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HONZA. HONZA? HONZA!
KDE DOMOV MŮJ?
KORALÍNA

CIRKUS ZLODĚJŮ

02 a 14/10
Malá scéna DJKT

Marilyn

(Překrásné děcko)
Životní příběh Normy Jean, proslulé jako Marilyn Monroe, přináší DJKT v podobě komorní muzikálové podívané se skvělými songy, náročnými hereckými i pěveckými
party a živou kapelou. V titulní roli Marilyn Monroe hostuje divadelní a televizní herečka Zuzana Kajnarová, jejím
partnerem v roli Arthura Millera je pak taktéž hostující
Dalibor Gondík.

od 04/10
19:00
Velké
divadlo DJKT

Orfeo

14/10 / 10:30

Nová scéna DJKT

Muzikálové matiné
Od sezóny 2018/2019 přibývá do pestré repertoárové nabídky DJKT další novinka, a sice pravidelná
muzikálová matiné.
Čtyři nedělní dopoledne se tak diváci budou moci
setkat s populárními sólisty souboru muzikálu, kteří jim ve foyer Nové scény představí své oblíbené
muzikálové melodie nejen z repertoáru plzeňského
divadla. Program matiné každý z nich zpestří také
duety s vybranými hosty. V letošní sezóně budou
matiné patřit Jozefu Hruškocimu, Soně Hanzlíčkové Borkové, Pavlu Režnému a Stanislavě Topinkové
Fořtové. První z nich se uskuteční již v neděli 14. října, kdy Jozef Hruškoci zazpívá mimo jiných písně
z muzikálů Donaha!, Carmen nebo Bídníci.
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Vstupenky jsou v prodeji jen v pokladnách DJKT.
Počet míst je omezen.
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Plzeňská opera uvedla na konci minulé sezóny barokní
operu, která měla premiéru v Mantově v roce 1607 a která se dodnes pravidelně objevuje na světových jevištích.
Hlavním hrdinou je bájný pěvec Orfeus, jenž oplakává
smrt své manželky Eurydiky, a tak se ji vydá hledat do Říše
mrtvých, do Hádu. DJKT uvádí operu v italském originále
s českými titulky a před každým představením se uskuteční v 18:30 ve Foyer Vendelína Budila lektorský úvod.

06/10
17:00
Malá scéna DJKT

Prodáváme
nevěstu
Speciální krácená verze opery Prodaná nevěsta pro
dětského diváka, která navazuje na úspěšné tituly,
jakými byly O Rusalce nebo Papageno v kouzelném
lese. Prodaná nevěsta od své premiéry v roce 1866 se
stala národní českou operou, která provázela náš národ
v dobách šťastných i v dobách zlých. Dodnes patří k nejhranějším českým operám vůbec a je milována všemi
generacemi diváků. Aby si k ní našli vztah i ti nejmenší,
připravila opera DJKT verzi pro dětského diváka. Pomocí pěkné scény a kostýmů vytvoří dojem vesnice, v níž se
odehrává děj opery o Jeníkovi, který jen zdánlivě prodá
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OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
13/10
19:00
Velké
divadlo DJKT

Nabucco
Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor Židů v této opeře patří
k nejkrásnějším sborům celé operní literatury. Když Verdi zažil vypískání své komické opery Jeden den králem,
byl pevně rozhodnut, že už žádnou operu psát nebude.
Díky diplomacii intendanta milánské La Scaly Merelliho,
obdržel libreto Temistocla Solery o biblickém králi Nebukadnezarovi, které jej nesmírně zaujalo, zejména text
k později slavnému sboru Židů „Leť, myšlenko, na zlatých křídlech“. Premiéra 9. března 1842 na jevišti La Scaly byla tak úspěšná, že Verdi přestal pochybovat o svém
skladatelském talentu a začal psát jedno dílo za druhým. Stal se jedním z nejúspěšnějších operních skladatelů 19. století nejen v Itálii, ale na celém světě. Opera
Nabucco, stojící na samém začátku jeho tvorby, je neustále živým a aktuálním hudebním dramatem s hlavní
myšlenkou svobody. Divadlo uvede operu v italském
originále s českými a německými titulky.

od 15/10
DJKT

Prohlídky
divadel
Využijte možnost vstoupit do magického zákulisí divadla a objevit místa, která jsou běžným smrtelníkům
utajena! Divadlo J. K. Tyla připravilo nové termíny komentovaných prohlídek obou svých budov. Průvodce vás zavede mimo jiné na zkušebny souboru baletu
a činohry, ukáže, kde se skladují kulisy i jaký rozhled
mají herci z prken, která znamenají svět. Přijďte prozkoumat zákulisí divadla na některou z pravidelných
prohlídek. Nejbližší termíny pro Velké divadlo jsou
15. října, 19. listopadu a 17. prosince, pro Nové divadlo
pak 8. října, 5. listopadu a 3. prosince. Cena prohlídky je
100 Kč za osobu, slevy pro školní skupiny je nutné domluvit individuálně. Maximální kapacita jedné skupiny
je 30 osob pro Velké divadlo a 25 osob pro Nové divadlo.
Minimální počet osob ve skupině je 10. Prohlídky je nutné rezervovat předem. Své dotazy ohledně prohlídek
můžete směřovat na e-mail: zuzana.kalousova@djkt.eu
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Dozvěděli
jsme se…
… že Lumír Olšovský získal Cenu
Františka Filipovského za nejlepší
mužský herecký výkon v dabingu
za roli kominíka Berta ve snímku Mary Poppins.
… že soubor muzikálu má na repertoáru novinku –
Duch (Ghost The Musical), podle stejnojmenného
filmu z roku 1990 v hlavních rolích s Patrickem Swayzem, Demi Mooreovou a Whoopi Goldbergovou.
… že se soubor muzikálu pilně připravuje na svou
další premiéru Josef a jeho úžasný pestrobarevný
plášť.
… že do konce sezóny jsou plánovány derniéry
muzikálů Marilyn (Překrásné děcko), Zahrady divů
i slavné West Side Story.
… že se 29. listopadu na Malé scéně DJKT od 18:00
uskuteční další Setkání před premiérou …tentokrát
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť.
… že v říjnu proběhnou konkurzy pro dospělé
do připravovaného muzikálového megahitu Billy
Elliot, a to v Plzni 14. října a v Praze 15. října. Více
podrobností naleznete na webových stránkách Divadla J. K. Tyla.
… že muzikál připravuje výstavu fotoportrétů
svých členů, která je naplánovaná na polovinu října
ve foyer Malé scény DJKT.
… že soubor muzikálu pro vás připraví od začátku
sezóny do konce roku 76 představení!

27/10
19:00
Nová scéna
DJKT

Tartuffe
Tartuffe, neboli pokrytec, svatoušek či podvodník, je
klasická satirická komedie kritizující nejen charakter, pokrytectví, zneužití moci, ale i dobu a zaslepenou společnost. Vedle Dona Juana, Lakomce a Misantropa je zřejmě
tím nejlepším, co Molière napsal. V roce 1664 byla ihned
po své premiéře v Paříži zakázána, avšak tím započala
svou úspěšnou cestu po evropských jevištích napříč stoletími až do současnosti. Tartuffe je komedií ryzí, plnou
bravurních dialogů, situací, věčně živých charakterů a při7
tom rozporů. V hlavní roli se představí Jan Maléř.
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narodil se i zemřel František Halas, zemřel
Rembrandt, narodil se Giuseppe Verdi, zemřel Jan Žižka, narodil se Jakub Jan Ryba,
Beatles dostali Řád britského impéria,
do vesmíru vyletěla první umělá družice, sonda
Luna 3 pořídila první fotky odvrácené strany Měsíce, hned dvakrát byla objevena Amerika, chicagského gangstera Al Caponea usvědčili z krácení daní, car
Alexandr II. prodal Aljašku Spojeným státům, na habsburský trůn usedla Marie
Terezie, admirál Nelson zvítězil v bitvě u Trafalgaru, na český trůn usedl první
z dlouhé řady Habsburků, Mozart uvedl Dona Giovanniho, Amerika zpanikařila
z rozhlasové hry Válka světů a Josef Groll uvařil první várku plzeňského piva. To
všechno jsou výročí měsíce, jenž právě začíná. A leckteré z nich se může odrazit
i ve vašem kulturním kalendáři – sáhnete-li po sbírce Františka Halase, pustíte-li
si něco od Verdiho nebo od Beatles, vyrazíte-li na Pilsner Fest anebo třeba pokud si pustíte film Al Capone. Mimochodem, když už jsme u toho kalendáře:
právě v říjnu, konkrétně v roce 1582, byl ve většině katolických zemí zaveden
náš dnešní, tedy gregoriánský kalendář. A moc si s tím hlavu nelámali. Čtvrtého
října večer jste šli spát, a když jste se ráno probudili, bylo patnáctého.
Ale všechna tahle výročí jsou letos bezvýrazná a šedá v porovnání se stoletím
naší republiky. Jeho oslavy se řítí k vrcholu. Osmadvacátý říjen bude letos velký a velkolepý. Celé město opět ožije oslavami, kdy se veřejnosti zdarma nebo
za symbolických 28 korun otevřou turistické cíle. Letos budou brány zajímavých
míst otevřeny po dva dny, 27. a 28. října. Po celou dobu oslav bude také v prostorách radnice mimořádně zpřístupněn originál rukopisu hry Josefa Kajetána Tyla
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka z roku 1834 s textem písně Kde domov můj. Plzeňské oslavy nabídnou i skvělé hudební zážitky. V pátek 26. října se
na náměstí Republiky uskuteční koncert Vojtěch Dyk pro Plzeňský kraj. V neděli
28. října zazní v Novém divadle DJKT slavnostní provedení opery Libuše v novém
nastudování. Sobotní večer bude patřit projektu Děkuji, bylo to krásné! V něm
se spojí Blue Star Václava Marka s Plzeňskou filharmonií, aby společně hráli jazz
a swing. A pochopitelně nemůže chybět ani oblíbený lampionový průvod.
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Kromě toho tento nejsvátečnější víkend nabídne ještě třeba zámecké trhy
na terase zámku Kozel, divadelní festival pro batolata od deseti měsíců KUK!
Festival, Sraz českých bohémů v Papírně nebo Farmářskou podzimní sklizeň
v DEPO2015. A Středisko západočeských spisovatelů přidá křest knihy, do níž
jeho členové zpracovali rodinné vzpomínky na válku, vznik samostatného Československa či první republiku.
Spoustu zajímavých tipů na dobré kavárny a restaurace najdete v rubrice věnované restauracím. Svoje oblíbená místa nám totiž prozradila spisovatelka Daniela Kovářová, která dobré jídlo, kávu i zákusky miluje.
Báječný říjen plný slavnostní atmosféry a zážitků přeje
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Program

Plzeňská radnice • Měšťanská beseda
• Loosovy interiéry - prohlídky
s průvodcem
Prodej vstupenek na
www.plzenskavstupenka.cz
a v Turistickém informačním centru od
1. 10.
Vystavení originálu Fidlovačky
z roku 1834 s textem písně Kde
domov můj, Petákův sál, radnice
Originální prohlídky města Plzně
Plzeň za první republiky • Plzeň v bájích
a pověstech (pro rodiny s dětmi)
Prodej vstupenek na
www.plzenskavstupenka.cz
a v Turistickém informačním centru od
1. 10.
Prohlídky plzeňských kostelů „Krásou
milovat“ – komentované prohlídky
Den otevřených dveří v biskupství
prohlídky sálu biskupství, výstava „25
a 100“, výtvarný koutek pro děti
Volné vstupenky na místě v den
prohlídek.
Věž katedrály sv. Bartoloměje, náměstí
Republiky – prohlídky
Velká synagoga – prohlídky s průvodcem
a prohlídky věží, Stará synagoga –
prohlídky s průvodcem
Prodej vstupenek ve Velké a Staré
synagoze od 1. 10.
Divadlo J. K. Tyla:
Velké a Nové divadlo – prohlídky
s průvodcem, výstava 100 let

Prodej vstupenek v pokladně
předprodeje DJKT od 1. 10.
Divadlo Alfa – představení pro děti,
prohlídka divadla
Prodej vstupenek na
www.plzenskavstupenka.cz od 1. 10.
DEPO2015 – výstava 100PY: Sto let
republiky očima pěti generací
DEPO Street Food Market, Podzimní
sklizeň v tržnici
Okružní jízdy historickými vozy
trolejbus Škoda 9 Tr • autobus ŠKODA
706 RTO • tramvaj T1
Více na www.pmdp.cz
VODÁRNA PLZEŇ, a. s. – exkurze do
čistírny odpadních vod a do úpravny
vody na Homolce
Časové vstupenky na
www.plzenskavstupenka.cz od 1. 10.
Plzeňská teplárenská, a. s. – exkurze do
spalovny v Chotíkově (ZEVO Plzeň)
Rezervace na
www.zevoplzen.cz/infocentrum od 1. 10.
Zoologická a botanická zahrada města
Plzně, DinoPark
Techmania Science Center – Science
Center a 3D Planetárium
Rozhledna Chlum – vstup na rozhlednu,
pochod 28 km na rozhlednu Chlum
Luftova a Meditační zahrada
Západočeské muzeum v Plzni

Muzeum církevního umění Plzeňské
diecéze

Hrad Radyně – prohlídky s průvodcem,
rezervace na www.ic-radyne.cz

Národopisné muzeum Plzeňska

Rotunda sv. Petra a Pavla – prohlídky
s průvodcem

Muzeum loutek Plzeň
Muzeum strašidel
Galerie města Plzně
Západočeská galerie v Plzni
Plzeňské historické podzemí, Pivovarské
muzeum
Pivovar Gambrinus – prohlídky
Prodej vstupenek na www.prazdrojvisit.cz
Zimní stadion Home Monitoring Aréna –
volné bruslení (II. ledová plocha)
Bazén Slovany, Bazén Lochotín –
volné plavání
Krašovská Aktivity centrum Plzeň –
Sparing Day Yaksha Gym Plzeň, Jumping
s Aničkou a s Radkem
Prodej vstupenek v místě od 1. 10.
Sousedské procházky –
www.skrytemesto.cz
Plzeňský architektonický manuál
(PAM): Lochotín • Petrohrad z příběhů I •
Doubravecké osmičky
Prodej vstupenek na
www.plzenskavstupenka.cz od 1. 10.
Moving Station – živé prohlídky spojené
s uměleckými akcemi, představení
Fidlovačka aneb Kdo je My?
Prodej vstupenek na www.goout.cz
Starý Plzenec
BOHEMIA SEKT, s. r. o. – prohlídky
(vstupenky na místě)

Letiště Líně – Z letecké historie ČSR
(prohlídky hangáru, seskoky parašutistů
aj.)
Děkuji, bylo to krásné
Jedinečný koncert Václava Marka
a jeho Blue Star s Plzeňskou
filharmonií za řízení Michaela
Roháče.
Hudba 30. a 40. let.
Host pořadu Petr Rychlý jako Karel
Hašler, moderuje Aleš Cibulka.
DEPO2015, autobusová hala
Sobota 27. 10. od 19 hodin
Vstupné 280 Kč včetně volného
vstupu na výstavu 100PY, předprodej
na www.plzenskavstupenka.cz
Kulturní scéna U Branky
s česko-slovenskou tržnicí tradičních
řemesel a pokrmů
Sobota 27. 10.
11.00 – Plzeňský mls
12.30 – Modrý Cimbál
14.00 – Folklórny súbor Rozsutec
a SZUŠ Žilina
16.00 – Dave Brannigan
Neděle 28. 10.
11.00 – Folklórny súbor Rozsutec
a SZUŠ Žilina
13.00 – JUNIOR ORCHESTR
15.00 – Michal Šindelář band

náměstí T. G. Masaryka
Neděle 28. října 2018
10.00 – Modlitba za republiku –
hudebně duchovní zastavení
s modlitbou díků a proseb
za naši vlast; celebruje
Mons. František Radkovský
11.00 – Vysazení lípy republiky
folklorními soubory města
Plzně
17.00 – Slavnostní shromáždění
ke 100. výročí vzniku
samostatného
Československa
18.00 – Průvod světel s účastí
dobových postav
včetně Tomáše Garrigue
Masaryka (trasa: Klatovská
třída–Smetanovy sady–
Františkánská–náměstí
Republiky)
náměstí Republiky
18.30 – Společný zpěv původní
československé hymny
Slavnostní ohňostroj
Rodinná vědomostní soutěž, která
účastníky seznámí se stoletou
historií republiky i města a zároveň je
zavede na místa spojená s důležitými
událostmi tohoto období.
10.00–18.00 – start v mázhauzu
radnice, náměstí Republiky 1 (vhodné
pro děti základních škol)

Doprovodný program
Smetanovy sady, U Branky
2.–30. 10.–Významné OSMIČKY v našich
dějinách - výstava
SOUE Skvrňany, Společenský sál
15. 10. , 17.00 – Slavnostní koncert ke 100.
výročí vzniku Československa, Kapela
pětatřicátého pěšího pluku FOLIGNO,
hostem bude známý muzikant, skladatel
a dirigent Josef Vejvoda, vstupné 50 Kč
Mázhauz radnice
18. 10.–1. 11.–Sto let života ve stoleté
republice – výstava portrétů stoletých
obyvatel města Plzně
Moving Station
18. 10., 20.00 – Fasbuk – hra košického
divadla Na Peróne, uvedení u příležitosti
100. výročí podepsání tzv. Martinské
deklarace
29. 10., 20.00 – EVERYWHEN –
intermediální performance
Vstupné 120/190 Kč. Předprodej na
www.goout.cz.
Městská sportovní hala Plzeň
(Lokomotiva)
19. 10., 19.00 – Akademie k 155. výročí
založení Sokola v Plzni a ke 100. výročí
založení Československé republiky,
vstupné 50 Kč, děti zdarma
Divadlo J. K. Tyla - Nové divadlo
23. 11., 19.00 – BALET TANČÍ
REPUBLICE – galavečer s významnými
osobnostmi baletu, vstupenky na
www.plzenskavstupenka.cz a v předprodeji
DJKT

Více informací o programu
najdete na www.plzen2018.eu
Změna programu vyhrazena.
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Říjen odstartuje česká novinka Po čem muži touží (1., 8. a 10. 10.).
V nové komedii vás pobaví Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj
Hádek či Táňa Pauhofová. A českých novinek bude v říjnu v Kině
Beseda požehnaně. Dokument My a Matterhorn, Matterhorn
a my (8. 10.) popisuje situaci československých emigrantů ve Švýcarsku, kam se uchýlila část našich občanů po srpnu 1968. Domestik (11. 10.) vám zase ukáže, že každá posedlost má vedlejší
účinky. Vrcholový cyklista se zotavuje ze zranění, a proto spí v ložnici v kyslíkovém stanu. Jeho manželka toužící po miminku to ale
vidí jinak. Toman (17. 10.) je neuvěřitelný, ale pravdivý příběh šéfa
naší zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana, který dostal zásadní úkol
– sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby.

„Říjen v Kině Beseda: Zjistíte, po čem muži touží,
i jak to bylo v Československu se skateboardingem.“
Ze zahraničních novinek si nenechte ujít drama Beze stop (15. 10.),
romantiku Zrodila se hvězda (19. 10.) s Bradleym Cooperem v hlavní roli, výjimečný snímek Bratři Lumiérové (21. 10.), romantickou komedii Láska bez bariér (22. 10.) či drama Střídavá péče (24. 10.).
V Kině Beseda také máte ještě poslední možnost zhlédnout snímky Hastrman (4. 10.), Chata na prodej
(4. a 18. 10.), King Skate (5. 10.) či Úsměvy smutných mužů (12. 10.). Děti si s rodiči mohou do Kina Beseda
zajít na Příběh koček (6. 10.), milovníci opery se mohou těšit na záznam Madama Butterfly (7. 10.) z MET
a milovníci výtvarného umění na snímek Cézanne: Portréty jednoho života (18. 10.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Dvě legendy během dvou dnů
V listopadu si v Měšťanské besedě doslova podají kliku dvě velké hudební legendy – Chick Corea a Maceo
Parker.
Jedna z největších ikon současné hudby Chick
Corea se může pochlubit 22 cenami Grammy a miliony fanoušků po celém světě. Ti plzeňští se mohou
těšit na 14. listopadu, kdy tento legendární světoznámý klavírista vystoupí v Měšťanské besedě.
A předvede v Plzni českou premiéru! V České republice Chick Corea sice již několikrát vystupoval, nicméně se svým sólovým recitálem se zde představí
poprvé.
Sotva ve Velkém sále dozní tóny Chickova klavíru, bude se už sál připravovat na saxofon Macea
Parkera. Legendární saxofonista, který spolupracoval mimo jiné i s Jamesem Brownem či Red Hot Chili
Peppers, přijede do Měšťanské besedy hned druhý
den 15. listopadu. Pokud zavítáte na koncert Macea
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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.
Pokud si chcete užít obě legendy, můžete, a navíc ještě se slevou! Držitel vstupenky na koncert
Chicka Corey: Solo Piano získává slevu 20 % na nákup vstupenky na koncert Maceo Parkera ke stání.
Slevu lze uplatnit pouze na předprodejním místě
(náměstí Republiky 41, Plzeň, nebo Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň).

říjen 2018 | www.zurnalmag.cz
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25/11 / 19:00

Písně Petra Hapky
Listopadový koncert nazvaný
Petr Hapka a jeho potměšilí
hosté mapuje hudební tvorbu
právě Petra Hapky. Připomene
jeho ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale
také jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem
– Michalem Horáčkem. V Plzni vystoupí Hana Holišová,
Jan Maxián, Lenka Nová, Jana Lota a František Segrado.
Zpěváky doprovodí 5členný orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska.

26/11 / 19:00

Fešácká tradice
Co by to bylo za předvánoční
čas, kdyby v programu Měšťanské besedy chyběl koncert
Fešáků? Jako každý rok i letos se
můžete těšit na tradiční vánoční koncert legendy českého country. Opět zazní nejlepší Fešácké písně, písně Michala Tučného a samozřejmě i písně vánoční. A jako vždy
se můžete těšit i na speciální hosty.

02/12 / 19:00

Eva zpívá v Besedě
Na začátku prosince bude Měšťanská beseda hostit jednu
z nejvýznamnějších českých
operních pěvkyň a sopranistek.
Na galakoncertě za doprovodu Moravského klavírního
tria zazní skladby světově uznávaných skladatelů. Nenechte si ujít výjimečný hudební zážitek.

16/12 / 19:00

výběr z programu
21. 10.

1. 11.

4. 11.

3. 12.
9. 12.
9. 12.

13. 12.
28. 12.

7. 1.
10. 1.
13. 1.
14. 1.

Lucie na bílo
Zpěvačka Lucie Bílá již několik let zpříjemňuje předvánoční čas svými tradičními
koncerty, ze kterých dýchá
láska, klid a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého
dne. A letošek nebude výjimka. Navíc se můžete těšit
na nový program nazvaný Bílé Vánoce Lucie Bílé II. Kromě skvělých písniček nebudou chybět ani hosté.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

MILUJU TĚ, ALE…

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

ŘEDITELSKÁ LÓŽE

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

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

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

JAROSLAV SAMSON LENK
& KAREL MACÁLKA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A ZPÍVÁNÍ KOLED
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Hrají L. Vaculík, M. Zounar
a A. Gondíková.

LORDI

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

MANŽELSKÝ POKER

J. Langmajer a D. Šinkorová v situační
komedii

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
& BRATŘI EBENOVÉ
ASONANCE
JAKUB SMOLÍK
Z PLZNĚ DO SVĚTA CHYTŘE,
LEVNĚ, ČASTO
Návod H. Machalové, jak levně
procestovat co nejvíc

20. 1.

SVĚTÁCI

Hrají L. Olšovský, M. Absolonová
či A. Gondíková.

www.mestanska-beseda.cz
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Divadlo Alfa
sezóna 2018/2019
Sezónu autorských inscenací a původních divadelních adaptací má před sebou plzeňské Divadlo
Alfa. Také v letošním roce sleduje osmičková výročí: na sklonku minulé sezóny uvedlo premiéru
„α farmy“, která se dotýká událostí po roce 1948.
V aktuální sezóně připravuje titul zaměřený na další osmičky a prozkoumá českou národní identitu.
Ostatně první titul, pohádky o Honzovi, čerpá záměrně právě z české klasiky.
Osmičkovým výročím bude zasvěcena navíc letošní Noc divadel, která tentokrát připadá na sobotu
17. listopadu a preferuje česko-slovenský program.
Divadlo Alfa se zapojí už potřetí.
Ani náročná šestitýdenní letní reprezentace českého loutkářství v Japonsku nevyčerpala divadelníky natolik, aby ztratili chuť šířit dál slávu jedné
z hlavních plzeňských značek. Loutky opět vycestují po Evropě, Alfa chystá hostování v Německu,
Polsku a dalších zemích. Představení Alfy nebudou
chybět ani na významných domácích festivalech,
např. Mezinárodní festival Divadlo, Přelet nad loutkářským hnízdem nebo 13+ v Divadle v Dlouhé.
Diváci si kromě pohádek zvykli také na pondělní
večerní představení pro dospělé. A to z vlastních
zdrojů Alfy i z dovozu. Opět můžeme slíbit hostování oblíbeného pražského Dejvického divadla,
Divadla Pod Palmovkou a dalších zajímavých souborů, pro děti přijede zahrát Divadlo DRAK, Naivní
divadlo nebo Karel Zima.

14

Mezinárodní festival DIVADLO

Čtyři premiéry chystané na sezónu 2018/19 nabídnou široký rozptyl. Divadlo začíná inscenací pro nejmenší a českou
klasikou, pokračuje otázkou „Kde domov můj?“ a zkoumáním české národní identity. Oslovit chce především děti
z druhého stupně a dospívající. Dále Alfa zaregistrovala
chybějící žánr dětského hororu, napínavého příběhu. Proto nabídne dětem od osmi let adaptaci slavné „Koralíny“
Neila Gaimana. A rozloučí se zábavným příběhem pro
první stupeň a opět autorskou adaptací dalšího britského
autora Williama Sutcliffa: „Cirkus zlodějů“.
Občas divadelníky překvapí dospělí diváci žádostí, aby
ve večerních hodinách odehráli titul pro děti, který je
zkrátka baví. To se týká např. „Tří siláků na silnici“, které
letos mohlo vidět publikum i v programu Mezinárodního
festivalu Divadlo.
Jak je vidět, Alfa tvoří pro celé věkové spektrum – a je důvod přijít na návštěvu! Budete srdečně vítáni!

HONZA. HONZA?
HONZA!
Co by byly české pohádky
bez Honzy! Hloupého, chytrého, silného, málem králem,
tu je kára, ten to ryje. Herci
a příležitostnému režisérovi
Divadla Alfa Petrovi Borovskému pohádky o Jeníčcích,
Jancích a Honzovi 100x jinak nedaly spát. A vznikl scénář,
který čerpá z variant tří známých pohádek o Honzovi. Propojený obcí Janovice, kde se chystá mezinárodní oslava
jmenin – mají přijet hosté z italského Janova nebo jihoafrického Johannesburgu. A nejlepší by bylo pochlubit se
příběhem některého ze slavných rodáků. Jenže kterého
Honzy? Silného, chytrého nebo bohatého? Inscenace nabídne kromě známých pohádek také různé typy loutek:
marionety, maňásky a manekýny. Autorem výpravy je
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz
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častý spolupracovník Divadla Alfa Kamil Bělohlávek.
Ten už spolupracoval s Petrem Borovským jednou, a to
na inscenaci „Pohoršovna“ (premiéra 2016), divadelní
adaptaci knižní předlohy Daniely Fišerové.
Inscenace je určena dětem od tří let a žákům 1. a 2. tříd
základní školy. Na premiéru se můžete těšit už v říjnu.

KDE DOMOV
MŮJ?
V letošním roce slavíme sté
výročí založení státu, který
neexistuje. Česká republika, země, v níž žijeme,
byla ustanovena 1. 1. 1993.
Den české státnosti se slaví
28. září na svátek sv. Václava. Přesto se hlavní oslavy doprovázené kupříkladu udílením státních vyznamenání
soustřeďují na 28. října, tedy den založení Československa. Slavíme tak vznik státu, který už před čtvrt stoletím
zase zanikl.
Česká státnost se nedatuje od roku 1918, ale je o tisíc
let starší a její kontinuita nikdy nebyla přerušena. Co
se tedy opravdu započalo roku 1918 a trvá dodnes? Republika a demokracie. Zdá se tedy, že jsou pro nás tyto
dvě blízké příbuzné natolik důležité, že je dokonce ztotožňujeme s naší státností. Je tomu opravdu tak? Známe
vůbec ideály, které náš tehdejší stát konstituovaly? Konstituují ho i dnes, nebo byly nahrazeny jinými? Nebo se
vytratily docela? Víme vůbec, kdo jsme? A co si o tom
myslí student historie Jan Palach?
Autorská inscenace je dílem hostující osvědčené dvojice dramaturg Tomáš Jarkovský a režisér Jakub Vašíček
(Divadlo Drak). Oba pravidelně spolupracují s Divadlem
Alfa, především na inscenacích pro dospívající: Hamleteen, Ostře sledované vlaky, Gazdina roba.
Autorem výpravy bude opět hostující Kamil Bělohlávek,
autorkou kostýmů Tereza Venclová Vašíčková. Titul je
určený dospívajícím od dvanácti let a věříme, že zlepší
jejich povědomí o moderních českých dějinách. Přesvědčit se můžete při prosincové premiéře a reprízách.

KORALÍNA
Hororová pohádka o tom,
že zlo se často skrývá
za nesmírně přívětivou
tváří. Koralína žije ve velkém tajemném starém
domě. Je v něm bezpočet
dveří, ale jenom jedny jsou
pořád zamčené. A jak už to
se zamčenými dveřmi chodí, i za těmihle se skrývá něco,
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

co by tam mělo raději zůstat. Žije za nimi rodina, která se
dokonale podobá rodině Koralíny, dokonce je ve všem
tak nějak lepší. Ale něco je na ní přece jenom zvláštní…
Koralínou se do Divadla Alfa po čase vrátí dětský horor,
příběh je plný napětí a překvapení. A také řeší důležité
vztahy v rodině, které občas nejsou ideální. Neil Gaiman
je velmi populární britský autor žánrů sci-fi a fantasy.
Píše pro dospělé i pro děti. Řada jeho děl byla přeložena do češtiny a známá jsou i filmová zpracování jeho
literárních předloh: Hvězdný prach, Nikdynikde nebo
právě Koralína, jejíž filmová animovaná verze Henryho
Selicka byla nominována na Oscara. A právě Koralína je
díky tajemnému a imaginativnímu světu pro loutkové
divadlo jako stvořená. Koralínu pro Divadlo Alfa nastuduje hostující režisérka Linda Dušková, která pracuje
v Česku a ve Francii. Geimanův román adaptuje pro divadlo společně s dramaturgyní Natálií Preslovou, která
spolupracuje s Malým divadlem v Českých Budějovicích
a připravuje program pro pražskou experimentální
scénu NoD. Cílem inscenace je oslovit diváka dětského
a dospívajícího, ale jako rodinné představení chce zaujmout i dospělé diváky.

CIRKUS
ZLODĚJŮ
Sebestřední artisté, hádaví klauni, bojácný silák
s mnoha fobiemi, svérázný pes Šumák a především cirkusové dítě Vilda
a městské dítě Hanka jsou
hlavními aktéry detektivního příběhu. Zločinci jsou mimořádně fikaní: využívají
cirkusových dovedností k vykrádání bytů a domů. Jenže
malému osiřelému cirkusákovi Vildovi se zlodějina příčí
a navíc získá jako parťáka odvážnou Hanku, takže mohou vymyslet plán.
Autorem literární předlohy je britský spisovatel William
Sutcliffe, který debutoval v roce 1996 knihou „New boy“.
Publikuje v The Guardian a Times, celkem napsal osm
knih. Do češtiny byl zatím přeložen pouze „Cirkus zlodějů a tombola zkázy“. Překlad Vratislava Kadlece zaujal
porotu literární ceny Zlatá stuha v kategorii „beletrie
pro děti“ – a kniha kategorii vyhrála.
Autorkou divadelní adaptace je dramaturgyně Divadla
Alfa Petra Kosová a režisérem umělecký šéf souboru Tomáš Dvořák. A ten je mistrem loutkových triků a vtipů!
Cirkusové prostředí je pro jeho režijní um jako stvořené.
A protože si přizval osvědčeného scénografa Ivana Nesvedu, bude o loutkářská cirkusová kouzla postaráno.
Budou se z nich radovat především děti z prvního stupně základní školy. Ale vítáni jsou i dospělí!
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KOLÍBÁ SE VELRYBA
06/10
14:00 a 15:30 Všechno začíná tím, že si dva klauni vyrobí papírovou
čepici, která by vlastně docela dobře mohla být i lodí, ale ouhá – i pirátskou
lodí, na níž plují Žvanda a Planda. Ti nakonec skončí ve velrybím břiše,
ale naštěstí „jde kolem velryby“ i hvězdička spadlá z nebe, jež – jak známo
– umí plnit přání… A právě z jejího, zcela nenápadného podnětu se dva
„oškliví“ piráti „jaksi mimochodem“ napraví a „jaksi mimoděk“ v nehostinných velrybích útrobách zbudují vlastními silami útulný pokojíček.

13/10
15:00

TŘI SILÁCI NA SILNICI

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

20/10
15:00

POHÁDKY ZE ZÁMKU

(HOST: SemTamFór)

Čekají na vás princezny, princové, králové a královny v dobrodružných příbězích na motivy 3 klasických pohádek: O Šípkové Růžence, O Zlatovlásce,
Popelka. Pojďte s námi probudit Šípkové království, pomozte Jiříkovi získat
princeznu Zlatovlásku a Popelce dostat se na ples, kde potká svého vysněného prince. Tato pohádka zůstává věrna poetice divadla SemTamFór
a děti se mohou těšit na antiiluzivní a interaktivní ztvárnění v režii Jana Julínka. Nebudou chybět ani písničky, které představením divadla SemTamFór poskytují hravost a lehkost.

03/11
15:00

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

10/11
15:00

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
(SOPOUCHEM MILEŠOVKY)

Jedna z nejznámějších pohádek, jak ji vypravuje starý
pecař mladému pecaři…Tato látka je známá snad po celém
světě, a domovské právo má odedávna i mezi pohádkami českými, zpracovali ji mnozí sběratelé a vypravěči, nejznámější je verze Boženy Němcové. Patří také k pohádkám nejčastěji dramatizovaným, vždyť pouze české
adaptace pro loutkové divadlo jdou do desítek.

Lákavý je pro školáky svět dinosaurů a obřích plavuní. V Divadle Alfa se
skupina plzeňských dětí vydá na výlet na Milešovku, nejvyšší horu Českého středohoří. Poté, co vchod do jeskyně, kterou zkoumají, zasype kamení a hledají cestu ven, dostávají se hloub do středu Země. Postupně
poznávají svět prehistorických příšer, který se (jaká náhoda!) vyskytuje
i v učebnicích. Inscenace vzdává hold Julesovi Verneovi a Karlu Zemanovi, dvěma mužům, kteří hýřili napínavými a zábavnými příběhy a jsou
inspirací pro další a další generace vědců, výtvarných umělců, spisovatelů, proroků a vizionářů nebo filmařů. Anebo divadelníků!
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Divadlo Alfa – sezóna 2018/2019

17/11
15:00

KOSPRD A TELECÍ

01/12
15:00

HONZA. HONZA? HONZA!

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

Co by byly české pohádky bez Honzy! Inscenace, která čerpá z variant tří známých pohádek o Honzovi, nabídne různé typy loutek: marionety, maňásky a manekýny.
Do Alfy přicházejí Honzové, kteří vítězí nad lakomými sedláky, strašidly a drakem. Hurá do Janovic na buchty, tamní
dobrovolní hasiči už chystají slavnost, jak to má na správné
vesnici byt!

MOMO
08/12
14:00 a 15:30 (HOST: Studio DAMÚZA)
Napínavá loutková pohádka s prvky stínového divadla pro
děti od 6 let. Kam mizí náš čas? Není čas na hraní. Není čas
na povídání. Už není čas ani na kamarády. Město šedne a nikdo neví proč. Ještě že jsou na světě děti, které si svůj čas nenechají vzít.

15/12
15:00

KAŠPÁREK A MUMIE

29/12
15:00

O ZAPOMNĚTLIVÉM
PSANÍČKOVÉM
ANDĚLÍČKOVI

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

(HOST: Divadlo Pro malý)
Divadlo Pro malý přiveze v adventním čase ryze vánoční
představení pro nejmenší diváky. Psaníčkový Andělíček
každé Vánoce nosí dětská přání Ježíškovi. Jenže jednou zaspí
a tím se jaksi vše řádně zašmodrchá… A pak už bude záležet
jen na tom, jestli se ho podaří vzbudit. Není to ale vůbec tak
jednoduché, jak se může zdát. Velký důraz je v tomto představení kladen na scénografii, která má navodit kouzelnou
a poetickou atmosféru Vánoc.

říjen 2018 | www.zurnalmag.cz
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PODZIM V PRAZDROJI

PODZIM V PRAZDROJI
Stromy už pomalu ztrácí listí a začíná se ochlazovat, ale největší pivní událost nás teprve čeká!
Přijďte s námi oslavit již 176. výročí uvaření první várky plzeňského ležáku. Čekají na vás speciální prohlídky pivovaru, bohatý hudební program v pivovaru i na náměstí Republiky, skvělé
jídlo a hlavně pivo, které zná celý svět!

06/10

SPECIÁLNÍ
PILSNER FEST
PROHLÍDKY
Nenechte si ujít festivalové
prohlídky, během kterých se podíváte do míst jindy
běžně nepřístupných. V elektrocentrále, která je součástí Spalkova projektu, vám povyprávíme příběh Jubilejní
historické brány. Na zmenšeném modelu brány (1:25),
který nám na tento den zapůjčil Park Boheminium, vám
popíšeme symboliku znaků, výstavbu a její nynější restaurování v zájmu péče o naše historické dědictví.
Další zastávkou bude návštěva bednárny. Budova dříve
sloužila jako říční vodárna, která byla zřízena pro zásobování užitkovou vodou. V současné době slouží jako
dílna pivovarských bednářů a vy budete mít jedinečnou
možnost je vidět přímo při práci. Závěrem se podíváte
do ležáckých sklepů, kde si vychutnáte nefiltrovaný
Pilsner Urquell přímo z ležáckých sudů.
Cena prohlídky činí 150 Kč/osobu a probíhá pouze
v českém jazyce. Vstupenky doporučujeme zakoupit
předem prostřednictvím online prodeje, který najdete
na stránkách www.prazdrojvisit.cz

19 a 26/10

ŠKOLA
ČEPOVÁNÍ PIVA
PILSNER URQUELL
Zajímá vás tajemství správného čepování piva? Pak si nenechte ujít Školu čepování
piva Pilsner Urquell. Čeká na vás tříhodinový program,
během kterého vás naučíme, jak načepovat pivo
„na hladinku“, „čochtana“, „šnyt“ či „mlíko“, provedeme
vás pivovarem a pozveme na guláš a čepové pivo. Do-
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18–26/08

Park za OC Plzeň Plaza

Sportmanie Plzeň

zvíte se také o správné péči o pivo, kterou by měl dodržovat každý poctivý výčepní. Máme pro vás připravené
termíny školy čepování pro jednotlivce a menší skupiny,
a to 19. října od 17:30 hodin a 26. října od 18:00 hodin.
Rezervujte si svá místa předem e-mailem reservations@
asahibeer.cz nebo telefonicky na čísle 377 062 888.
		

PERSONIFIKOVANÉ
DÁRKY

Chcete darovat unikátní dárky z Plzeňského Prazdroje,
které jistě potěší? Bohatý
sortiment od textilu, upomínkových předmětů, přes
pivní sklo a pivo najdete v Dárkové prodejně či e-shopu. Navíc si některé kousky můžete zpestřit osobním
věnováním. Gravírujeme na různé druhy sklenic či
na patentní lahve, do kterých stáčíme nefiltrované
pivo Pilsner Urquell nebo černý speciál Master. Dále
nabízíme vyšívání jmen či jednoduchých log na textil. Další tipy na dárky a veškerý sortiment najdete i na
e-shopu: www.eshop.prazdroj.cz.

19 a 26/10

POZNEJ
„JAK SE PIVO VAŘÍ“
Zajímá vás, jak se pivo vaří a jak
chutná ještě zrající pivo? Pak si
nenechte ujít jedinečnou prohlídku Gambrinusu! Navštívíte varnu i pivovarské sklepy. Právě tam ochutnáte pivo,
jaké chutnají jen sládci. Navštívíte unikátní prostor historické otevřené spilky a uvidíte i cylindrokonické tanky,
ve kterých pivo zraje teď. Na závěr vám zkušený výčepní
představí zásady správné péče o pivo a prohlídku zakončíte školou čepování a degustaci piv Gambrinus.
Více informací najedete na www.prazdrojvisit.cz
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

AKCE MĚSÍCE

Plzeňská filharmonie

18/10 / 19:00
Měšťanská beseda
19/10 / 19:00
Sokolovna Kdyně

Roman Janál
& Plzeňská
filharmonie
Československo
– 100
Vážení a milí přátelé,
Plzeňská filharmonie svou abonentní sezónu zahajuje 4. října pod taktovkou nového šéfdirigenta Ronalda Zollmana. Koncert otevřeme českou
kompozicí, a to předehrou ke Smetanově opeře
Prodaná nevěsta. Pokračovat bude houslový
virtuos Ivan Ženatý, který uvede Beethovenův
houslový koncert D dur. Po přestávce zazní Symfonie č. 5 „Reformační“ Felixe Mendelssohna-Bartholdyho.
V roce 2018 jsme zohlednili některá „osmičková
výročí“, kdy jsme se zaměřili i na nepopulární
roky 1948 a 1938.
Radost nám ovšem přináší oslavy 100. výročí
od založení našeho státu. Plzeňská filharmonie
věnuje tomuto výročí koncert s ryze českým
programem. Koncert uvedeme Českou a Slovenskou národní hymnou, po nichž zazní pár slov
ke stému výročí. Oslovili jsme ředitele Ústavu pro
studium totalitních režimů Zdeňka Hazdru, který
se této problematice věnuje. Na programu jsou
díla velikánů české hudby Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Po Janáčkově
Adagiu zazní slavné Dvořákovy Biblické písně
v podání sólisty Národního divadla Romana Janála a pod taktovkou Ronalda Zollmana Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“
v úpravě pro orchestr Georga Szella.
Záštitu nad tímto koncertem převzali hejtman
Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor Statutárního města Plzně Martin Zrzavecký. Tento
koncert zazní v Měšťanské besedě v Plzni a v Sokolovně ve Kdyni.
Srdečně zvu!
Ředitelka Plzeňské filharmonie
Lenka Kavalová
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Barytonista Roman Janál vystudoval hru na housle na plzeňské konzervatoři a zpěv na Hudební akademii v Sofii.
Během studií hostoval na scéně Státní opery v Sofii. Své
první angažmá přijal v Banské Bystrici, odkud přešel do Komorní opery (pozdější Opery Mozart) v Praze. Od roku 1994
hostoval v plzeňské opeře. V roce 1995 se po úspěšném debutu s rolí Guglielma v Così fan tutte a Figara v Lazebníku
sevillském stal sólistou Státní opery Praha a od roku 1997
se stal sólistou Národního divadla, kde nastudoval mnoho
rolí domácího i světového repertoáru.
Vstupenky na koncerty je možné zakoupit na stránkách
www.plzenskafilharmonie.cz, www.plzenskavstupenka.cz
a na všech prodejních místech portálu Plzeňská vstupenka.
		

Sezóna 2018/2019
v Plzeňské
filharmonii

Plzeňská filharmonie vstupuje
do nové sezóny se šéfdirigentem
Ronaldem Zollmanem. Tento
světově známý dirigent je výraznou uměleckou osobností na světové hudební scéně. Narodil se v belgických
Antverpách, kde započal své hudební vzdělání ve věku
čtyř let. Později se stal žákem Igora Markeviče a Nadi Boulanger ve Francii a také Hanse Swarovsky a Franca Ferrary
v Rakousku a Itálii. Od samého počátku jeho kariéra postupovala velmi rychle. Jako hostující dirigent stál před
významnými orchestry všech kontinentů: BBC Symphony
Orchestra, Orchestre de la Sussere Romande, Residentie
Orchestra, Orchester des Hessischen Rundfunks, Scottish
Chamber Orchestra, San Diego Symphony, Sydney Symphony Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra, Bamberger Symphoniker, Orchestr švédského rozhlasu, Tokio
Philharmonic a mnoho dalších. Také hostoval na mnohých
festivalech jako například v Edinburghu, ve Flandrech,
na Varšavském podzimu, Festival Estival v Paříži, Gulbenkian v Lisabonu nebo Londýnské Prom.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

říjen 2018 | www.zurnalmag.cz
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18—21 | 10 | 2018

Kompletní program na www.treffpunkt.cz
Adresa: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

Vstup
zdarma

Treffpunkt po roce zase v Plzni!
Na čtyři dny se DEPO2015 znovu promění v Biergarten se vším všudy. Přijďte ochutnat
bavorské i české pivo, tradiční klobásky, masové lahůdky či preclíky! Atmosféru dotvoří
dechovka, ale třeba i funk fusion, jazz, swingový parket či večerní DJ party.
Treffpunkt slibuje mnohem víc, než pouhý „Bierfest“. Na programu bude promítání filmů,
výstava, autorské čtení, přednášky a besedy. Dozvíte se, co obnáší vyjet do Německa na
zkušenou, nebo jak se žije Němcům v Čechách. Bavit vás budou čeští i němečtí kumštýři,
žongléři, tanečníci i spisovatelé. Nedělní rodinný den slibuje vyžití pro děti i jejich rodiče.

Výběr z programu
Čtvrtek

18 | 10 | 2018
vernisáž výstavy „koneX: Síla lidského pohledu“
film Ústřicová princezna s živým hudebním doprovodem

Pátek

19 | 10 | 2018

dechovka: Pohodovka, De Verkeaden
jazz & funk: Lost In A Bar, Moodshake | party-band: The Heimatsdamisch
taneční vystoupení | literární čtení | tematická přednáška

Sobota

20 | 10 | 2018

dechovka: De Verkeaden | Žongléros: novocirkusová a ohňová show
swing & funk: Body Band, SwingIt, taneční workshop
pop & rock’n’roll: Ivan Audes Orchestra, Scotty Bullock Trio
česko-bavorské disco: DJ TeleFUNKen | krojová show

Neděle

21 | 10 | 2018

program pro děti a rodiny:
dětské divadlo | bubnování | výtvarné workshopy
česko-německá jazyková animace | Orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany
Žongléros: nový cirkus pro děti

TIPY NA KONCERTY A KLUBY

Akce měsíce | Přehled koncertů

do
02/11

Plzeňský podzim 2018

od
01/10

Prodej vstupenek
na Smetanovské dny

Od 16. září do 2. listopadu se koná první
ročník mezinárodního hudebního festivalu Plzeňský
podzim. Festival, jehož organizátorem je Česká píseň
Plzeň, propaguje píseň, zpěv a tradici sborů v západních
Čechách. První ročník, kdy oslavujeme sté výročí vzniku
republiky, nese podtitul Československé století. Západočeské muzeum zve 1. října na Inspirace Aleny Grešlové (klavír), Anny Sommerové (housle) a Vojtěcha Jouzy
(hoboj). 10. října zazní v Domě hudby Prvorepublikové
reminiscence v podání mezzosopranistky Markéty Cukrové za klavírního doprovodu Kristýny Znamenáčkové.
15. října jsou posluchači zváni do kostela Všech svatých
na Roudné na koncert duchovní hudby v provedení
České písně, jehož výtěžek bude věnován na provoz
sociální služby Osobní asistence Městské charity Plzeň.
Na 29. října je připraven Česko-Slovenský recitál barytonisty Romana Janála a klavíristy Karla Košárka. Festival
uzavře koncert 2. listopadu v kostele sv. Jana Nepomuckého, kde zazní velkolepé Mozartovo Requiem. Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

od 01/10

Plzeňský Kulturní dům
Šeříková ožívá
Legendární Kulturní dům Šeříková se v říjnu
po další etapě rekonstrukce opět probouzí k životu. Dočkal se rozšíření budovy, nové moderní fasády, dalších toalet a baru, což pozvedne komfort
pro návštěvníky. Ve Velkém sále byla nainstalována nová zvuková technika a osvětlení. Proměnou
prošla i restaurace: získala nový interiér a profesionálně ozvučenou malou scénu pro klubové
koncerty. Na podzim nabídne program složený
z koncertů známých českých i zahraničních interpretů jako Rybičky 48, Arakain, BSP, Petra Janů
nebo Blaze Bayley.
V říjnu se můžete těšit na veleúspěšnou slovenskou formaci DESmod (19. 10.), legendu českého
punku Plexis (20. 10.) a na slovenskou kapelu Zoči
Voči (27. 10.).
V příštím roce pak KD Šeříková nabídne i divadelní představení, zábavné pořady nebo plesy. Více
informací najdete na www.kdserikova.eu nebo
na facebook.com/kdserikova.eu.
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Od října jsou v prodeji vstupenky na pořady 39. ročníku
festivalu Smetanovské dny. Ten se uskuteční od 28. února do 28. března 2019 v Měšťanské besedě. Festival, jehož tématem tentokrát bude Zrození lidu v české kultuře 19. století, zahájí koncert světové hvězdy Sophia
Burgos. Více na www.smetanovskedny.cz. Vstupenky
k dostání v Předprodeji vstupenek na náměstí Republiky, na www.plzenskavstupenka.cz a na všech jejich
prodejních místech.

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 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 – dixielanříjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

dem, 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.

11/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Jan P. Muchow &
The Antagonists

04/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Ivan Ženatý
& Plzeňská
filharmonie

Koncert abonentní řady A tvoří předehra k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, Beethovenův Koncert
pro housle a orchestr D dur, op. 61 a Symfonie č. 5 D dur,
op. 107 „Reformační“ Felixe Mendelssohny-Bartholdyho. Plzeňská filharmonie pod vedením šéfdirigenta
Ronalda Zollmana doprovodí houslistu Ivana Ženatého.

04/10
20:00

Zach´s Pub

Benjaming´s Clan

Kořeny kapely Benjaming’s Clan sahají do roku 2002, kdy
vznikla čistě rodinná kapela Benjaming Band, kterou založili tři synové s tátou a vydali se na společnou hudební
cestu. Žánrově se léta pohybovali ve vodách celtic punku, začátkem roku 2013 ukončili svou činnost a přibrali
další hudebníky. Tímto se otevřela nová éra kapely, která
přinesla odklonění od elektrických k akustickým nástrojům, změnu názvu kapely na Benjaming’s Clan a žánrový
posun od celtic punku směrem k novému stylu, který
sama kapela nazývá „celtic pop rock’n’dudy“.

09/10 / 20:00

Dům hudby

Steve Clarke
Trio (USA), Andrea
Barzola (ECU)
Steve Clarke se opět vrací do Evropy, a to díky Jazzu
bez hranic. Světoznámý excelentní basák se opět spojil
s klávesistou Walterem Fischbacherem a německým bubeníkem Richardem Muenchhoffem. Všichni tři se dokonale znají hráčsky i lidsky a jsou odborníci na „crafting
engaging sets“ neboli řemeslně dokonalé sety, chytlavé
groove a oslnivá sóla. Večer zahájí s vlastní latinskoamerickou tvorbou ekvádorská zpěvačka, klavíristka a skladatelka Andrea Ruilova Barzola v doprovodu Folhinha
Bandu Filipa Spáleného.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Unikátní koncert nabízí průřez
filmovou autorskou tvorbou Jana P. Muchowa, který
během dvaceti let složil hudbu k více než třiceti filmům.
Těšit se můžete na čistě instrumentální scénickou hudbu i na písně napsané výhradně pro jednotlivé filmy.
Hudbu z filmů jako Samotáři, Ve stínu, Teorie tygra,
Grandhotel, Muži v naději, Yuma, My 2, Jedna ruka netleská, Normal nebo Václav navíc umocní projekce, které divákům obrazem připomenou konkrétní snímky.
Muchowa doprovodí šestice „antagonistů“ Ema Brabcová (Luno, Khoiba), Václav Havelka (Please The Trees),
Marek Doubrava (Hm…, ex Tatabojs), Jan Janečka (Southpaw, Republic Of Two, Luno), Marie Dorazilová (PKF –
Pražská filharmonie, Krása Quartet) a Jenovéfa Boková.

11/10
20:30

Zach´s Pub

Honza Křížek

V roce 1992 založil kapelu Walk Choc Ice, o 12 let později se stal členem skupiny Blue Effect, s kterou hrál až
do ukončení její činnosti v roce 2016, byl dlouholetým
spoluhráčem Ivana Krále či Davida Kollera a loni se Honza Křížek vydal na sólovou dráhu. Svůj eponymní sólový debut nahrál Honza Křížek víceméně komplet sám
a najdete na něm jedenáct vlastních skladeb plus cover
verzi legendárního hitu „Slunečný hrob“, na kterém
mu zahostoval Michal Pavlíček. Album ukazuje Honzu
Křížka jako svébytného tvůrce, jehož hlavní doménou
je chytrý pop-rock, ale nebojí se zakoketovat si s punk-rockem či elektronikou.

15/10 / 17:00

SOU Elektrotechnické

Pětatřicátníci slaví

Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO
pořádá slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Zazní skladby českých autorů,
nejznámější skladby uplynulých 100 let Československé
republiky. Jako host vystoupí známý muzikant, dirigent
a hudební skladatel Josef Vejvoda. Kapela v rámci letošních oslav již vystoupila na Pražském hradě (foto), v Mladé Boleslavi, Kašperských Horách nebo na plzeňském

25

TIPY NA KONCERTY A KLUBY
Historickém víkendu. Pořádá také promenádní koncerty
v Plzni u Branky a v Proluce a zajíždí pravidelně koncertovat například do Nýrska, Zbirohu, nebo do Františkových
Lázní. Vstupné 50 Kč na místě, více na www.kapela35.cz.

17/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Radůza & Band

Oblíbená písničkářka se vrací
do Měšťanské besedy a tentokrát představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z posledního alba „Marathon
– příběh běžce“, ale také skladby z prvních desek nebo
naopak zbrusu nové, které na své vydání teprve čekají.
Radůza hraje na několik hudebních nástrojů, její zpěv
hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy, jako například v nádherných baladách „Madeleine“ nebo „Jeannine“, které se staly skvostem jejího repertoáru a zážitek
z jejího živ(eln)ého vystupování navíc umocňuje kapela
složená ze zkušených muzikantů!

17/10
20:30

Zach´s Pub

Oskar Petr & Jirka Vopava

Oskar Petr, muzikant, který je známý především ze svého působení v kapelách Marsyas a Jazz Q, soustředil se
vždy spíše na nekomerční sféru a paradoxně složil hudbu k nejpopulárnější písni našich luhů konce minulého
tisíciletí – písni „Medvídek“, která přinesla skupině Lucie
cenu „Klip desetiletí“. V Zach´s Pubu vystoupí v akustickém duu s pracovním názvem Fabrika Akustika a složení
Oskar Petr (zpěv, akustická kytara) & Jirka Vopava (housle, mandolína, zpěv).

18/10 / 19:00

Sokolovna Nepomuk

Hana Zagorová
a Petr Rezek

Podle beznadějně vyprodaných sálů, v nichž zpívají Hana Zagorová a Petr Rezek, by
se mohlo zdát, že se píše rok 1978, ale diváci s nimi zpívají a tleskají vestoje i dnes – po čtyřiceti letech! Na koncertě v Nepomucké Sokolovně vás čeká téměř dvou
a půl hodinový program, během kterého zazní největší
hity bohaté kariéry devítinásobné držitelky Zlatého slavíka Hany Zagorové za doprovodu skupiny Jiřího Dvořáka Boom!Band a nebudou chybět ani duety s Petrem
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Přehled koncertů

Rezkem, který zde také představí své zásadní skladby.
Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

19/10 / 20:00

KD Šeříková

DESmod + Keks
Veleúspěšná slovenská formace DESmod zavítá na podzim
do Plzně, kde se svým fanouškům představí v sále KD Šeříková. Se svým příjemným melodickým pop-rockem
sbírají již řadu let úspěchy na východ od nás i na našem
území a momentálně slaví úspěch s písní „Plný dom“, kterou nahráli společně s kapelou Jelen. Jako speciální host
tohoto večera vystoupí legenda rockových zábav Keks,
která se z tancovaček během let vydala až na největší české festivaly jako Benátská noc, Sázavafest či Votvírák, má
za sebou hostování na turné legendárních Smokie, předskakování Suzi Quattro nebo vyprodaný koncert ve velkém sále Lucerny k 30-ti letům své existence.

20/10 / 20:00

KD Šeříková

Plexis
+ Zvlášňý škola
Legenda českého punku Plexis
přiveze do Plzně kromě svých největších hitů také aktuální desku „Kašpar v nesnázích“! Kořeny kapely sahají
až do roku 1984 a v jejím čele po celou dobu stojí nepřehlédnutelný frontman Petr Hošek. Kromě Plexis se
můžete těšit také na západočeskou kapelu Zvlášňý škola.
Typická harmonika, pravopis názvu „jak ze zvláštní školy“,
spousta energie, piva a rumu – to vše způsobilo, že řízný
„knajp’n’roll“ z Chodska je dnes žádaný po celé zemi a KD
Šeříková se stane jednou ze zastávek jejich řádění.

27/10 / 20:00

KD Šeříková

Zoči Voči /
zakázanÝovoce
+ Jaksi Taksi
& By The Way
V rámci tohoto nabitého večera se na pódiu v KD Šeříková představí slovenská kapela Zoči Voči, která přiveříjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

ze svoji výbušnou a osobitou směs metalcore, rocku,
punku a hardcore. Dále se můžete těšit na tuzemské
Jaksi Taksi a zakázanÝovoce, které vyráží na společné
podzimní turné, na kterém „ovoce“ navazuje na oslavy třinácti let existence a jednou tolik služebně starší
Jaksi Taksi představí své největší hity i poslední album
„Offline“. Speciálním hostem turné je mladá nadějná
kapela By The Way.

28/10 / 19:30

Měšťanská beseda

Šansony Chantal
Poullain

Hluboko posazený sexy hlas,
lahodná francouzština, jazzově laděná kapela a atmosféra sladké Francie. Chantal Poullain v Měšťanské besedě zazpívá jednak svoje vlastní písně, ale také tradiční
francouzské šansony v doprovodu kapely pod vedením
saxofonisty Štěpána Markoviče s Ondřejem Kabrnou
(klavír) a Matějem Černým (kontrabas) v sestavě. Koncertem provází Chantal v češtině a díky svému charismatu okouzlí publikum, jak to umí jen ona.

29/10 / 19:30

Měšťanská beseda

Kennedy
Administration

Srdeční projekt varhaníka a držitele Grammy Ondřeje Pivce s uhrančivou zpěvačkou
Kennedy a fantastickým bubeníkem Natem Townsleyem míří do Plzně! Hudba Kennedy Administration je
vydatně sycena gospelem, rhythm and blues, funkem či
hip hopem a kapela patří již tři roky k rezidentům klubu Groove v New Yorku. Frontmanka Kennedy je často
označována za kombinaci Elly Fitzgerald, Sade a Anity
Baker, precizní bubeník Nat Townsley pro změnu doprovázel takové hvězdy jako Stevie Wonder, Mariah Carey,
Lauryn Hill a Joe Zawinul. Český skladatel, producent
a kapelník Ondřej Pivec získal loni za své klávesové mistrovství cenu Grammy díky účasti na albu Gregoryho
Portera „Take Me to the Alley“. Kromě jeho vlastních
kapel ho můžete slyšet také jako stálého varhaníka
v Gospel Church v Brooklynu a za svoji kariéru spolupracoval s takovými jmény jako Gregory Porter, Wu-Tang
Clan, Andra Day, Gregoire Maret, Joel Frahm, Jake Langley, Yvonne Sanchez, Bill Campbell, Nabuko, Billy Cobham a celou řadou dalších!
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v listopadu se u Zacha
představí maďarská „celtic
hard-folk“ kapela The Scarlet (3. 11.), anglický hudebník James Harries (22. 11.) a v akustické podobě Smrtislav se svojí kapelou (29. 11.).
… že Plzeňská filharmonie hned 1. 11. vystoupí
v rámci koncertní řady A v Měšťanské besedě
a představí se zde také 18. 11. na Finále Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže.
… že v KD Šeříková proběhne Slet bubeníků
(2. 11.), 8. 11. zde vystoupí Jiří Schmitzer a 17. 11.
legendární The Plastic People Of The Universe.
… že 12. listopadu proběhne v Měšťanské besedě Operetní revue sopranistky Jany Veberové
a 19. listopadu zde představí David Deyl za doprovodu klavíru, violoncella a flétny kouzelné melodie ze světa filmových pohádek a legend.
… že kromě toho Plzeňská filharmonie představí
11. 11. v budově Českého rozhlasu svůj nový dětský pořad „To byste nevěřila, co má mistr nejraději“
s podtitulem: Plzeňská filharmonie nejen pro děti.
… že v DEPO2015 vystoupí 2. 11. legendární
J.A.R. a koncem listopadu se zde uskuteční koncert Xindla X, který je přesunut z KD Peklo (29. 11.).
… že 18. 11. se v hale Lokomotivy na jediném koncertu v České republice představí kapela Bonfire
v ojedinělé sestavě.

30/10 / 20:00

Anděl Music Bar

Meduzik Night
vol. 6

Medúza je název projektu talentovaných, avšak neobjevených hudebníků, kteří se
společně setkají jeden večer na pódiu v Anděl Music
Baru. Každý z vystupujících má 15-20 minut, ve kterých
představí svoji tvorbu. Ta není žánrově nijak vymezena,
hudebník má absolutní volnost. Těšte se na pestré vystoupení plné zajímavých hostů a nových tváří. Večer
završí společná jam session, na kterou si může přijít zahrát úplně každý!
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DIVADLO

Divadelní tipy

06/10 / 15:00

10/10 / 20:00

D klub

Měšťanská beseda

Skřítek Pořádníček
Doubravecký klub zve na pohádku Divadla Meluzína o Aničce a Vašíkovi, kteří si nechtějí uklízet pokojíček. K tomu
je přiměje teprve jeden hodně pořádný skřítek, kterého jim děti pomohou přičarovat. Jenže spolu s ním se
na svět dostane ještě jeden skřítek, který ve všem udělá
velký zmatek. Dokonce ještě větší, než dokážou Anička s Vašíkem. Vstupné 40 Kč dospělí i dítě. Děti do 3 let
zdarma na klíně. Prodej vstupenek 30 minut před představením.

07 a 21/10 / 15:30

Loutkové divadlo
Špalíček, D klub

Křídová pohádka
Loutkové divadlo Špalíček slaví 95. narozeniny a jako dárek pro své diváky připravilo
obnovenou premiéru představení F. Čecha Křídová pohádka ve výpravě akademického malíře J. Pleskala. Marionetová pohádka o Kašpárkovi, který spolu s malým
chlapcem Vašíkem pomáhá v Křídovém království Honzovi zabít draka a zachránit princeznu je na programu
po dvě říjnové neděle. Jak vše dopadne? Zvítězí dobro
nad zlem? Představení je vhodné pro děti od 3 let. Více
na www.spalicekplzen.cz.
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Vosto5: Proton!!!

Petr Marek, frontman kapely
Midi Lidi, v roli rozhlasového redaktora jede na Ostravsko pátrat po hudebních začátcích
Marie Rottrové a přitom úplnou náhodou narazí na velkou hudební záhadu... Proč se tak málo ví o hudební skupině, která měla našlápnuto ke skvělé kariéře, a jakou roli
v příběhu hrají současní hudebníci jako Jarek Nohavica,
Lešek Wronka, Radek Pastrňák nebo Richard Krajčo?

21/10
10:30

Velké divadlo DJKT

Matiné

Oblíbená nedělní matiné pokračují i v další divadelní sezóně a jsou sestavena z českého repertoáru k 100. výročí
založení Československé republiky. První se uskuteční
21. října od 10:30 ve Foyer Vendelína Budila ve Velkém divadle DJKT a představí se na něm Sojkovo kvarteto, které
se v našem regionu řadí k předním komorním souborům.

22/10
19:00
23/10
10:30

Divadlo Alfa

 ekl bych nějakej vtip
Ř
a pak bych umřel smíchy

V komedii určené čerstvým náctiletým i jejich rodičům
pátrá skupina dospělých po svých ztracených dětech.
Na kloub útěku svých ratolestí se snaží přijít v poradně

říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

u psychologa, který s jejich dětmi před časem absolvoval vědecký výzkum. Brzy se ukáže, že stopy vedou
ze světa reálného do světa virtuálního. Inscenace Naivního divadla vznikla na základě rozsáhlé sociologické
analýzy dnešních dvanácti–čtrnáctiletých. Pohybuje
se na rozhraní světa dětského a dospělého; světa reálného, literárního i virtuálního; mezi fan fiction, role-playing games a hrozně dlouhou prázdnou černou
školní chodbou. Lístek do Divadla Alfa můžete hodinu
před a hodinu po představení využít ve všech dopravních prostředcích plzeňské MHD jako platnou jízdenku.

26–28/10 / 10:00–17:00

DEPO2015

KUK! Festival
KUK! Festival pro nejmenší ratolesti přijíždí poprvé do Plzně. KUK! je divadlo pro děti od 10 měsíců do 3 let.
Přijďte zažít jedinečný koncept kulturního a zábavného programu pro batolata. Krátká představení ještě
nestaví na propracovaném příběhu a řeči, ale hudbou,
barvami a zajímavými materiály vtahují malé diváky
do hry. Festival nabídne také pohybové workshopy
a celodenní otevřenou batolecí hernu a odpočívárnu.
Vezměte své děti na nezapomenutelné odpoledne.
Více informací a program na www.kukfestival.cz. Předprodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz.
Zdroj: KUK! Festival

27/10 / 19:00

Divadlo Dialog

Od Silvestra
do Silvestra

Ještě jste neviděli komedii
Jakuba Zindulky o rozdílech mezi muži a ženami? Tak
máte nejvyšší čas! Je tu předposlední představení, derniéra je plánovaná na listopad. Manželé Juklovi jsou
dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena
pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýři ve stejném výrobním podniku. Proto není divu,
že se jako každý rok chystají strávit silvestrovskou oslavu pohromadě. Ale tentokrát zajde pod vlivem alkoholu vtipkování dam o neschopnosti mužů a stesky mužů
na nepochopitelnost žen příliš daleko. Výsledkem je
furiantská sázka, že se na celý jeden rok zřeknou svých
partnerů, Růžena se nastěhuje ke Květě a Míra k Radimovi. Bude soužití žen a soužití mužů harmonické?
Hrají Martina Samková, Roman Krebs, Olga Ženíšková
a Jakub Zindulka.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že na Malé scéně DJKT bude mít
3. listopadu premiéru inscenace
Jean-Luca Lagarcea Jenom konec
světa.
… že Moving Station nabízí speciální předplatné pro
podzimní část sezóny. Abonent si může nakombinovat dle vlastního výběru mix představení za zvýhodněnou cenu.
… že Kino Beseda promítá 4. listopadu Veselou vdovu s Renée Fleming, Kelli O´Hara, Nathanem Gunnem
a Alekem Shraderem.
… že 17. listopadu uvede Velké divadlo DJKT baletní zpracování Zkrocení zlé ženy v choreografii Aleny
Peškové.
… že Divadlo Špalíček zve 18. listopadu na maňáskové představení pro nejmenší Kouzelná galoše.
… že 4. listopadu uvede Měšťanská beseda komedii
Příbuzné si nevybíráme se Svatoplukem Skopalem,
Martinem Zahálkou a dalšími.
… že 17. listopadu se opět uskuteční Noc divadel.
… že 1. listopadu zve Měšťanská beseda na tragikomický příběh o přátelství dvou zapomenutých herců
Ředitelská lóže s Aloisem Švehlíkem a Stanislavem
Zindulkou.

28/10 / 20:00

Moving Station

Fidlovačka
aneb Kdo je my?
Moving Station se k oslavám stého výročí česko-slovenské státnosti přidává uvedením
představení Fidlovačka aneb Kdo je my? tvůrčího seskupení Spielraum Kollektiv při divadle Archa. Inscenace
hovořící o česko-německých vztazích, migraci, strachu
a o „českých“ hodnotách má v tento den rozhodně co
říci. Experti všedního dne nabízejí různé pohledy na téma
národní identity a zamyšlení nad tím, jaký vztah máme
k tomu, čemu říkáme doma. Jak by to všechno asi viděl
J. K. Tyl? Navíc, po celý sváteční den bude budova Moving
Station otevřená veřejnosti a každou hodinu (od 10:00
do 17:00 hod.) nabízí komentované prohlídky s uměleckými vstupy.
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GALERIE
do
28/10

Přehled výstav

Nová scéna DJKT

Plzeňský salón 2018

Unie výtvarných umělců přichystala na začátek nové
kulturní sezóny 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
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) – střípky
ze života nejznámější
plzeňské etnografky

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

PAMATUJ NA SMRT.
Archeologické doklady
pohřebního ritu
v období baroka

Archeologické výzkumy v posledních letech probíhají
také na místech bývalých farních hřbitovů a kostelních krypt. Díky tomu se daří získávat hmotné doklady
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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.

do 04/11

Galerie Jiřího Trnky

Osobnosti,
události, slavnosti
plzeňské kultury
1918–2018
Výstava, kterou připravila UVU Plzeň v Galerii Jiřího
Trnky k významnému výročí naší republiky, spojuje minulost 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.

do 04/11

Západočeská
galerie

Rok 1918
a umění v Plzni
Po celý říjen 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 a dalších.
Po skončení výstavy bude následovat její pokračování,
které představí tentokrát plzeňskou architekturu v meziválečném období.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

GALERIE
do
04/11

Přehled výstav

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 11/11

Galerie města Plzně

Michal Gabriel
ve vaně,
Archanděl Gabriel, a jiné příběhy

Lehce retrospektivní výstava sochaře Michala Gabriela
připomene, že sochy a sousoší vyprávějí 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. Doprovodný program nabídne
nedělní výtvarnou dílnu pro veřejnost, komentovanou
prohlídku výstavy a vstup v rámci Plzeňských oslav vzniku republiky.

02/10 / 17:00

Galerie Evropského
domu SVK PK

Vměšovat se
je žádoucí!

V říjnu slaví Německá knihovna Studijní a vědecké
knihovny PK dvacet let. Oslavy začnou výstavou Heinricha Bölla, jednoho z nejvýznamnějších německy píšících autorů 20. století. Jeho romány, povídky, eseje,
dopisy a rozhovory jsou důležitým svědectvím společenského a politického života v Německu v průběhu
téměř půl století. Tematizují válku, obnovu, usmiřování, restauraci a cestu Německa k liberální demokracii.
Výstava Vměšovat se je žádoucí! připomíná sté výročí
narození tohoto nositele Nobelovy ceny za literaturu.
Program oslav na www.svkpk.cz.
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od 05/10

Západočeské
muzeum

Vilém Heckel 100
Západočeské muzeum v Plzni
připomíná sté výročí narození fotografa Viléma Heckela
retrospektivní výstavou. Vilém Heckel, který svými fotografiemi přiblížil vzdálené vrcholy a zapomenuté kouty
světa širokému publiku, se narodil 21. května 1918 v Plzni.
Heckelova rozsáhlá tvorba obsahuje mnoho kapitol: průmyslové a reklamní fotografie, reportážní dokumentaci,
krajinné fotografie celého Československa a fotografické
záznamy vysokohorských expedic. Mimořádný talent,
jasný cíl, láska k přírodě, pracovitost a fyzická kondice, to
vše jsou skutečnosti, díky nimž se Heckelovi podařilo zařadit se mezi nejuznávanější fotografy hor a krajiny.

09/10 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Mezi sluncem
a stínem

Výstava fotografií Jany Černé (nejen) z cest po španělsky mluvícím světě, která nechává nahlédnout
za hranice běžných dokumentárních snímků, do zcela
soukromých vyprávění každodennosti, zachycených
z nevšední perspektivy, uvede další ročník Týdne
hispánské kultury v Plzni. Sny předchozího dne v ranní tramvaji, tajemství, která vykřikují věci, šepot kroků
mizejících v labyrintu ticha. A především setkání. Záměrná, nahodilá, jedinečná…

od 10/10

Západočeská galerie

Z akademie
do přírody. Podoby krajinomalby
ve střední Evropě
1860–1890

Výstava představí hlavní centra krajinářského školení,
která měla vliv na zobrazování přírody a naturalistických motivů ve druhé polovině 19. století. Pro naše proříjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

středí patřily k těm nejvýznamnějším Vídeň, Mnichov,
Praha a Paříž, postupně od 80. let 19. století i Budapešť.
Výstava porovnává tvorbu hlavních představitelů krajinomalby sledovaného období v kontextu hlavních
center výtvarného umění. K vidění budou například díla
Julia Mařáka, Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Maxe
Haushofera, Soběslava Hippolyta Pinkase, Bedřicha Havránka, Antonína Chitussiho, Zdenky Braunerové a slovenských a maďarských umělců.

10/10 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

200 let České
čtenářské společnosti radnické
1818–2018
Výstava připomíná dvousté výročí založení České čtenářské společnosti radnické – nejstarší české veřejné knihovny. Vlastenecký kněz Antonín Jaroslav Puchmajer, přední
představitel první generace národního obrození, působil
na radnické faře v letech 1806–1820. Čtenářskou společnost založil v roce 1818 za pomoci Kašpara Šternberka,
majitele zdejšího panství. Puchmajera podporovali jeho
přátelé – bratři Vojtěch a Jan Nejedlí, Šebestián Hněvkovský a Josef Vojtěch Sedláček, profesor Filozofického
ústavu, sídlícího v budově současné Studijní a vědecké
knihovny PK. Knihovna je také spolupořadatelem radnické puchmajerovské vědecké konference.

18/10–10/11

Galerie Ladislava
Sutnara

Dobrých 100

Ty nejlepší okamžiky posledních sta let naší země v neopakovatelné encyklopedii.
Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku
pozitivní dopad. Podporují myšlenku, že máme na co
být hrdi, a ukazují, že na historii je možné dívat se i z jiného úhlu pohledu. Co rok, to originální barevná dvoustrana mapující jeden významný prvek. Co desetiletí,
to obecnější zamyšlení a vystižení ducha doby. Výstava
přibližuje knihu, která je určená nejen starším školákům
a mládeži. Publikace vznikla na Fakultě designu a umění
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie
chystá na konec roku výstavu
koláží Miroslava Horníčka (12. 11.–30. 12.).
… že Kino Beseda nabídne v půli listopadu projekci z výstav Davida Hockneyho v Royal Academy of
Arts v letech 2012 a 2016 (15. 11.).
… že 21. listopadu začne v Západočeské galerii
architektonická výstava Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938.
… že Dobřanská galerie zve od 28. října do 28. listopadu na výstavu Vojsko v Dobřanech 1918–1938,
jejíž součástí bude i replika praporu Československého dragounského pluku č. 2, jehož originál byl
slavnostně rozvinut v roce 1919.
… že 1. listopadu bude v Západočeské galerii přednášet profesor Roman Prahl o Antonínu Chittussim
v rámci doprovodného programu k výstavě středoevropské krajinomalby Z akademie do přírody.
Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890.
Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením výtvarnice a pedagožky Renáty Fučíkové.

30/10 / 17:00

Západočeská galerie

Paralely moderní
hudby a výtvarného umění

Další pořad Zdeňka Rabocha a Dušana Brozmana, který se ohlíží za 20. stoletím dalekohledem, jehož jeden
tubus je hudební a druhý výtvarný, se tentokrát zastaví
u rock and rollu, moderního jazzu a revivalů a u pozdních děl Henriho Matisse. Zdeněk Raboch bude pátrat
po původních interpretech neworleánského jazzu,
ukáže na puristy zatracující revivalistické snahy, nebo
na vliv černošské hudby na mladé skladatele country.
Dojde i na rock a billy nebo be bop. Dušan Brozman
vedle toho prozradí, proč Henri Matisse přešel ve svém
pozdním díle od malby na plátně k vystřihovánkám
z barevných papírů, z nichž lepil plošné barevné kompozice vyznačující se nehmotnou lehkostí volně plujících rostlinných, figurálních a bezpředmětných tvarů.
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od
02/10

Kino Beseda

Filmový klub Plzeň

Říjnový program Filmového klubu je opět plný filmových lahůdek. Hned 2. října se promítá Jan Palach
a Smuteční slavnost, k nimž k oběma bude připojena
beseda s autorkou scénáře Evou Kantůrkovou. Další
setkání přinesou třeba snímek Teheránská tabu, polský
film Tvář, Jack staví dům režiséra Larse von Triera, Formanovy Vlasy či Démanty noci Jana Němce.

od 06/10

ZOO

Akce v ZOO

12–13/10

KD Šeříková

Výstava českých a bavorských
zahrádkářů v Plzeňském kraji
Na své si také letos přijdou všichni příznivci pěstování ovoce a zeleniny nebo péče o zahrádku. Kulturní dům Šeříková v Plzni na Slovanech bude opět
hostit celokrajskou výstavu zahrádkářů, kterou pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Několik desítek vystavovatelů ze
všech okresů Plzeňského kraje a německého příhraničí, tentokrát Zemského okresu Cham, se zde
pochlubí svým pěstitelským uměním. Návštěvníci
se mohou těšit také na ochutnávky regionálních
produktů, mezi nimiž najdete i vítězné pochutiny
soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.
Kromě ukázek a prodeje výpěstků ovoce, zeleniny
a květin proběhne také letos v rámci výstavy soutěž o největší zahradnické výpěstky jablka a hrušky
a o nejzajímavější exponát. Soutěž o zahrádkářskou kuriozitu byla novinkou předchozího ročníku
a sklidila nadšení u vystavovatelů i návštěvníků,
kteří mohli sami výpěstky hodnotit. Šestý ročník
oblíbené výstavy se uskuteční v pátek 12. října
od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu 13. října od 9:00
do 14:00 hodin, vstup je zdarma. Více informací
na www.plzensky-kraj.cz a na facebooku.

34

Mezinárodní den ochrany zvířat
připomíná ZOO tradičně Zvířecí
sobotou s velkým srazem plyšových zvířátek. Program
začíná 6. října před výběhem žiraf a přinese rodinné soutěže o zajímavé ceny, křest nové knihy o ZOO Příběhy zvířátek a samozřejmě sraz plyšových zvířátek s odměnami
pro ty nejzajímavější. O týden později vyvrcholí Hravý
podzim se ZOO Během Kilometrovkou po šesti. Rekreační závod pejskařů a jejich miláčků startuje ve 14 hod.
na začátku stromořadí u Kalikovského mlýna.

od 06/10

CineStar

Přenosy z MET
V říjnu se opět můžete vydat
na operu do Metropolitní opery,
aniž byste přitom museli cestovat do New Yorku. Přenosy
nabídnou obnovené uvedení Aidy s Annou Netrebko v titulní roli, novou inscenaci Samsona a Dalily s Robertem
Alagnou a Elīnou Garančou a obnovené uvedení Děvčete
ze Západu, v němž září Eva-Maria Westbroek, Jonas Kaufmann, Carlo Bosi, Željko Lučić a další.

13/10 / 13:00–17:00

OC Plzeň
Rokycanská

Prasátko Pigy
Prasátko Pigy míří se svou
školou čar a kouzel v sobotu 13. října do obchodního
centra Plzeň na Rokycanské. Pigyho škola čar a kouříjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

zel ale nabídne kromě kouzelnických vystoupení
i další dětský program. Minikoncerty malých hvězd,
cvičení s Hankou Kynychovou, žonglování, soutěže,
wiggledance nebo balloon show. Prasátko Pigy slibuje spoustu her, zábavy a legrace pro všechny holky
i kluky, malé i velké. Navíc všechny děti, které úspěšně
absolvují Pigyho školu čar a kouzel, získají index kouzelníka! Program je součástí Měsíce v růžové, který již
šestým rokem připomíná podporu žen s rakovinou
prsu. V centru tak potkáte stánek pacientské organizace Mamma HELP, ve kterém se můžete dozvědět
vše, co vás zajímá. Podrobnosti o projektu najdete
na stránkách www.mesicvruzove.cz, program akce na
www.oc-plzen.cz/akce/akce-centra/prasatko-pigy/.

26–28/10

Papírna Plzeň

Sraz českých
bohémů
Cestovatelský festival zaměřený na motivaci k cestování i k rozvoji v osobním
životě nabídne vystoupení 25 přednášejících. Speciální hosté vám ukáží, jak dělat věci jinak a popostrčí
vás vzít batoh na záda a zažít jedno z největších dobrodružství ve vašem životě. Hovořit budou například: Slávek Král, Matěj Balga, Vladimír Váchal, Miky
Škoda, Honza Macháček a Jahu Řezníčková. Chybět
nebude ani nejznámější přednáška o tom, jak cestovat bez peněz, najít si práci v zahraničí a jak cestovat
dlouho a pomalu LowCost Travel: Jak projet Evropu
za pár kaček! Více na www.srazceskychbohemu.cz.

26–28/10

TJ Lokomotiva

Veletrhy Moderní dům a byt &
Žena a domov
Poslední víkend v říjnu se hala TJ Lokomotiva stane
místem konání největšího západočeského veletrhu. Uskuteční se zde veletrh bydlení a stavebnictví
MODERNÍ DŮM A BYT a veletrh módy, kosmetiky,
zdravého životního stylu a všeho souvisejícího se
spokojeným a útulným domovem ŽENA A DOMOV.
Na obou se můžete inspirovat nebo přímo nakoupit
vystavené zboží. Veletrhy jsou přístupné denně od 9
do 18 hod., v neděli do 17 hod. Vstupné pro dospělé
činí 50 Kč, pro děti 20 Kč. Více na www.omnis.cz.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

TIP NA ŘÍJEN
20/10 / 08:00

Vědecko
-technický park

Každá žena
může

Předposlední říjnovou sobotu se do Plzně sjedou
úspěšné ženy a mentorky z různých oborů, aby
inspirovaly ostatní ženy na cestě za jejich sny. První ročník konference Každá žena může se bude
konat ve Vědeckotechnickém parku na Borských
polích. Organizátorem je platforma My ženy, v jejímž čele stojí Petra Chadimová. O své životní
příběhy se podělí například podnikatelka a business konzultantka Margareta Křížová, Veronika Hurdová, spisovatelka a blogerka známá jako
Krkavčí matka, fashion koučka a propagátorka
úsporné módy Kamila Vodochodská či mladá designérka Lucie Štruncová. Přednášky doprovodí diskuze a interaktivní workshopy. Více informací najdete
na www.kazdazenamuze.cz.

TIP NA ŘÍJEN
11/10–19/11

Plzeňský
literární festival
Čtvrtý ročník festivalu, který
pořádá Středisko západočeských spisovatelů a Knihovna města Plzně, se připojuje
k oslavám století republiky. Představí příběh rodiny
Semlerových, novináře Ferdinanda Peroutku, zapomenutého spisovatele a politika Vojtu Beneše či omyly a přeludy Emila Háchy. Ohlédne se i za osobností
Prezidenta Osvoboditele. V sobotu 27. října se bude
křtít sborník západočeských spisovatelů Moje republika, v němž beletrizovali rodinné vzpomínky na vznik
Československa a první republiku. Chybět nebude ani
již tradiční koncert Plzeňského dětského sboru, jenž
zazpívá zhudebněné texty členů SZS, a slavnostní
předávání Cen Bohumila Polana.
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28/10 / 11:00–18:00

DEPO2015

Farmářská
podzimní sklizeň
S podzimem se rozloučíme
ve velkém stylu. Pokud máte rádi jablka, hrušky, mošty, cidery a ovocná piva, nesmíte chybět na Farmářské
podzimní sklizni v DEPO2015. Druhé tematické trhy
v zastřešené Tržnici DEPO budou bavit celou rodinu.
Na programu jsou také workshopy, přednášky a další.
Program v Tržnici doprovodí také oblíbený DEPO Street Food Market, festival plný dobrého pouličního jídla.
Vstupné je zdarma.

03/11 / 09:00

Měšťanská beseda

EXCELLENTNÍ
ŽENA®

Již potřinácté se ženy mohou
těšit na sobotu plnou zážitků a zajímavých přednášek.
Pozvání tentokrát přijali lékařka Zdenka Ulčová-Gallová, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, vojenský
historik Eduard Stehlík, herečka a šansoniérka Chantal
Poullain a plzeňský biskup Tomáš Holub. Bohatý bude
i doprovodný program. Ženy budou přivítány malou
snídaní a rozmazleny při masáži rukou a líčení. Pochutnají si na dobrém obědě a užijí si coffee break. A odcházet budou se spoustou dárků, protože dárků není nikdy
dost. Bližší informace, dárkové poukazy a vstupenky
na www.excellentnizena.cz.

06/11 / 16:00–19:00

Hypermarket
Globus Plzeň

Výprava
do zákulisí výrob
Hypermarket Globus v Chotíkově si připravil pro své zákazníky návštěvní akci „Globus z druhé strany“. Přijďte
se podívat, kde a jak zde vyrábí čerstvé pečivo, maso
a uzeniny. Těšit se můžete mimo jiné na ochutnávky
a vlastnoručně vyrobené pečivo, které si na konci exkurze odnesete. Rezervace na tel.: 373 305 199, počet
míst je omezen.
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Dozvěděli
jsme se…
… že 20. listopadu bude v Besedě
hovořit Tomáš Hájek o cestování
po Madeiře.
… že první týden v říjnu bude Týdnem knihoven.
… že listopadové vydání pořadu Publicisté.cs – Aktuálně uvede básníka a publicistu Jiřího Kamena.
… že poslední listopadovou sobotu začíná v Zoologické a botanické zahradě města Plzně advent. A to
tradičně zdobením adventních věnců na Lüftnerce.
… že v polovině listopadu se koná 13. ročník Animánie, a to v Moving Station (15.–18. 11.).
… že počátkem listopadu zve Beseda na cestovatelskou přednášku Magdy Radostové Vietnam ze
severu na jih (6. 11.).

TIP NA ŘÍJEN
každá neděle
07/10–04/11

Univerzitní
kavárna Družba

Nedělní projekce dokumentů
I v letošním roce zve Člověk v tísni na projekce dokumentárních snímků v rámci projektu Promítej
i Ty!, který všem zpřístupňuje vybrané dokumenty promítané v rámci festivalu Jeden svět. Čeká
na vás pestrá směs témat. Zavítejte do Mexico
City, kde na místě někdejšího jezera dnes zoufale
schází voda. Pohlédněte za dveře násilného partnerského vztahu a dotkněte se s hlavními hrdiny
jejich hluboko uložených ran. Můžete se také přenést prostřednictvím dvou občanských novinářů
do města Rakka v Sýrii. Na své si přijdou i dobrodruzi, které zajímá cesta do džungle za posledními členy kmene Piripkura nebo milovníci historie,
které zaujme road trip tří babiček, které zažily
druhou světovou válku. Na každý dokument navíc naváže diskuse se zajímavými hosty.
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11/10

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

První člověk / drama / historický
Damienu Chazelleovi je sice teprve třiatřicet let, ale patří
k největším filmařským hvězdám současnosti a může se
chlubit i Oscarem. Natočil drsné drama Whiplash i muzikál La La Land, ale teď si dává od písniček pauzu. Jeho
První člověk bude příběhem o dobývání Měsíce a o cestě, kterou k němu podnikl Neil Armstrong 20. července
1969. Rozhodně se ale nemusíte bát nějakého nudného
životopisu, protože tvůrci pojali svůj film jako napínavý
thriller o cestě do neznáma, jehož účastníci si jsou moc
dobře vědomi, že se nemusí nikdy vrátit zpátky domů. Jak
na jejich misi reagují jejich nejbližší? A co je vůbec hnalo
k tomu, aby prošli extrémně náročným výcvikem a nechali
se vystřelit do vesmíru? Strhující podívaná sklízí pochvalné
reakce z filmových festivalů a mluví se o ní jako o jednom
z nejvýraznějších oscarových kandidátů. Hlavní role se ujal
Ryan Gosling, který s režisérem natočil už La La Land, a jeho
manželku hraje Claire Foy. Kino Káčko uvede 14. října.

27/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

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 7. října.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

27/09

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. Kino Beseda uvede 15. října.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

37

KINO
27/09

Filmové premiéry

CineStar, Cinema City 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?

04/10

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Venom / akční / sci-fi / thriller / horor
Venom je jeden z nejslavnějších komiksových záporáků, který párkrát pořádně potrápil především Spider-Mana. Teď dostává vlastní film a překvapivě
v něm bude sekat dobrotu. I když ono to je trošku složitější. Hlavní hrdina je
novinář Eddie Brock, který se snaží odhalit pravdu o podivných experimentech s ještě podivnější hmotou. A to neměl dělat, protože právě tahle hmota
se přilepila na jeho tělo a on zjistil, že se o něj teď musí dělit s mimozemským organismem, který je brutální, neovladatelný a hladový. A aby toho nebylo málo, Eddiemu a jeho novému kámošovi jdou po krku i lidé, kteří chtějí
svou hračku zpátky. Eddie a Venom musí najít společnou řeč, pokud chtějí přežít, pro Eddieho ale bude možná těžší
udržet Venoma na uzdě a nestát se monstrem. Ale v okamžiku, kdy zjistí, že proti němu nestojí jen lidé, je monstrum
možná to jediné, co ho může zachránit. Hlavní roli si zahraje Tom Hardy z Šíleného Maxe nebo Dunkerku a režíruje
autor hitu Zombieland Ruben Fleischer. Kino Káčko uvede 7. a 12. října.

		
		

CineStar, Cinema City,
Kino Beseda, Kino Káčko

04/10

Toman / drama / historický
Režisér Ondřej Trojan má na kontě mimo jiné třeba Želary, které byly nominované na Oscara, a i když netočí filmy každý rok, vždycky stojí za to si na ně počkat.
Toman vypadá jako hodně ambiciózní a zajímavý projekt, bude se totiž točit kolem Zdeňka Tomana, šéfa zahraniční rozvědky, který po druhé světové válce výrazně ovlivnil celé Československo. Byl
ambiciózní, vychytralý a tak trochu lakomý. Měl moc rozhodovat a měnit lidské osudy, ale čím častěji svého postavení
zneužíval, tím víc nepřátel si udělal. Jeho hlavní úkol bylo sehnat peníze, s nimiž by mohla komunistická strana vyhrát
volby, a svého úkolu se zhostil výborně. S pomocí vydírání, nelegálních kšeftů a úplatků se mu povedlo získat spoustu
peněz, velká část z nich ovšem neskončila v kase komunistické strany, ale v jeho vlastní kapse. A Toman jednoho dne
zjistil, jak vysokou cenu budou muset on a jeho blízcí zaplatit… Hlavní role se ujal Jiří Macháček a ve filmu se objeví
i Kateřina Winterová, Stanislav Majer nebo Kristýna Boková. Kino Beseda uvede 17. října, Kino Káčko 5. a 13. října.

04/10

CineStar, Kino Káčko

Bella a Sebastian 3 / rodinný / dobrodružný
Dobrodružná série o tom, že pes je nejlepší kamarád člověka, se dočkala třetího dílu. Válka skončila, z malého Sebastiana už je velký kluk a Pierre a Angelina plánují svatbu a přemýšlejí, že opustí hory a zkusí začít žít někde jinde.
O tom ovšem Sebastian nechce ani slyšet. Navíc teď, když má fenka bernardýna Bella štěňata. Brzy se ovšem na obzoru objeví další problém a možná ještě
horší. Do hor totiž dorazil tajemný a ne zrovna sympatický Joseph, který tvrdí, že Bella je ve skutečnosti jeho psem
a když ji nedostane zpátky po dobrém, hodlá si ji vzít po zlém. A malá štěňata taky. Pokud nechce Sebastian o svou
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čtyřnohou kamarádku přijít, musí bojovat. Jak ale schovat tři psy před mužem, který se neštítí ničeho? Trojku Belly
a Sebastiana natočil Clovis Cornillac, který si zahrál i roli Josepha, a znát ho můžete třeba z hitu Asterix a Olympijské
hry. Kino Káčko uvede 6. října.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

04/10

Zrodila se hvězda / drama / romantický
Bradley Cooper patří mezi největší hollywoodské hvězdy současnosti a rozhodl se toho využít a pokusit se režírovat. A jeho volba padla na novou verzi
filmové klasiky Zrodila se hvězda. Ujal se i hlavní role a hraje stárnoucí hvězdu
country Jacksona Mainea, jemuž začíná docházet, že dny největší slávy už pominuly. Pak se ale seznámí s Ally, sympatickou a hodně talentovanou zpěvačkou a rozhodne se vzít ji pod svá ochranná křídla. Pomůže jí prosadit se, dostat se mezi hvězdy, a aby toho na hrdiny
nebylo málo, ještě se do sebe zamilují. Idylka ale nebude trvat věčně, a čím víc se Ally daří, tím hůř na tom je kariéra
a i soukromí Jacksona, který ústup ze slávy nesnáší úplně dobře. Jak to ovlivní jejich vztah? A má vůbec jejich láska
šanci přežít? Cooper si do hlavní ženské role vybral zpěvačku Lady Gaga, ale pozor, ta má doma Zlatý Glóbus za seriál
American Horror Story, takže hraní ji jde minimálně stejně dobře jako muzika. Kino Beseda uvede 19. října.

11/10

CineStar, Cinema City

Zlý časy v El Royale / mysteriózní / krimi
Drew Goddard má pověst jednoho z nejzajímavějších scenáristů Hollywoodu. Podepsal se pod hit Marťan, ale hlavně má na kontě kultovní horor Chata
v horách, který doslova šokoval fanoušky žánru tím, jak byl inovativní a jak
dokázal pracovat se zažitými pravidly. A originalitu a trošku šílenou atmosféru můžeme nejspíš očekávat i od jeho novinky Zlý časy v El Royale. Podíváme
se do sedmdesátých let do malého hotelu uprostřed ničeho, kam jedné noci přijede hned několik podivných lidí,
kteří mají trochu nečekaná tajemství. Co skrývá šarmantní stárnoucí kněz? Jaké má plány svůdná zlodějka z jihu?
Před čím utíká mladá zpěvačka a co chce ten podivínský prodavač vysavačů? Všichni něco skrývají a všem dojde,
že právě tady se rozhodne o jejich budoucnosti. Možná, že právě hotel El Royale, nabízí poslední šanci na vykoupení… V hlavních rolích drsného thrilleru se objeví Chris Hemsworth z Thora, oscarový Jeff Bridges nebo Dakota
Johnson z Padesáti odstínů šedi.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

11/10

Vilík: Rychle a vesele / animovaný
Animované filmy už dávno nejsou jen doménou hollywoodských studií a třeba takový Vilík: Rychle a vesele pochází z Malajsie. A o koho jde? O malé, ale
sympatické autíčko s velkými ambicemi. Vilík by se strašně rád stal hvězdou
a šampiónem Gasket City, ale vypadá to, že nemá šanci. Navíc ho trápí i láska,
protože se zakoukal do modelky Belly a její přítel Ben to nevidí moc rád. Pak
se ale situace zkomplikuje, protože Bellu unese zlý náklaďák Kaiser a Vilík ze sebe bude muset dostat maximum,
aby ji získal zpátky. A pochopí, že v životě jsou důležitější věci, než být ten nejrychlejší. Kino Káčko uvede 13. října.

18/10

CineStar, Cinema City, Kino Káčko Halloween / horor / thriller

Halloween, který John Carpenter natočil před čtyřiceti lety, je hororová legenda a absolutní klasika. A přitom k ní
tvůrcům stačil jen šílený Michael Myers s nožem v ruce, minimalistická hudba a začínající Jamie Lee Curtis, která
musela bojovat o život. V dalších letech vzniklo hned několik pokračování, letošní Halloween se ale rozhodl je
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz
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zcela ignorovat a navazuje na jedničku. Laurie Strode, která před čtyřiceti lety přežila řádění zabijáka Michaela,
je dnes babička, ale rozhodně ne klasická důchodkyně. Čtyři dekády života ve strachu, že Myers uteče a vrátí se,
z ní udělaly psychickou trosku, která svůj dům přebudovala na pevnost, chodí denně střílet a nebojí se přiznat
šerifovi, že doufá, že Michael uteče, aby ho mohla zabít. A to se jí splní. A ačkoliv ona sama má z šance poslat mu
kulku do hlavy radost, spousta vedlejších postav to vidí trošku jinak. Poteče krev. A než dojde ke střetu Laurie
a Michaela, spousta lidí přijde o život. Jamie Lee Curtis se po letech vrací ke své nejslavnější roli a tvůrci tvrdí, že
hodlají být originálu co nejvíc věrni. Kino Káčko uvede 20. října.

18/10

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Čarodějovy hodiny / fantasy / mysteriózní
Jack Black před pár lety natočil povedenou a velmi úspěšnou hororovou komedii Husí kůže a teď se k žánru vrací. Jeho novinka Čarodějovy hodiny by
totiž také měla mixovat hrůzu a děs s legrací a zábavou pro celou rodinu. Hlavním hrdinou je desetiletý Lewis, který musí po smrti rodičů začít žít u svého
podivínského strýčka Jonathana v ještě podivnějším domě. A rychle odhalí, že
Jonathan je čaroděj, stejně jako jeho sousedka paní Zimmermanová. S oběma si brzy padne do noty a zjistí, že žít
v domě s kouzelníkem vlastně může být docela legrace, ale plynou z toho i nečekané povinnosti. Lewis totiž musí
svému strýci a jeho sousedce pomoci najít podivné hodiny, které mají moc zničit svět. A vzhledem k tomu, že je
hledá i padouch Isaac Izard, nebude to mít vůbec snadné. Vedle Jacka Blacka se objeví i Cate Blanchett, nejvíc neobvyklé jméno ale najdeme v kolonce režie. Film totiž natočil specialista na brutální horory a thrillery Eli Roth, který má
na kontě třeba Hostel nebo loňské Přání smrti. Kino Káčko uvede 21. října.

				

CineStar

18/10

Králové zlodějů / krimi / drama
Režisér James March režíroval před pár lety drama Teorie všeho, které to dotáhlo až na Oscary, teď se ale rozhodl trošku změnit žánr. Zatímco minule natočil biografii Stephena Hawkinga, teď dostaneme poctivou zlodějskou podívanou podle skutečné události. Jejími hrdiny jsou zkušení zločinci. I když spíš
než slovo zkušení by se tu hodilo staří. Jsou to všechno pánové v letech, kteří
by měli sedět v parku a krmit labutě, oni se ale rozhodnou místo toho pro poslední velký kšeft a uprostřed Londýna
vykradou klenotnictví. Kdo by ale čekal veselý film o tom, jak parta dědoušků plánuje loupež, ten by mohl být v kině
překvapený. Loupež sice vyšla, jakmile se ale hrdinové měli začít dělit o peníze, ukázalo se, že každý má o svém
podílu trošku jinou představu. A že čím méně zlodějů bude naživu, tím víc peněz zůstane pro přeživší. Hlavních rolí
se ujali oscaroví Michael Caine a Jim Broadbent.

18/10

CineStar, Cinema City

Ticho před bouří / drama / thriller
Steven Knight už sice pár filmů režíroval, především se ale proslavil jako scenárista drsných gangsterek a thrillerů. Na kontě má slavné Východní přísliby,
ale třeba i seriál Peaky Blidners – Gangy z Birminghamu. Jeho novinka Ticho před bouří bude taky spadat do žánru napínavých filmů a jejím hrdinou
je tajemný muž, který se živí jako kapitán rybářské lodi. Moc toho v životě
nemá, ale je spokojený a je na něm vidět, že se mu povedlo utéct před vlastní minulostí, která asi nebyla moc
pěkná. Minulost si ho ovšem najde. Jeho bývalá žena ho vystopovala a zoufale ho prosí o pomoc. A on se tak musí
vrátit zpátky do světa plného lží a násilí, i když si myslel, že před nimi už dávno utekl. A co když s ním nehraje fér
hru ani jeho manželka? V Tichu před bouří se můžete těšit na herecké superhvězdy Matthew McConaugheyho
a Anne Hathaway.
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18/10

CineStar, Cinema City, Kino Káčko Hovory s TGM / historický

Debutující režisér Jakub Červenka produkoval vynikající loutkový film Malý pán, za kamerou si chtěl ale nejspíš vyzkoušet klasický hraný film. Knihu Hovory s TGM napsal Karel Čapek a vyzpovídal v ní našeho vůbec prvního prezidenta,
film se však bude točit spíš kolem toho, proč kniha málem nevyšla. Čapek ji měl už hotovou, chtěl Masarykovi dát
polovinu honoráře, ale když za ním přijel, zjistil, že knížka na pulty knihkupectví možná vůbec nepoputuje. Jeho dcera
mu to totiž zakázala. Začíná tedy další kolo rozhovoru mezi velkým státníkem a velkým spisovatelem, ve kterém jde
nejenom o osud literárního díla, ale i o samotného Masaryka, který ukazuje, že je také jen člověk a nejenom symbol.
A že i on chybuje, bojí se, váhá, má problémy se svými nejbližšími a umí i pletichařit. Čapek však knihu vydat chce, jak
ale přemluvit nejmocnějšího muže země? V hlavních rolích se sešli Martin Huba a Jan Budař. Kino Káčko uvede 18. října.

25/10

CineStar, Cinema City

Nebezpečná laskavost / krimi / mysteriózní
Režisér Paul Feig je specialista na komedie. Natočil megahit Ženy sobě, parodii na filmy o tajných agentech Špión i nové Krotitele duchů, teď si ale řekl,
že je čas vyzkoušet něco úplně nového. Nebezpečná laskavost se odehrává
v malém městečku, kde žije i máma a bloggerka Stephanie, která má tak trochu pocit, že ji život a rutina malinko ubíjejí. Proto je ráda, že má za kamarádku
Emily, krásnou, blonďatou, inteligentní a ambiciózní ženu, které její život tak trošku závidí. Jenže Emily jednoho dne
beze stopy zmizí, a i když po ní policie pátrá, nemá žádnou stopu. A tak se Stephanie rozhodne svou přítelkyni najít,
pomáhat jí v tom bude i její manžel, ale to, co objeví, se možná nebude líbit ani jednomu z nich. Na druhou stranu,
co by člověk neudělal pro nejlepší kamarádku? Thriller ve stylu Zmizelé a Dívky ve vlaku bude spoléhat na herecké
výkony Anny Kendrick ze série Ladíme a půvabné Blake Lively.

25/10

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Johnny English znovu zasahuje / akční
Rowana Atkinsona pochopitelně nejvíc proslavila role Mr. Beana, ale člověk nemůže žít celý život jen z jedné role…
No, v tomhle případě by to možná šlo, ale byla by to škoda. Atkinson se teď vrací ke svému populárnímu a lehce
natvrdlému agentovi Johnnymu Englishovi, který by byl sice rád novým Jamesem Bondem, ale obvykle se mu daří
likvidovat protivníky a zabraňovat globálním krizím spíš díky štěstí než schopnostem. Teď je v důchodu a britská
tajná služba je za to ráda, přesto musí ještě jednou využít jeho služeb. Na veřejnost se totiž dostal seznam všech
britských agentů a jejich bezpečnost je teď ohrožena, stejně tak jako mise. O Englishovi ale nikdo neví, takže je
to ideální příležitost, jak se vrátit zpátky do akce. Osud tajné služby je v jeho rukách, ale možná, že pro ni nakonec
budou jeho schopnosti nebezpečnější než všichni nepřátelé dohromady. Vedle Atkinsona se objeví bývalá bondgirl
Olga Kurylenko. Kino Káčko uvede 27. října.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

25/10

Zlatý podraz / drama / romantický
Když se naposledy režisér Radim Špaček vydal do minulosti, byl z toho fenomenální thriller Pouta a několik Českých lvů. Uvidíme, jak se mu bude dařit
s jeho novinkou Zlatý podraz. Ta se nebude točit kolem nebezpečných a nevypočitatelných agentů STB, ale obyčejných sportovců. Nebo spíš neobyčejných. Děj se má odehrávat v roce 1951, kdy český tým basketbalistů odjel
na mistrovství Evropy v Ženevě, bohužel ale už v době, kdy byla Evropa rozdělená pomyslnou železnou zdí. A trenér
týmu Valenta a funkcionář Hrabal měli o tom, co se na palubovce bude dít, zcela odlišné představy. A navíc je tu
i příběh talentovaného Franty, který se seznámil s tanečnicí Michelle, do které se zamiloval. S dívkou, která musela
během svého krátkého života utíkat před Hitlerem i Stalinem, to ale nebude mít snadné, protože doba podobným
láskám ani v nejmenším nepřeje… V hlavních rolích se objeví Filip Březina, Ondřej Malý, Patrycja Volny nebo Stanislav Majer. Kino Káčko uvede 26. října.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz
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RESTAURACE

Názor Daniely Kovářové | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Daniely Kovářové
Miluju jídlo ve všech jeho podobách a četba jídelního lístku ve mně vyvolává
Pavlovův reflex. Kdyby jídlo nemělo devastující dopad na mou postavu, věnovala bych se mu od rána do večera. Miluju italskou, španělskou a francouzskou kuchyň, zejména ryby, těstoviny, sýry a saláty. Velké obtíže mi způsobuje ubránit se krémovým zákuskům a v každé zemi i v každé restauraci nezapomenu
ochutnat můj nejmilejší moučník – tiramisu. V Plzni máme s manželem dvě oblíbené restaurace, které často
navštěvujeme. Na prvním místě stojí Budino. Italská restaurace s omezeným jídelním lístkem a menšími porcemi
si po celých deset let své existence zachovává setrvalou úroveň, a protože nás pan majitel považuje za pravidelné návštěvníky, oceňuji i rodinné prostředí. V posledním roce za italskou kuchyní chodíme také do Gargana
v Černicích, kde dokážou velmi dobře připravit ryby. S šesti kamarádkami jsme založily Inteligentní babinec
a pravidelně se jednou měsíčně scházíme v restauraci Le Bistro na náměstí Republiky. Nenápadný podnik má
výborné kuchaře, kteří nás pravidelně překvapují netradičními dobrotami.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Vzhledem k mým chutím není divu, že ráda peču a vařím. Moje děti si zejména oblíbily kukuřicovou polévku
a kuře v libovolné úpravě. Manžel miluje těstoviny, a když jsme doma sami, stačí nám na oběd špagety jen s pestem, olivami, česnekem a parmazánem. Mou vášeň pro jídlo podědily obě děti, kterým je dnes už 19 a 24 let.
Není výjimkou, že když přijdu domů, zjistím, že uvařily teplé jídlo, upekly buchty či koláče. Syn dokáže vykouzlit
skvělou pizzu, dokonce si sám připravuje kváskové těsto. Letošní léto přeje grilování, což je oblast, za kterou
v naší rodině odpovídá manžel. Po mnohaletém testování dřevěného uhlí jsme mu v loňském roce pořídili k narozeninám veliký plynový gril, na němž grilujeme různé druhy mas, ryb, brambory, sýry a zeleninu.
K jídlu ovšem neoddělitelně patří dobrá káva. Jsem nadšený kavárník, každou novou kavárnu v Plzni musím
vyzkoušet. Výborné espresso připravují v Budinu a v El Cidu. Když mám volnou chvilku, ráda posedím v některé
z kaváren CrossCafe. Potěšilo mě, že nová kavárna tohoto plzeňského řetězce otevřela na náměstí Republiky. Naprosto vyhovuje mému stylu práce i života: pohodlné sedačky, dobrá káva, elektrické zásuvky, silná wifi. A v letošních vedrech navíc nabízí výborné frappé. Můj podnik snů nemusí nabízet obsáhlý jídelní lístek ani cizokrajné
suroviny, naopak musí mít příjemnou obsluhu a rychlou kuchyň. Cítím v sobě italské geny a nejlepší prostředí
jsem zažila v Itálii. Nevyžaduju moderní ani nový interiér, stěny mohou být oprýskané, v italské kuchyni i v restauraci bývá zmatek, hodně personálu i návštěvníků, lidé na sebe hovoří, gestikulují, dotýkají se… prostě žijí.
Takové prostředí miluju, stejně jako italskou kuchyni.
Daniela Kovářová, advokátka a spisovatelka

od 01/10

el Cid

Mořské ryby,
plody a podzimní
menu
Prodlužte si léto v restauraci el Cid v centru Plzně. Tato
restaurace je zařízena ve stylu španělských hospůdek

42

a nabízí vyhlášenou kuchyni. Specializují se zde i na čerstvé mořské ryby a plody. Ve vitríně u vchodu najdete
v ledu vždy bohatou nabídku od pražmy, vlka, mořského ďase až po vynikající kambaly. Na objednávku vám
připraví i čerstvého humra nebo kraba. S nástupem
podzimu se v menu objeví i pokrmy z korsických jedlých kaštanů, dýně nebo třeba zvěřiny. A s podzimem
tu rozhodně doporučují i sklenku burgundského Pinot
Noir, kterou potěšíte vaše chuťové buňky. A nezapomeňte si nakonec dát čokoládový fondán, který je v el
Cidu opravdu vyhlášený!
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

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

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.

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.

10–16/10

Náměstí Republiky

Havelský trh

První podzimní trhy budou jako
tradičně nabízet výborné jídlo a pití. Pro mlsné jazýčky budou připraveny dobroty,
jako je staročeský trdelník, svařák, medovina a lahodné
sýry a klobásky. Dočkáte se také ukázky lidových tradic
a řemesel v podání řezbářů, kovářů nebo výrobců svíček a keramiky. V rámci hudebního programu vystoupí
Fregata, Alternativa, Grošáci, Futro, nebo První přespolní originální staropražský pouťový orchestr Štreka
PPOSPO. Tak přijďte nasát příjemnou atmosféru a dát si
svařené víno nebo medovinku s přáteli, či rodinou.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v restauraci U Pramenů se
29. listopadu od 18 hodin koná
degustační večer francouzských a italských vín.
… že od 3. do 11. listopadu patří náměstí Republiky opět Martinským trhům.
… že zámek Zbiroh chystá na 17. listopad Svatomartinské posvícení.
… že 20. října se v Dobřanech koná Dobřanské posvícení a Havelské trhy.
… že 13. října se v Přešticích uskuteční Přeštický
festival vína.
… že od 10.–16. listopadu si můžete k Mansfeldovi
zajít na Martinskou husu. V nabídce bude polévka husí kaldoun, pečená husa nadívaná žemlovou
nádivkou s bylinkami, bílé vinné zelí a variace
českých knedlíků. K tomu se bude podávat Svatomartinské víno bílé, růžové a červené, a to jak rozlévané, tak po celých lahvích. Rezervace přijímají
od 27. 10. na tel.: 377 333 844.

27/10

Café & Restaurant
Continental

První republika
v Café & Restaurant Continental

U příležitosti výročí 100 let od založení republiky
a 123. narozenin Hotelu Continental tu sestavili unikátní prvorepublikové menu. Celé menu bylo sestaveno
s respektem a láskou k tradici. Servírovat se bude králičí
terina s lískovými ořechy a pikantní jablečnou zavařeninou, dušená telecí kýta se šípkovou omáčkou, nebo
filet ze pstruha pečený na mandlích, kterého si oblíbila již Marlene Dietrich během svého pobytu v Hotelu
Continental. Jako dezert se bude podávat soufflé z bílé
čokolády s mákem a švestkovou omáčkou. Kromě toho
se můžete těšit na výstavu z dochovaných autentických
fotografií a materiálů, která odkryje tajemství Hotelu
Continental nejen v období První republiky. Rezervace
na tel.: 702 126 554.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

3. 10. 19:00
4. 10. 19:00
5. 10. 19:00
7. 10. 14:00
9. 10. 19:00
10. 10. 19:00
11. 10. 19:00
12. 10. 19:00
13. 10. 18:30
		19:00
14. 10. 19:00
15. 10.		
16. 10. 19:00
17. 10. 19:00
18. 10. 19:00
19. 10. 19:00
20. 10. 19:00
21. 10. 10:30
		14:00
23. 10. 11:00
		19:00
24. 10. 19:00
25. 10. 19:00
26. 10. 19:00
27. 10. 19:00
28. 10. 19:00
30. 10. 19:00
31. 10. 19:00

Drahomíra a její synové – činohra
Orfeo – opera/-TITOrfeo – opera/-TITManon – balet
Kazimír a Karolína – činohra
Orfeo – opera/-TITLinie krásy – činohra
Drahomíra a její synové – činohra
Lektorský úvod: Nabucco
Nabucco – opera/-TIT-, premiéra
Past na myši – činohra
Prohlídky divadla
Nevěsta messinská – opera/-DE TITLinie krásy – činohra
Nabucco – opera/-TITMedea – opera
Don Juan – činohra
Matiné – opera
Šumař na střeše – muzikál
Manon – balet
Tři sestry – činohra
Jakub Jan Ryba – opera
Pařížský život – opereta
Zvonokosy – muzikál
Orfeo – opera/-TITŠumař na střeše – muzikál
Orfeo – opera/-TITZvonokosy – muzikál, derniéra

V14
V3
V4
O2
V1
V2
V11
V12
foyer
P

V9
V10
KMD14
S6
S9
foyer
D
S10
S3
V6
pro seniory
S2
OB
V17
V5
S4

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

2. 10. 19:00 Zácpa – činohra
N1
4. 10. 19:00 Liduschka (Baarová) – muzikál/- EN TITS5
5. 10. 19:00 Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra
N8
7. 10. 16:00 Sluha dvou pánů – činohra
Z
8. 10.		
Prohlídky divadla
9. 10. 19:00 DONAHA! – muzikál
N5
10. 10. 19:00 Zácpa – činohra
N6
11. 10. 19:00 Chaplin – balet
N7
12. 10. 19:00 Liduschka (Baarová) – muzikál/- EN TITS6
13. 10. 19:00 Chyť mě, jestli na to máš… – muzikál
S8
14. 10. 10:30 Muzikálové matiné Jozefa Hruškociho – muzikál
foyer
17. 10. 19:00 Hamlet – opera/-TITN14
18. 10. 19:00 Zácpa – činohra
N11
19. 10. 19:00 DONAHA! – muzikál
N4
21. 10. 10:30 Baletní ateliér – balet
baletní sál
		14:00 Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče
– činohra, derniéra
O1
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23. 10. 19:00
25. 10. 19:00
27. 10. 18:30
		19:00
28. 10. 19:00
30. 10. 19:00
31. 10. 19:00

Duch (Ghost The Musical) – muzikál
West Side Story – muzikál
Lektorský úvod: Tartuffe
Tartuffe – činohra, premiéra
Libuše – opera
Tartuffe – činohra
Chaplin – balet

foyer
A
S7
N2

Malá scéna DJKT

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

2. 10. 19:00
6. 10. 17:00
7. 10. 14:00
13. 10. 14:00
14. 10. 17:00
16. 10. 10:00
		19:00
17. 10. 19:00
19. 10. 19:00
20. 10. 10:00
		17:00
21. 10. 14:00
26. 10. 19:00
27. 10. 17:00

Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Prodáváme nevěstu – opera, premiéra
Prodáváme nevěstu – opera
Malá mořská víla – balet
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
O Rusalce – opera
Sweeney Todd – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
V žen Karla IV. – činohra
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Co takhle svatba, princi? – muzikál
O Rusalce – opera
Okouzlující slečna – opera
Prodáváme nevěstu – opera

J2

J3

Divadlo Alfa

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

6. 10. 14:00
8. 10. 09:00
		10:30
9. 10. 09:00
10. 10. 09:00
11. 10. 09:00
12. 10. 09:00
		18:00
13. 10. 15:00
15. 10. 09:00
16. 10. 09:00
17. 10. 09:00
20. 10. 15:00
22. 10. 19:00
23. 10. 09:00
24. 10.
25. 10.
27. 10.
31. 10.

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

Kolíbá se velryba, klub (také od 15:30 hod.)
Honza. Honza? Honza! – premiéra
Honza. Honza? Honza!
Honza. Honza? Honza! (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza! (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza! (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza!
Honza. Honza? Honza! – večerní premiéra
Tři siláci na silnici
Tři siláci na silnici (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Kašpárek a mumie (také od 10:30 hod.)
Divadlo SemTamFór: Pohádky ze zámku
Naivní divadlo Liberec: Řekl bych nějakej vtip a pak bych
umřel smíchy
Naivní divadlo Liberec: Řekl bych nějakej vtip a pak bych
umřel smíchy (také od 10:30 hod.)
Tři mušketýři (také od 10:30 hod.)
Tři mušketýři
Kašpárek a mumie
Kašpárek a mumie

Divadlo Dialog

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

3. 10. 19:00 Zmrzlina – komedie, hraje Divadlo Maebh
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

Měšťanská beseda

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

KINO BESEDA
17:00

3. 10.

19:00

10. 10.

19:00

11. 10.

19:00

15. 10.

19:00

17. 10.

19:00

28. 10.

19:30

29. 10.

19:30

31. 10.

19:00

DEN SENIORŮ S PLZEŇSKÝM KRAJEM
PO SIRÉNĚ SWING!
PAVEL ŽALMAN LOHONKA
50 LET NA SCÉNĚ
JAN P. MUCHOW & THE ANTAGONISTS
ZPÍVÁM, TEDY JSEM
RADŮZA & BAND
ŠANSONY CHANTAL POULLAIN
KENNEDY ADMINISTRATION
DEVÍTKA

DIVADLO
4. 10.

19:30

7. 10.

19:00

10. 10.

20:00

14. 10.

19:00

21. 10.

19:00

22. 10.

19:00

24. 10.

19:30

30. 10.

19:00

CAVEMAN
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
VOSTO5: PROTON!!!
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
MILUJU TĚ, ALE…
ONE HUMAN SHOW SIMONY BABČÁKOVÉ
TÁTA
CHLAP NA ZABITÍ

7. 10.

15:45

8. 10.

17:00

8. 10.

19:15

10. 10.

19:15

11. 10.

19:15

12. 10.

18:00

15. 10.

19:15

17. 10.

19:15

18. 10.

17:00

18. 10.

19:15

19. 10.

18:00

20. 10.

17:00

21. 10.

17:00

22. 10.

19:15

24. 10.

19:15

25. 10.

19:15

26. 10.

18:00

27. 10.

17:00

MADAM BUTTERFLY
MY A MATTERHORN, MATTERHORN A MY
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
DOMESTIK
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
BEZE STOP
TOMAN
PRO SENIORY
CHATA NA PRODEJ
CÉZANNE: PORTRÉTY JEDNOHO ŽIVOTA
ZRODILA SE HVĚZDA
ROCK'N ROLL
BRATŘI LUMIÉROVÉ
LÁSKA BEZ BARIÉR
STŘÍDAVÁ PÉČE
GAUGUIN
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
NA SHLEDANOU TAM NAHOŘE
7 DNÍ FRANCOUZSKÉHO FILMU

1. 10.

OSTATNÍ ŽÁNRY
5. 10.

14:00

7. 10. 15:30/18:30
9. 10.

19:00

23. 10.

19:00

DNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
VANDRÁCI / VAGAMUNDOS V PLZNI
NOVÝ ZÉLAND
KOLUMBIE – OSLŇUJÍCÍ
ROZMANITOST PŘÍRODY A KULTUR

DĚTI
7. 10. 14:30/16:00
13. 10.

14:30

14. 10. 14:30/16:00
20. 10.

14:00

21. 10. 14:30/16:00

JAK ŠEL PEJSEK A KOČIČKA DO ŠKOLY
HRAVÁ SOBOTA:
VZHŮRU DO VESMÍRU!
ŠKOLA PRO ČERTICI
VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

KINO BESEDA
1. 10.

19:15

3. 10.

19:15

4. 10.

17:00

4. 10.

19:15

5. 10.

18:00

6. 10.

14:30

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
ANINETFEST: NEJLEPŠÍ KRÁTKÉ
ANIMOVANÉ FILMY
PRO SENIORY
HASTRMAN
CHATA NA PRODEJ
KING SKATE
PRO RODINY S DĚTMI
PŘÍBĚH KOČEK

JAN P.
11. 10. 2018
plzenˇ MUCHOW
& THE ANTAGONISTS

HUDBA Z FILMŮ SAMOTÁŘI, MUŽI V NADĚJI, TEORIE TYGRA AD.

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

www.mestanska-beseda.cz
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz
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PROGRAM
4. 10. 19:00 H řbitovní aktovky aneb Na shledanou na…
– černá komedie, hraje Divadlo Propadlo
8. 10. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
11. 10. 19:00 Amy – komedie, hraje Orákulum
13. 10. 19:30 Komedie roku – komedie, premiéra, hrají exLudvíci
15. 10. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
16. 10. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
17. 10. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, hraje Divadlo
JakoHost
18. 10. 19:00 Dva z devíti – detektivní hra, hraje Sofranza
20. 10. 19:00 Slavný soude – čtyři prvorepublikové soudničky, derniéra,
hraje Sofranza
22. 10. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
23. 10. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
24. 10. 19:00 Nezdvořák – černá komedie, hraje Orákulum
26. 10. 19:00 Pět za jednu aneb Když se kýta utrhne – komedie, hraje
Divadlo Maebh
27. 10. 19:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
28. 10. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
29. 10. 19:00 Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
30. 10. 19:00 Osamělost fotbalového brankáře – komedie, hraje Spodina
31. 10. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina

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

Výstavy v otevírací době kavárny:
Pracovní název „Konfrontace“ – společné umělecké dílo fotografky Markéty
Tiché a sochaře Jakuba Čúzyho
Pocta Petru Weigelovi – malby, absolventská práce Anety Košanové
a Štěpánky Vaškevič
1. 10. 20:00 Rámus: V prdeli – alternativní loutkové divadlo pro dospělé
2.–3. 10.	Kavárenský kvíz – svět Harryho Pottera (vždy od 19:00 hod.)
4. 10. 19:00 Milonga – pravidelná tančírna argentinského tanga
(také 18. 10.)
4.–7. 10.	Be2Can: Přehlídka festivalového filmu z Berlína, Benátek
a Cannes
4. 10. 18:30 Zloději – JAP (2018), krimi / drama, režie: Hirokazu Koreeda
5. 10. 16:00 Soumrak – HU / FR (2018), drama, režie: László Nemes
		18:30 Utøya – NOR (2018), drama / thriller, režie: Erik Poppe
		21:00 Tvář – POL (2018), komedie / drama, režie: Małgorzata
Szumowska
7. 10. 16:00 Láska mezi regály – GER (2018), drama, režie: Thomas
Stuber
		18:30 Záhada Silver Lake – USA (2018), komedie / drama /
mystery / thriller, režie: David Robert Mitchell
		21:00 3 dny v Quiberonu – GER / AUT / FRA (2018), drama, režie:
Emily Atef
6. 10.		
Dny pro duševní zdraví (také 10. 10.)
8. 10. 20:00 Divadlo Continuo a američtí studenti ze školy Accademia
dell´Arte v italském Arezzu
11. 10. 18:00 tYhle: work in progress – ukázka z příprav nového
představení Medúza
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11. 10. 20:00 Teatr Figur (POL) – divadelní instalace
15. 10. 17:00 Můž život se svobodou – beseda s Věrou Roubalovou
		20:00 High5: En-Ten-Tiky – novocirkusové představení
kombinující akrobacii a fyzické divadlo
16. 10. 20:00 Rámus: Vox populi – alternativní loutkové divadlo pro
dospělé
18. 10. 20:00 Divadlo Na Peróne (SK): Fasbuk
21. 10. 15:00 Nedělní pohádkový expres – pohádka pro děti s tvůrčí
dílnou
22. 10. 20:00 Jan Burian: Zvířecí zpěvy – koncert
25. 10. 20:00 A lidé žijí. Abdul. – divadelní představení Teď, nádech a leť!
s debatou
26. 10. 20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace
28. 10. 10:00 Komentované prohlídky budovy s uměleckými akcemi
(do 18:00 hod.)
		20:00 Spielraum Kollektiv / Archa.lab: Fidlovačka aneb Kdo je my?
29. 10. 20:00 Everywhen – autorská hudba, pohyb a originální 3D
animace v intermediální performanci tvůrčího týmu Soni
Ferienčíkové, Márie Júdové a Alexandry Timpau
31. 10. 20:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Malé mořské víly – premiéra

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
od 10. 10.	Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě
1860–1890
Kulturní program během výstavy:
17. 10. 17:00 ,,Ten, kdo si zpívá rád, zůstane dlouho mlád…“ –
slavnostní koncert k životnímu jubileu operní pěvkyně
Lilky Ročákové a tenoristy Miloše Ježila, účinkují současní
i emeritní umělci DJKT
Výstavní síň „13“
do 4. 11.	Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938
Kulturní program během výstavy:
4. 10. 17:00 Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost
v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938 –
komentovaná prohlídka, provází Petr Jindra
		18:00 Dobře odtajněný Miroslav Horníček – půlstoletí nahrávek
Miroslava Horníčka
10. 10. 16:00 Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost
v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938 – dílna
pro rodiče s dětmi
12. 10. 18:00 Pocta TGM a první republice – literárně-dramatický pořad,
účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette
19. 10. 18:00 Já jsem Čapek, slečno – literárně-dramatický pořad, účinkuje
Poetické divadlo
23. 10. 17:00 Individualita jako zdroj. Étos československé samostatnosti
z historické regionální perspektivy – přednáška Petra Jindry
24. 10. 17:00 Osudy soch a básní – setkání s básnířkou Hanou Gerzanicovou
a dcerou ak. soch. Marie Uchytilové Sylvií Klánovou
25. 10. 17:00 Paleta – cyklus setkávání s výtvarníky Plzeňského kraje
30. 10. 17:00 Paralely moderní hudby a výtvarného umění: 40. a 50. léta
– přednáška Zdeňka Rabocha a Dušana Brozmana
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz
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31. 10. 17:00 R ok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost
v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938
– komentovaná prohlídka, provází Petr Jindra
		18:00 Na konci ptačích příběhů – křest básnické sbírky Vlasty
Špinkové

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
9. 10. 17:00 Z ahájení Týdne hispánské kultury v Plzni: PhDr. Jana Černá,
Ph. D. – vernisáž výstavy Mezi sluncem a stínem
10. 10. 17:00 200 let České čtenářské společnosti radnické 1818–2018
– vernisáž výstavy
11. 10. 17:00 Plzeňské ženy významné a zajímavé 1840–1939
– přednáška (VZC)
16. 10. 17:00 Přímá řeč Václava Klause (st.): Jaké je být prezident? – další díl
seriálu talkshow o profesní cestě známých osobností
17. 10. 10:00 SVK PK na 4. ročníku Plzeňského knižního trhu
(Knihovna města Plzně)
		15:00 Biblioterapie pro veřejnost (také 24. a 31. 10.)
		18:00 Jakou Evropu opravdu chceme? – diskuse (VZC)
18.–19. 10.	Thrift in anthropology: Between thriftiness and wasting
– workshop (vždy od 08:30 hod.)
24. 10. 17:00 Krásy východního pobřeží USA, cestou od severu na jih
– cestopisná přednáška Marka Jonáka (VZC)
30. 10. 17:00 Historie kaskadérství v ČR – beseda s Rudolfem Bokem (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
2. 10. 17:00 Vměšovat se je žádoucí! – vernisáž výstavy
3. 10. 16:00 Cantando y aprendiendo – španělština pro děti s rodilou
mluvčí (také 17. a 31. 10., ROK)
		18:00 Spanish Open – otevřené hodiny španělštiny s rodilou mluvčí
(také 17. a 31. 10., ROK)
4. 10. 14:00 Hans Henning Paetzke – autorské čtení
		17:00 Kateřina Kovačková: Böhmisches, Allzuböhmisches
– povídání o knize (NK)
8. 10. 16:30 Die bayerisch-tschechischen Beziehungen und die Repräsentanz des Freistaats Bayern in Tschechien – přednáška
Dr. Hannese Lachmanna (NK)
10. 10. 18:00 English Open – otevřené hodiny angličtiny pro každého
(také 24. 10., AK)
11. 10. 18:00 Good bye, Lenin! – projekce filmu Wolfganga Beckera (NK)
16. 10. 17:00 Do Německa na zkušenou – přehled nabídek, jak využít němčinu v praxi (NK)
18. 10. 17:00 Česká dívka v německé literatuře – přednáška K. Kovačkové (NK)
22. 10. 13:00 Narozeni v Čechách a na Moravě: U nás (ne)známí?
– dvojjazyčná výstava (česko–německá)
		16:30 Přednáška Christopha Mauerera (Bundesvorstand der
Ackermann-Gemeinde) Die Ackermann-Gemeinde – vom
Vertriebenenverband zum „Pionier des deutsch-tschechischen Dialogs“ (NK)
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

23. 10. 18:00 S tammtisch – otevřená konverzace v němčině s rodilým
mluvčím pro každého (NK)
25. 10. 17:00 Česká kuchyně v německé literatuře – přednáška Kateřiny
Kovačkové (NK)

Galerie města Plzně

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

do 11. 11.	Michal Gabriel ve vaně, 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 ve vaně, Archanděl Gabriel, a jiné příběhy
– komentovaná prohlídka
27.–28. 10. Plzeňské oslavy vzniku republiky

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)

17. 10. 18:00 Dobrých 100 – vernisáž výstavy (GLS)
18. 10.–10. 11. Dobrých 100 – výstava (GLS)

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 28. 10.
Plzeňský salón 2018 – výstava (Nová scéna DJKT)
do 31. 10.	Jiří Vlach – kresby a obrazy, Žofie Vlachová – fotografie
(výstavní síň radnice – II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
do 4. 11.	Osobnosti, události, slavnosti plzeňské kultury 1918–2018
– výstava
2. 10.			
Osobnosti, události, slavnosti plzeňské kultury 1918–2018
– komentovaná prohlídka
16. 10.		Osobnosti, události, slavnosti plzeňské kultury 1918
– přednáška arch. A. Hostičkové

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 14. 10.	Československý svéráz aneb hledání národního stylu
– výstava
do 31. 10.	Marie Ulčová (1925–1998): Střípky ze života nejznámější
plzeňské etnografky – putovní výstava
do 25. 11.	Jiné Plzeňsko: Obyvatelé plzeňského regionu v etnologické
a historické perspektivě – výstava
5. 10.–31. 3.	Zaniklý svět stolních společností aneb sociální síť před sto
lety – panelová výstava
26. 10.–20. 1. České „národní“ karty – výstava
Doprovodné pořady:
27.–28. 10.	Prohlídky v rámci oslav vzniku republiky za zvýhodněné
vstupné 28 Kč (vždy od 10:00 do 12:00 hod. a 12:30
do 18:00 hod.)
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DEPO2015

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

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
Výstavy:
do 6. 1.		
SKLO – skupina Rubikon a hosté
5. 10.–27. 1. Vilém Heckel 100 – výstava
Doprovodné pořady:
1. 10. 19:30 Inspirace – komorní koncert v rámci festivalu Plzeňský
podzim
2. 10. 16:30 Žáby, kytky, motory – přednáška Ondřeje Peksy, Jiřího
Koptíka, Sylvie Pecháčkové a Ivony Matějkové
8. 10. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
11. 10. 17:00 SpaceX: Historie, současnost i budoucnost – přednáška
Dušana Majera
15. 10. 19:30 Koncert komorní hudby
20. 10. 10:00 Mezinárodní den archeologie – volný vstup do expozice
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje (do 18:00 hod.)
Komentované prohlídky (do 17:00 hod., vždy v celou
hodinu)
Interaktivní archeologický program pro děti i dospělé
27.–28. 10.	Prohlídky v rámci oslav vzniku republiky za zvýhodněné
vstupné 28 Kč (vždy od 10:00 do 18:00 hod.)

do 31. 10.
Na plzeňské paletě – putovní výstava
			
Fotbal v undergroundu – výstava komiksů
do 13. 12.
Řemeslný kroužek
2.–3. 10.
Elfetex veletrh
3. 10. 18:00 Pískat vám to nebudu – seminář
4.–5. 10.
Marketikon – marketingová konference
6.–7. 10.	International Mineral Show Plzeň – prodejní výstava
minerálů a fosílií
11.–13. 10. JCI Czeko (vždy od 11:00 do 14:00 hod.)
14. 10. 14:00 Hrací dílna: Malované deštníky
17. 10. 18:00 Science Café: Soňa Jonášová
			
Děti online – seminář
18.–21. 10. Treffpunkt
26.–28. 10.	KUK! Festival: Divadelní inscenace (vždy od 10:00
do 17:00 hod.)
			
KUK! Festival: Herna (vždy od 10:00 do 17:00 hod.)
27. 10.		
Děkuji, bylo to krásné! – swingový koncert
28. 10. 10:00 DEPO Street Food Market
		11:00 Farmářská podzimní sklizeň

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 31. 10.
Kinetický dvorek 2018 – pohyblivé objekty
do 31. 12.
Gustav Nosek: Muž ve stínu – výstava
Doprovodné pořady:
27.–28. 10.	Prohlídky v rámci oslav vzniku republiky za zvýhodněné
vstupné 28 Kč (vždy od 10:00 do 18:00 hod.)

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
Výstavy:
do 4. 11.
Historické hřbitovy – výstava
			
PAMATUJ NA SMRT. Archeologické doklady pohřebního ritu
v období baroka – výstava
Doprovodné pořady:
23. 10. 17:00 Víra a magie v době baroka – přednáška Martina Omelky
a Otakary Řebounové
25. 10. 17:00 Mrakodrapy, supermarkety a chrámy – přednáška Davida
Růžičky
27.–28. 10.	Prohlídky v rámci oslav vzniku republiky za zvýhodněné
vstupné 28 Kč (vždy od 10:00 do 18:00 hod.)

Peklo

Pobřežní 10, Plzeň, www.kdpeklo.cz

do 31. 10.
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Rekonstrukce

D klub

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

1. 10. 14:00 D oubravecký den seniorů (OD Centrum Doubravka,
do 19:00 hod.)
4. 10. 15:00 Heidi Janků – pořad pro seniory
6. 10. 15:00 Skřítek Pořádníček – divadlo pro děti
7. 10. 16:00 Koncert dechového orchestru Oty Hellera
(Habrmanův park)
18. 10. 15:00 Josef Pospíšil – pořad pro seniory

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

1. 10. 18:00 Grónsko: Katedrála přírody – cestopis Šebestiana Šulce (MK)
2. 10. 17:00 Svět na prknech Polanovy síně (PS)
4. 10. 17:00 Československé historické „osmičky“: Rok 1968 – Lukáš
Novotný a Táňa Kořenková (PS)
9. 10. 18:00 Inženýr Vladimír – koncert mezi knihami (KS)
10. 10. 18:00 Jan Kavale: Jaká byla Šumava 2017? (LK)
16. 10. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně (50): Přemysl Čech (PS)
17. 10. 19:00 Petr Rímský & Misitu + Jan Spálený – koncert (MK)
18. 10. 18:00 Toulky Třeboňskem – cestopis Libora Drahoňovského (LK)
23. 10. 17:00 Hovory o „H“: Povídky a chvalozpěvy – Daniela Kovářová
a Tomáš Šolc (PS)
31. 10. 18:00 Skutečné příčiny nemocí – irisdiagnostika Jany Bělohlavové (LK)
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EXCELLENTNÍ ŽENA®

Měšťanská beseda, www.excellentnizena.cz

3. 11. 09:00 1 3. vzdělávací a zážitková konference – sobota plná zážitků
a zajímavých přednášek, bohatý doprovodný program
(do 17:00 hod.)

Nedělní projekce dokumentů – Promítej i Ty!

Univerzitní kavárna Družba, Sedláčkova 216/19, Plzeň

7. 10.
14. 10.
21. 10.
28. 10.
4. 11.

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

H2Omx – dokument a diskuse s hostem
Lepším člověkem – dokument a diskuse s hostem
Město duchů – dokument a diskuse s hostem
Piripkura – dokument a diskuse s hostem
Projekt babička – dokument a diskuse s hostem

ZOO

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

6. 10. 13:00 Zvířecí sobota – sraz plyšových zvířátek (do 17:00 hod.)
13. 10. 14:00 Běh Kilometrovkou po šesti – sraz u Kalikovského mlýna

Sraz českých bohémů

Papírna Plzeň, www.srazceskychboheum.cz

26.–28. 10.

C estovatelský festival zaměřený na motivaci k cestování
i k rozvoji v osobním životě

Medový jarmark

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

7. 10.		
		10:00
		11:00
		11:15
		13:00
		14:15
		16:00

5 . ročník Medového jarmarku – prodej medových produktů,
ochutnávky medu, nabídka regionálních potravin
Plzeňští heligonkáři
Ladislav Toman: Chov včelích matek a zajímavosti kolem
šlechtění včel – přednáška v sokolovně
Staropražští pardálové
Kuchařská show
Ultramarin
Jakub Smolík s Františkem Kaslem

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

2. 10. 17:00 J an Palach – Česko / Slovensko 2018, režie: Robert Sedláček, 124 min. + beseda s Evou Kantůrkovou
		19:30 Smuteční slavnost – Československo 1969, režie: Zdeněk
Sirový, 70 min. + beseda s Evou Kantůrkovou
9. 10. 17:00 Teheránská tabu – Německo / Rakousko 2017, režie: Ali
Soozandeh, 90 min.
		19:30 Léto – Rusko / Francie 2018, režie: Kirill Serebrennikov, 126 min.
16. 10. 17:00 Tvář – Polsko 2018, režie: Małgorzata Szumowska, 91 min.
		19:30 Jack staví dům – Dánsko / Francie / Německo / Švédsko
2018, režie: Lars von Trier, 155 min.
23. 10. 17:00 České století Miroslava Zikmunda – Afrika I.: Z Maroka
na Kilimandžáro – Československo 1952, režie: M. Zikmund,
J. Hanzelka, J. Novotný, 104 min. + dokument ČT: Rozhovor
s M. Zikmundem, 56 min.
říjen 2018 | www.zurnalmag.cz

23. 10. 20:00 S toletí Miroslava Zikmunda – Česko 2014, režie: Petr Horký,
97 min.
30. 10. 17:00 Démanty noci – Československo 1964, režie: Jan Němec, 64 min.
		19:30 Vlasy – USA / Západní Německo 1979, režie: Miloš Forman,
121 min.

Kino a divadlo Káčko

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

4. 10. 20:00
5. 10. 20:00
6. 10. 17:00
		20:00
7. 10. 15:00
		18:00
11. 10. 20:00
12. 10. 20:00
13. 10. 17:00
		20:00
14. 10. 15:00
		18:00
18. 10. 20:00
20. 10. 17:00
		20:00
21. 10. 18:00
25. 10. 20:00
26. 10. 20:00
27. 10. 17:00
		20:00
28. 10. 15:00

King Skate
Toman
Bella a Sebastian 3
Po čem muži touží
Yeti: Ledové dobrodružství
Venom 3D
České století: Veliké bourání (1918)
Venom
Vilík: Rychle a vesele
Toman
Princezna a dráček
První člověk
Hovory s TGM
Princezna a dráček
Halloween
Čarodějovy hodiny
Domestik
Zlatý podraz
Když draka bolí hlava
Johnny English znovu zasahuje
Když draka bolí hlava

Cinema City

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

27. 9.–3. 10. Beze stop, Hell Fest: Park hrůzy, Yeti: Ledové dobrodružství
4.–10. 10.
Toman, Venom, Zrodila se hvězda
11.–17. 10. První člověk, Vilík: Rychle a vesele, Zlý časy v El Royale
18.–24. 10. Čarodějovy hodiny, Halloween, Hovory s TGM, Ticho před bouří
25.–31. 10.	Johnny English znovu zasahuje, Když draka bolí hlava,
Nebezpečná laskavost, Zlatý podraz
Dále hrajeme: A lfa, Ant-Man a Wasp, Equalizer 2, Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená, Kryštůfek Robin, Kubík hrdina, Mamma
Mia! Here We Go Again, Mission: Impossible – Fallout,
Po čem muži touží, Predátor: Evoluce (2D i 3D), Příběh
koček, Sestra, Spolu to dáme, Ten pravý, ta pravá?, Upgrade,
Úžasňákovi 2

CineStar

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

27. 9.–3. 10. Beze stop, Hell Fest: Park hrůzy, Yeti: Ledové dobrodružství
4.–10. 10.
Bella a Sebastian 3, Toman, Venom, Zrodila se hvězda
11.–17. 10. První člověk, Vilík: Rychle a vesele, Zlý časy v El Royale
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18.–24. 10.	Čarodějovy hodiny, Halloween, Hovory s TGM,
Králové zlodějů, Ticho před bouří
25.–31. 10.	Johnny English znovu zasahuje, Když draka bolí hlava,
Nebezpečná laskavost, Zlatý podraz
Dále hrajeme: Alfa, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, King Skate,
Malá čarodějnice, Po čem muži touží, Predátor: Evoluce,
Příběh koček, Sestra, Spolu to dáme, Úžasňákovi 2

KD Šeříková

Šeříková 2428/13, 326 00, Plzeň, www.kdserikova.eu

18. 10. 19:00 I ron Maiden Tribute Blood Brothers (UA) + Motörreptile
Motörhead tribute band
19. 10. 20:00 DESmod (SK), speciální host: Keks
20. 10. 20:00 Plexis + Zvlášňý škola
25. 10. 20:00 Buty
26. 10. 20:00 Interitus, Savatage (SK) – 25 years Criss Oliva Memorial
(Trans Carpathian Orchestra), Rage Tribute (XIII Ghosts, SK)
27. 10. 20:00 Zoči Voči (SK) / zakázanÝovoce + Jaksi Taksi & By The Way
28. 10. 14:00 Pískomil se vrací – zábavné odpoledne pro děti
		19:00 Janet Robin (USA), Hanka Kosnovská & Veronika
Hložková
02. 11. 20:00 Slet bubeníků
03. 11. 20:00 Storm – premiérový koncert + křest CD, hosté: Katr,
Maelström

Kapela 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO

SOU Elektrotechnické, Vejprnická 663/56, Plzeň, www.kapela35.cz

15. 10. 17:00 S lavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Československé
republiky – zazní nejznámější české skladby uplynulých
100 let, host: muzikant, dirigent a hudební skladatel Josef
Vejvoda

Podzim v Prazdroji

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

do 31. 10.
Prazdroj před 100 lety a dnes – výstava
6. 10. 10:00 Speciální Pilsner Fest prohlídky pivovaru (každých 15 min.,
do 20:00 hod.)
		11:00 Pilsner Fest
19. 10. 17:30 Škola čepování piva Pilsner Urquell
26. 10. 18:00 Škola čepování piva Pilsner Urquell

Plzeňská filharmonie

www.plzenskafilharmonie.cz

4. 10. 19:00 Ivan Ženatý & Plzeňská filharmonie – Měšťanská beseda
12. 10. 18:00 Opera Gala – Měšťanská beseda
18. 10. 19:00 Roman Janál & Plzeňská filharmonie – ab. koncert B1,
Měšťanská beseda
27. 10. 19:00 Děkuji, bylo to krásné! – DEPO2015
1. 11. 19:00 Václav Mácha, Miroslav Sekera & Plzeňská filharmonie
– Měšťanská beseda
11. 11. 16:30 To byste nevěřila, co má mistr nejraději – ab. koncert D1,
Český rozhlas Plzeň
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18. 11. 19:00 F inále Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže 2018
– Měšťanská beseda
22. 11. 19:00 Marek Pavelec & Plzeňská filharmonie – ab. koncert B2,
Měšťanská beseda
13. 12. 19:00 Petr Nouzovský, Monika Knoblochová & Plzeňská filharmonie – ab. koncert A3, Měšťanská beseda
1. 1. 17:00 Novoroční Gala 2019 – Měšťanská beseda
17. 1. 19:00 Oliver 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 – ab. koncert B4,
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, tel.: 377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod., www.zachspub.cz

2. 10. 19:00 P ilsner Busking Fest Warm up – Dmitry Maloletov (RUS),
Maywa (PER), Chanson Trottoir (Fr/D)
		19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
4. 10. 20:00 Benjaming’s Clan – celtic pop rock
5. 10. 20:00 October Fest s pivem Paulaner
9. 10. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
11. 10. 20:30 Honza Křížek – Ex Walk Choc Ice, Blue Effect
16. 10. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
17. 10. 20:30 Oskar Petr & Jirka Vopava – Ex Marsyas, Jazz Q
23. 10. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
25. 10. 20:00 The Myne – indie rock
30. 10. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
		20:00 E Converso – jazz
1. 11. 20:00 Halloween party s pivem Guinness – hraje The Celt
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST
McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald´s, OC Olympia, Písecká 1
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINE STAR
OC Olympia, Písecká 1
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Smetanovy sady 16
Nová scéna DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
D klub, Zábělská 54B
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského
kraje a Bavorska, nám. Republiky 17
Techmania Science Center, U Planetária 2969/1
Turistické informační centrum,
nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60
ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9

Časopis Žurnál vychází za podpory:

ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36
GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13
VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
FIT LIFE Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
Yogafriends studio, Kollárova 34
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia,
Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Angus Burger, Písecká 1
Archa Coctail Bar, Veleslavínova 20
Beer Factory, Dominikánská 8
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 8
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Dětská herna Monkey, Masarykova 75
Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5
el Cid, Křižíkovy sady 1
Funky Monkey, Dřevěná 6
Gotti pizzerie, Klatovská 6
Il Mio café, Pražská 17
Indická a Nepálská restaurace Everest,
Lochotínská 11
Jazz Rock Café, Sedláčkova 18
Lamborghini caffe, Rooseveltova 16
KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Klub Kapsa, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16
Le Frenchie café, Smetanovy sady 6

Burger bistro Hardy, Františkánská 12
MojeCafé, Kaplířova 14
Moving Café, Koperníkova 56
Nevinný bar, Smetanovy sady 4
Olala café, Pražská 2
PAPPA COFFEE kavárna & bistro, Veleslavínova 8
Pivotečka, Rooseveltova 76/4
Pizza Coffe, Obchodní 2
Pizzerie Pulcinella, Plaská 64
Plachetnice, Veleslavínova 22
Restaurace Slunečnice, Jungmannova 4
Restaurant Indigo, Zborovská 18
Restaurant U Malické Brány, Rooseveltova 15
Restaurant U Mansfelda, Dřevěná 9
Restaurace Rango, Pražská 10
Restaurace Švejk Tivoli, Klatovská 125
Ristorante Budino, Pallova 6
Saloon Roudná, Na Roudné 387/17
Sedmý nebe – Morávka, Bezručova 4
Uctívaný Velbloud, Americká 20
Vegetarian Bistro Satyr, Kardinála Berana 24
Zach’s Pub, Palackého nám. 2
HOTELY A RESTAURACE
Hotel Angelo, U Prazdroje 6
Hotel Continental, Zbrojnická 312/8
Hotel Courtyard by Marriott, sady 5. května 57
Hotel Central, nám. Republiky 33
Hotel Gondola, Pallova 44/12
Hotel Ibis, Univerzitní 65
Hotel a restaurace U Zvonu, Pražská 27
Parkhotel, U Borského parku 31
Primavera Hotel, Nepomucká 1058/128
OSTATNÍ
Bílý slon, Americká 6
CD LP antikvariát, Bedřicha Smetany 6
Copy General, Prešovská 16
CopyCanShop, Rooseveltova 8
FN Lochotín – Oddělení léčebné výživy
a stravování, alej Svobody 80
Francouzská pekárna U Gaela, sady 5. května 24
Globus Chotíkov, Chotíkov 385
GPS&Mapové centrum, Martinská 4
Hudebniny Houdek, Divadelní 1
Kosmas Borská pole, U Letiště 2/1074
Kosmas Centrum, Klatovská 13
OC Olympia, Písecká 1
Rádio Kiss Proton, Husova 58
Sanaplasma, Poděbradova 2482/1
Víno & čokoláda, Atrium, Bílé Nároží
Vinotéka Plzeň, NC Borská pole, U Letiště 2
TRAFIKY
Trafika, Bezručova 33

Legendy filmového plátna ožívají
v Divadle Josefa Kajetána Tyla.
Nenechte si ujít!

MARILYN
(PŘEKRÁSNÉ DĚCKO)

MUZIKÁL

Ondřej Brousek / Radek Balaš

Strhující procházka
životem Marilyn Monroe
v podání muzikálového
souboru DJKT
Hrajeme 2. a 14. října 2018
na Malé scéně DJKT

CHAPLIN

Ch. Chaplin / D. Šostakovič /
B. Britten a další

BALET

Originální taneční kompozice
vypráví životní příběh
nezapomenutelného umělce

www.djkt.eu

Hrajeme 11. a 31. října 2018
na Nové scéně DJKT

