzenske-ohynky.cz

22. 9. 15:00 Plzeňské ohýnky – soutěžní přehlídka profesionálních
ohňostrojů
15:10 US army – ukázka a popis techniky
		 15:30 VÍLA AnÁLKA – hardpop
		 16:50 Šermíři SHŠ Pantaleon Tlučná
		 17:30 Sifon – hard rock-heavy
		 19:00 Šermíři SHŠ Pantaleon Tlučná
		 19:30 AC/DC revival Německo
		 20:55 První soutěžní ohňostroj – Polsko
		 21:15 Druhý soutěžní ohňostroj – Německo
		 21:30 Třetí soutěžní ohňostroj – Slovensko
		 21:43 Čtvrtý nesoutěžní ohňostroj – LAKI Plzeň
		 21:50 Hodnocení ohňostrojů

26. Haydnovy hudební slavnosti

Plzeňský kraj, www.haydn-festival.eu

7.–23. 9.
Festival staré hudby
7. 9. 16:30 Zahajovací koncert 26. ročníku festivalu: Orchestr Plzeňské
konzervatoře, Jan Ostrý – flétna, Jiří Štrunc – dirigent
(Dolní Lukavice, kostel sv. Petra a Pavla)
8. 9. 18:00 K poctě Panny Marie Růžencové: Lucie Sedláková–Hůlová
– housle, Robert Hugo – varhany (Spálené Poříčí,
kostel sv. Mikuláše)
9. 9. 18:00 Benátské nešpory raného baroka: Ensemble Hilaris, Kryštof
Spirit – umělecký vedoucí (Štěnovice, kostel sv. Prokopa)
11. 9. 18:00 Česká lovecká hudba na Zámku Kozel: Corni di Classico
(Zámek Kozel, kaple)
12. 9. 19:00 Otec a syn Bachové: Koncert posluchačů Plzeňské konzervatoře (Plzeň, Dům hudby)
13. 9. 19:00 Die Erwartung, písňová tvorba L. van Beethovena
a V. J. K. Tomáška: Irena Troupová – soprán, Petra Matějová
– kladívkový klavír (Dobřany, kostel sv. Víta)
14. 9. 19:00 Po stopách Empfindsamkeit: Musica ad Gaudium
(Řenče, kostel sv. Cyrila a Metoděje)
15. 9. 18:00 L’Ange et le Diable: Petr Wagner & Ensemble Tourbillon
(Příchovice, zámek)
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16. 9. 18:00 D uchovní hudba U Panny Marie Klatovské na přelomu
18. a 19. století: Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium Musicum (Přeštice, kostel Nanebevzetí P. Marie)
18. 9. 19:00 Ohnivý svět španělského baroka: Andrea Široká, Petr Vít,
Tomáš Hanák (Nezdice, kostel sv. Prokopa)
19. 9. 19:00 Boemo Virtuoso: Collegium Marianum (Blovice,
kostel sv. Jana Evangelisty)
20. 9. 19:30 Post–Jubileum: Philharmonia Octet (Chotěšov,
klášterní kostel)
21. 9. 19:00 L‘Encouragement aneb kytarové soirée: Jan Tuláček,
Tomáš Hanzlíček (Hradiště u Blovic, zámek)
22. 9. 14:00 Barokní zámecké vinobraní s dobovými tanci a zpěvy:
Ritornello (Zámek Nebílovy, taneční sál)
23. 9. 19:00 Závěrečný slavnostní koncert festivalu: Bohuslav Matoušek,
Ensemble 18+ (Plzeň, Betlémská kaple)

Pavel Steidl & Dagmar Andrtová-Voňková

Jízdárna zámku Kozel, www.hsl.cz

29. 9. 19:00 B enefiční koncert k 20. narozeninám Hospice svatého Lazara – poslední sobotní večer v září proběhne v překrásné
Jízdárně zámku Kozel benefiční koncert k 20. narozeninám Hospice svatého Lazara, na kterém vystoupí éterická
Dagmar Andrtová-Voňková se světově uznávaným
kytarovým mágem Pavlem Steidlem. Vstupenky
na koncert jsou k dostání na portálu www.goout.cz nebo
je lze zakoupit na recepci hospice ve Sladkovského ulici
v Plzni na Slovanech. Nemusíte čekat na Vánoce a můžete
si nadělit zážitek již koncem léta, navíc podpoříte dobrou
věc. Výtěžek ze vstupného poputuje na podporu Hospice
svatého Lazara!

Plzeňská filharmonie

www.plzenskafilharmonie.cz

26. 9.
4. 10.
12. 10.
18. 10.
27. 10.
1. 11.
11. 11.
18. 11.
22. 11.
13. 12.

19:30
19:00
18:00
19:00

Nejen Mnichov 1938 – Fakulta designu a umění L. Sutnara
Ivan Ženatý & Plzeňská filharmonie – Měšťanská beseda
Opera Gala – Měšťanská beseda
Roman Janál & Plzeňská filharmonie – ab. koncert B1,
Měšťanská beseda
19:00 Děkuji, bylo to krásné! – DEPO2015
19:00 Václav Mácha, Miroslav Sekera & Plzeňská filharmonie
– Měšťanská beseda
16:30 To byste nevěřila, co má mistr nejraději – ab. koncert D1,
Český rozhlas Plzeň
19:00 Finále mezinárodní smetanovské klavírní soutěže 2018
– Měšťanská beseda
19:00 	 Marek Pavelec & Plzeňská filharmonie – ab. koncert B2,
Měšťanská beseda
19:00 Petr Nouzovský, Monika Knoblochová & Plzeňská filharmonie – ab. koncert A3, Měšťanská beseda

Koncerty | Kluby

1. 1. 17:00 Novoroční Gala 2018 – Měšťanská beseda
17. 1. 19:00 O liver Triendl & Plzeňská filharmonie – ab. koncert B3,
Měšťanská beseda
14. 2. 19:00 Michal Sedláček & Plzeňská filharmonie – ab. koncert A4,
Měšťanská beseda
21. 2. 19:00 Clarinet Factory & Plzeňská filharmonie – ab. koncert C1,
Měšťanská beseda
28. 2. 19:00 Sophia Burgos & Plzeňská filharmonie – Měšťanská beseda
3. 3. 16:30 Detektivka v orchestru: Případ ztracených hudebníků
– ab. koncert D2, Český rozhlas Plzeň
14. 3. 19:00 Petr Salajka & Plzeňská filharmonie – Měšťanská beseda
21. 3. 19:00 Jiří Stivín & Co? s Plzeňskou filharmonií – ab. koncert C2,
Měšťanská beseda
28. 3. 19:00 Jana Boušková & Plzeňská filharmonie – ab. koncert A5,
Měšťanská beseda
11. 4. 19:00 Plzeňský Orfeus 2018 – ab. koncert B5
25. 4. 19:00 Vilém Veverka & Plzeňská filharmonie – ab. koncert A6,
Měšťanská beseda
3. 5. 		
Slavnosti svobody: Zahajovací koncert – náměstí Republiky
9. 5. 19:00 Tomáš Brauner & Plzeňská filharmonie – ab. koncert A7,
Měšťanská beseda
16. 5. 19:00 Balkansambel & Plzeňská filharmonie – ab. koncert C3,
Měšťanská beseda
1. 6. 15:00 Maškarní bál pro malé i velké & Plzeňská filharmonie
– ab. koncert D3, DEPO2015
6. 6. 19:00 Yingdi Sun & Plzeňská filharmonie – ab. koncert B6,
Měšťanská beseda
13. 6. 19:00 Leonard Elschenbroich & Plzeňská filharmonie
– ab. koncert A8, Měšťanská beseda

Zach´s Pub

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

2. 9.
3. 9.
4. 9.
5. 9.

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

6. 9.
10. 9.
12. 9.
13. 9.
17. 9.
18. 9.
20. 9.
25. 9.
26. 9.

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

Padesát odstínů (České porno) – divadelní představení DJKT
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Ting – reggae, ska, dancehall
Sex Pistols Anarchy in the UK – velkoplošná projekce
hudebního dokumentu
Progres 2 – rocková legenda z Brna
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Luboš Pospíšil & 5P – první tenor českého rocku
Mucha – femipunk
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Pokáč – jeden z našich nejvýraznějších mladých písničkářů
Echt! – 30 let na scéně, pubrock
Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
Vyosení – festival nezávislých kapel, Bavr Blues Company,
Big Boy Band, Brocks, Life To Live, Mordors Gang, Ström,
The Rockles

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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PŘIJĎTE
VŠICHNI!!
EXTRALIGA
ZAČÍNÁ 14. 9.
hcskoda.cz

# 13 VÁCLAV NEDOROST

LOGOMANUAL HC ŠKODA PLZEŇ

Dožínky
Plzeňského kraje
v Tachově

sobota
15. 9. 2018
VSTUP ZDARMA

Program:
Náměstí Republiky
10:00 – 15:00

10:00
10:45
11:00
11:30
12:00

12:30
14:00

Dožínkové trhy
Ochutnávky Regionálních potravin Plzeňského kraje
Občerstvení
Dechová hudba Amátovka
Folklórní soubor Kaštánek při DD Tachov
Ocenění regionálních farmářů/zemědělců
Tachovský dětský sbor při ZUŠ Tachov
Dožínkový průvod
Předání dožínkového věnce
Požehnání úrody
Folklorní soubor Úsměv Horní Bříza
NO NAME

Zahrada Muzea Českého lesa
11:00

11:30

Dechový orchestr mladých ZUŠ Tachov
Ukázka dožínkové vazby, zdobení koní a vozů
Ochutnávky Regionálních potravin Plzeňského kraje
Začátek dožínkového průvodu
s Dechovým orchestrem mladých ZUŠ Tachov,
Divadelním spolkem Komedyjanti z Tachova,
Folklórním souborem Kaštánek,
Folklorním souborem Úsměv Horní Bříza,
Dětmi ze ZŠ Tachov, Hornická

Trasa průvodu
Muzeum Českého lesa – Zámecké nádvoří – Náměstí Republiky

www.plzensky-kraj.cz

plzensky.kr

www.tachov-mesto.cz

