ZIMNÍ
LADOVÁNKY
* FOTOKOUTEK
* SOUTĚŽE O DÁRKY
* 17. 11. – ZÁBAVNÉ

10.–23. 11.

LADOVSKÉ ODPOLEDNE

www.oc-plzen.cz
Rokycanská 1424/128, Plzeň

OBSAH

4

ŽURNÁL

Slovo redaktora

AKCE MĚSÍCE

Divadlo J. K. Tyla v Plzni | Narozeniny Nákupního centra
Borská pole | Plzeňská filharmonie | MĚŠŤANSKÁ BESEDA
Podzim v Prazdroji

TIPY NA KONCERTY

Rozhovor s Davidem Kollerem | Přehled koncertů
Dozvěděli jsme se…

16–20

DIVADLO

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

21–22

GALERIE

Akce měsíce | Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

23–25

KAM ZA KULTUROU

Akce měsíce | Kulturní tipy | Dozvěděli jsme se…

26–29

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

30–33

RESTAURACE

Názor Petra Brettschneidera | To nejlepší z restaurací
Přehled restaurací | Dozvěděli jsme se…

34–35

PROGRAM

Divadlo, galerie, muzea, instituce, akce, kino, koncerty, kluby,
Seznam distribučních míst

36–42

listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

5–15

3

SLOVO REDAKTORKY

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

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

léto po dlouhém boji konečně předalo
vládu podzimu, krajina hraje všemi myslitelnými odstíny červené a žluté, vzduch
voní příslibem zimy. Změnili jsme si čas
z letního na zimní a politici slibují, že to možná
bylo naposledy. Zase po půl roce žijeme v souladu s přírodou. Tedy alespoň co
se údajů na hodinkách týče. Jinak to s námi příroda nemá zrovna jednoduché
a dává nám najevo, kdo je v tomhle souboji silnější. Je tedy rozumné s ní příliš
nepolemizovat a raději se podřídit. Například tím, že akce pod širým nebem
vyměníme za akce v interiérech. Ať už jsou velkolepé, nebo komorní až intimní.
Je tu další událostmi nabitý měsíc: Den válečných veteránů, svatý Martin s bílým koněm, pečenou husou a mladým vínem, vzpomínky na 17. listopad 1939
a 1989, Juniorfest, Animánie, festival outdoorových filmů, Plzeňský literární
festival, designový festival, Noc divadel. To všechno nás v nadcházejících třiceti dnech čeká. A k tomu pochopitelně spousta akcí jednorázových, jako jsou
divadelní premiéry, přednášky, workshopy nebo třeba výstavy. Anebo generál
protestantských vojsk hrabě Petr Ernest von Mansfeld, který opět dobude město Plzeň. Což je, mimochodem, další z osmičkových výročí: stalo se tak v roce
1618. Tenhle levoboček budoucího nizozemského místodržitele byl během své
kariéry označen za vůbec nejschopnějšího vojevůdce v českých službách, jeho
vojsko však dosáhlo věhlasu docela jinak: zásluhou svých loupeživých výpadů
a rabování. To dnešní rytíři, kteří jeho dobytí Plzně připomenou, jsou bezesporu
mužové ctní a chrabří, o čemž se můžete přesvědčit na vlastní oči.
Během listopadu už se ale podobných akcí pod širým nebem koná jen velmi
málo, nepočítáme-li rozsvěcení vánočních stromků na začátku adventu. Většinou za kulturou a společenským životem míříme do tepla uzavřených sálů. Určitě dobrou volbou mohou být různé workshopy nebo komentované prohlídky výstav. Jejich nabídka pro nadcházející měsíc je neobyčejně bohatá. Třeba
na valečce Pivovarského muzea si můžete vyrobit podzimem zářící zkrášlovače
domova. Nebo si v Masných krámech zkusit, jak se malířům tvoří v krajině. Ačkoli tohle je akce, která se spíš než uvnitř bude konat venku, protože v místnosti je
výhled do krajiny více než omezený. Pokud ale trváte na interiérové akci v galerii, pak vás určitě nezklame výstava Pracovna republiky, kterou galerie zpřístupní koncem měsíce. Přiblíží architekturu a urbanistický rozvoj města mezi dvěma
válkami. Prohlédneme si tu původní dokumentace staveb, fotografie dokončených staveb či interiérů a letecké snímky. Pokud vás zajímá, kde bydlíte a jak
lokalita ve vašem okolí vypadala původně, určitě si tuhle výstavu nenechte ujít.
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Zkrátka věřím, že i v listopadu najdete v kulturní a společenské nabídce druhého největšího českého města něco, co vám kápne do noty. Tak ať vám chutná!


Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
Další Žurnál vyjde
30. listopadu
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Z AK DEMIE
DO ŘÍRODY

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI
VÝSTAVNÍ SÍŇ MASNÉ KRÁMY

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Antonín Chittussi, Zimní krajina, 1883–1884, Západočeská galerie v Plzni

Wilhelm Riedel, Příboj II., 1866–1868, Oblastní galerie Liberec

PODOBY
KR JINOMALBY
E STŘEDNÍ
10. 10. 2018 —
EVRO Ě
27. 1. 2019
1860—1890

03/11 / 19:00
Malá scéna DJKT

Jenom konec
světa
Jean-Luc Lagarce

Mladý spisovatel Louis se vrací po téměř patnácti letech
ke své rodině. Shledání s matkou, bratrem, sestrou a jejím
přítelem oživí nejen staré vzpomínky, ale i konflikty, které
už byly téměř zapomenuty. Musí jim ale sdělit něco naléhavého. Formálně i obsahově velice zajímavý text napsal
autor v roce 1990 a podle něj vznikl v roce 2016 ve francouzsko-kanadské koprodukci i film Je to jen konec světa
s Marion Cotillard.

08/11 / 19:00
Malá scéna DJKT

Zápisník
zmizelého
Leoš Janáček

23/11 / 19:00

Velké divadlo DJKT

Balet tančí republice
Balet tančí republice je ojedinělou slavností k výročí založení republiky a zároveň historicky první
setkání tanečních hvězd v Plzni. Diváci se tak mohou těšit například na Natashu Kush z Australského baletu a Vídeňské státní opery, prvního sólistu
Národního divadla v Praze Adama Zvonaře, sólisty
ze Slovenského národního divadla Erinu Akatsuku
a Yukiho Kaminaku či někdejší dlouholetou sólistku Ivonu Jeličovou, která nyní působí v brněnském
baletním souboru. Vedle hostů se představí i domácí sólisté baletu v čele s Jarmilou Hruškociovou,
Karlem Audym a Richardem Ševčíkem.
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Výjimečný večer k uctění naší republiky a krásy umění je zároveň benefičním představením
ve spolupráci s Nadačním fondem pro taneční
kariéru, ke kterému poputuje 50 Kč z každé zakoupené vstupenky.
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V působivé mozaice hudby, slov, zvuků a světel sledujeme život Leoše Janáčka protkaný vztahy k ženám, z nichž
mu každá bylo osudovou… Významné komorní dílo skladatele pro tenor, alt a tři ženské hlasy s klavírním doprovodem a ve scénickém pojetí Martina Otavy máte příležitost vidět naposledy 8. listopadu na Malé scéně DJKT.

10/11 / 18:00
Velké divadlo DJKT

Miroslav
Horníček
– 100 let
Miroslav Horníček, prozaik, dramatik, herec i režisér,
glosátor, výtvarník a divadelní teoretik se narodil v Plzni
10. listopadu 1918. Sté výročí narození tohoto významného rodáka připomene Divadlo J. K. Tyla hned třemi
akcemi. V den jeho narození pořádá divadlo vzpomínkový večer s názvem Miroslav Horníček – 100 let v režii
Antonína Procházky, jehož pozvání přijali mimo jiné
Monika Švábová, Jitka Molavcová, Chantal Poullain, Jiří
Suchý, Jaroslav Uhlíř či Jaromír Hanzlík. Večer je uváděn
za podpory Plzeňského kraje. Na programu je také slavnostní křest foyer Malé scény na Foyer Miroslava Horníčka a natáčení živě vysílané talkshow Aleše Cibulky To| www.zurnalmag. cz
bogán. Více na webových stránkách DJKT, www.djkt.eu.
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
11/11
10:30
Velké
divadlo DJKT

Matiné
Oblíbená operní Matiné jsou opět zde! Přijďte se
na chvíli odreagovat od shonu pracovních dní a nechat
se unést klasickými melodiemi. V říjnu si návštěvníci vychutnali při poslechu Sojkova kvarteta hudbu Bedřicha
Smetany a Antonína Dvořáka. V listopadu se mohou diváci těšit na Biblické písně a Cigánské melodie Antonína
Dvořáka a Karla Bendla v podání Jiřího Kubíka a Jana
Krátkého. Vstupenky za cenu 100 Kč jsou k dispozici
v předprodeji DJKT.

12/11 / 19:00
Malá scéna DJKT

Deník Anny
Frankové

hostování Státního
divadla Košice
Dva roky života skrývání židovské rodiny během 2. světové války začala zaznamenávat tehdy třináctiletá Anna
Franková. Své zápisky na výzvu v rádiu přepisovala
do knižní podoby, což ovšem nestihla dokončit – ji a její
rodinu objevili roku 1944 nacisté a odvlekli je do koncentračního tábora. Skutečný příběh převedl do podoby experimentálního tanečního divadla umělecký
šéf baletu a taneční pedagog Státního divadla Košice
Ondrej Šoth spolu s producentkou Zuzanou Mistríkovou. Vedle tanečníků se v hlavní roli představí členka
činohry Slovenského národního divadla známá též
z mnoha filmových rolí Táňa Pauhofová.

17/11
Velké divadlo DJKT
Nová scéna DJKT

Noc divadel
2018
Letošní Nocí divadel s podtitulem Československá noc
vás opět provedou sami umělci, kteří vám umožní nahlédnout do tajemných zákoutí obou divadelních budov. Nenechte si ujít noční Site specific art a jedinečnou
atmosféru této magické noci! Více informací na webo| www.zurnalmag. cz
vých stránkách divadla, www.djkt.eu.
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že balet DJKT připravuje novou premiéru, taneční zpracování slavné komedie W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy.
… že v měsíci říjnu přichystal soubor baletu
oblíbený Baletní ateliér, tentokrát na téma
Shakespeare v baletu, a již připravuje další.
… že 23. listopadu 2018 vystoupí na scéně
Velkého divadla při příležitosti výročí vzniku
republiky tanečníci světového formátu.
… že v prosinci se v Novém divadle koná Mezinárodní baletní soutěž.
… že v lednu bude mít premiéru vrcholné dílo
španělského dramatika Federica García Lorcy
Dům Bernardy Alby.
… že baletky z plzeňského divadla minulý rok
protančily 126 párů špiček.
… že soubor baletu má na repertoáru novou
inscenaci U nás to baLETÍ, kde se tanečnice
vtělí do rolí moderátorek.
… že sólista baletu a choreograf Richard Ševčík staví svou novou choreografii Vánoční příběh pro liberecký balet.

17/11 / 19:00
Velké divadlo
DJKT

Zkrocení
zlé ženy
„Kdo lepší recept zná, jak zkrotit saň, ať mi jej řekne!
Budu vděčen zaň.“
Tak vyhlašuje Petruccio svůj originální plán, jak získat
oddanost i lásku nezvladatelné Kateřiny. Originálním
přetlumočením do baletní verze je pak Zkrocení zlé
ženy na hudbu mladého skladatele Jana Kučery a v choreografii a režii Aleny Peškové, šéfky baletu Divadla
F. X. Šaldy v Liberci. S její tvorbou se mohli plzeňští diváci naposledy setkat při Svěcení jara či baletním provedení Krvavé svatby. Nová česká premiéra má všechny
znaky humoru Shakespearovy komedie a břitkostí vtipu
tanečních partů si nezadá s verši velkého dramatika. 7
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AKCE MĚSÍCE

Narozeniny Nákupního centra Borská pole

Zábava, zpěv, radost i napětí
10/11 / 14:00–17:30

Nákupní centrum
Borská pole

20. narozeniny
Už 10. listopadu 2018 oslaví Nákupní
centrum Borská pole 20. narozeniny.
Jubilejní kulatiny se chystá jedno z prvních nákupních center v Plzni oslavit
ve velkém stylu a návštěvníci se tak
mohou těšit na opravdu bohatý program.
Akci bude uvádět číslo jedna mezi moderátory Leoš Mareš, mezi další hosty
patří populární zpěvák Pavel Callta
a světově uznávaný kouzelník Damian
Odess-Gillett.
Chybět nebude narozeninový dort, ohňostroj a soutěž, ve které najde svého
majitele automobil Toyota Aygo z nového autosalonu Toyota Dolák.
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Svižný několikahodinový program bude z pódia řídit nejlepší
český moderátor Leoš Mareš, kterého opravdu není nutné více
představovat. O pohodovou atmosféru se postará oblíbený zpěvák Pavel Callta, který o sobě dal poprvé vědět už v roce 2011, kdy
v soutěži Česko Slovensko má talent postoupil až do semifinále.
Následovalo debutové album, jehož kmotrou se stala legendární

„NC Borská pole slaví 20. narozeniny!
Popřát přijdou Leoš Mareš a Pavel Callta.“
Lucie Bílá. Je autorem velkého počtu známých hitů, jako například
Naštěstí, Ve hvězdách, Doteky nebo Píšem si svůj sen, ve kterém
rapuje také Leoš Mareš. Jestli oba pánové touto písní společně
pobaví všechny návštěvníky NC Borská pole, se nechte překvapit.
Kouzelník a bavič Damian Odess-Gillett je celosvětově známým
umělcem. Jeho obličej a kouzelné ruce jsou k vidění v reklamách
mimo jiné pro Starbucks, Škoda a Budweiser. Vystupoval v mezinárodních seriálech – Borgiové, Kurýr, Boj o těžkou vodu – a spolupracoval také se známými českými režiséry Petrem Zelenkou,
Radimem Špačkem a Ondřejem Trojanem. Je tedy jasné, že jeho
show bude na narozeninové oslavě rozhodně stát za to.
V programu dále nebudou chybět módní přehlídky butiků z Nákupního centra Borská pole, takže budete přesně vědět, co si letos
na podzim a v zimě vzít na sebe. Žádná narozeninová oslava se
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

Narozeniny Nákupního centra Borská pole

neobejde bez narozeninového dortu a ani tato party
nebude výjimkou. Celé pohodové odpoledne završí
nádherný ohňostroj před Nákupním centrem.
Ještě předtím se můžeme těšit na opravdové napětí
a emoce. Vyvrcholí totiž velká soutěž a jeden z návštěvníků vyhraje zdarma a napořád úplně nové auto
Toyota Aygo. O pořádnou dávku radosti tak opravdu
nebude nouze!

Soutěž o Toyotu Aygo
nabírá soutěžící do 5. listopadu
Od 15. října do 5. listopadu je u prostředního vchodu
do nákupního centra vystavena Toyota Aygo. Celý její
vnitřek je vyzdoben balonky. Návštěvníci mají za úkol
uhodnout, kolik balonků je v automobilu schováno. Počet balonků napíšou na kartičky, které jsou připraveny
v blízkosti automobilu a vhodí do schránky.
Tři stovky nejlepších tipujících do 9. listopadu obdrží
informativní email s pozvánkou na narozeninovou oslavu. Na samotné akci pak mezi 14. a 16. hodinou finalisté
budou moci tahat jeden z 300 balonků. Každý balonek
nabízí lákavé ceny a ve dvaceti z nich se bude ukrývat
postup do Velkého finále! To proběhne v 16:30 přímo
na pódiu, kde společně s moderátorem Leošem Marešem budou soutěžící tahat balonky s opravdu lákavými
výhrami, kde ta hlavní je – NOVÁ TOYOTA AYGO z nového autosalonu Toyota Dolák v Nákupním centru Borská
pole! Více informací o soutěži a kompletní pravidla najdete na www.iborskapole.cz.

listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

Program:
14:00 Zahájení akce Leoš Mareš
14:10 Módní přehlídka
14:25	Rozhovor s osobností / návštěva koutku
s balonky
14:35 Hudební vystoupení Pavel Callta
15:00 Kouzelník Damian Odess-Gillett
15:20	Rozhovor s osobností / návštěva koutku
s balonky
15:30 Módní přehlídky
15:45 Hudební vystoupení Pavel Callta
16:15	Rozhovor s osobností / návštěva koutku
s balonky
16:20 Módní přehlídka
16:30 Velké finále soutěže s balonky
17:00 Krájení dortu
17:15 Ohňostroj
17:30 Ukončení akce
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AKCE MĚSÍCE

Plzeňská filharmonie

01/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Vážení a milí
přátelé,
dovolte mi,
abych vás pozvala na další z koncertů Plzeňské
filharmonie, která se již několik let intenzivně věnuje dětem, pro které připravuje stále nové pořady. V neděli 11. listopadu se uskuteční premiéra
zbrusu nového pořadu plného legrace a zábavy
„To byste nevěřila, co má mistr nejraději!“, určeného pro všechny příznivce ve věku 9–99 let. Zazní
jako součást naší abonentní řady D.
Z abonentní řady B bych upozornila na výjimečný koncert, v rámci kterého zazní Schubertova
symfonie č. 6 „Nedokončená“ a Mozartova symfonie č. 41 „Jupiter“. Sólistou večera bude vynikající houslista Marek Pavelec, v jehož podání zazní
kompozice Sylvie Bodorové.
Vzácným hostem je dirigentská hvězda tohoto
koncertu, Bojan Suđić, ředitel srbského Rozhlasového a televizního symfonického orchestru
v Bělehradě, umělecká osobnost, jež stála za dirigentskými pulty nejvýznamnějších světových
orchestrů.
Ředitelka Plzeňské filharmonie
Lenka Kavalová

11/11
16:30

Český rozhlas Plzeň

 ětský program:
D
To byste nevěřila,
co má mistr nejraději

Obyčejné lidské vlastnosti nedostižných hudebních
géniů. Podivíni nebo normální lidé? Bonviváni či nesnesitelní puntičkáři? Milovaní tatínci či postrachové
rodin? Jací byli někteří z největších světových skladatelů v životě? Jak komunikovali se svým nejbližším
okolím, jak s kolegy hudebníky a jak s dalšími velikány
umění? Čemu se vyhýbali a na čem „si ujížděli“? Nový
pořad Plzeňské filharmonie pojednává o legendárních
komponistech s úctou, ale i laskavým pochopením
jejich poklesků a slabůstek. Pro děti od 9 do 99 let!
V hlavní roli se představí Svatopluk Schuller.
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Václav Mácha,
Miroslav Sekera
& Plzeňská
filharmonie

Abonentní koncert skupiny A2 tvoří díla Josepha Haydna,
Camille Saint-Saëns a Ottorino Respighi. Plzeňská filharmonie pod vedením šéfdirigenta Ronalda Zollmana zahraje Symfonii č. 82 C Dur „Medvěd“, Karneval zvířat, suitu
Ptáci nebo Symfonii č. 83 g moll „Slepice“.

18/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Finále Mezinárodní
smetanovské klavírní soutěže 2018
Konzervatoř Plzeň je již od roku 2002 pořadatelem Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, která je jednou
z největších klavírních soutěží v České republice. Poprvé
se konala v Plzni před šestnácti lety a od té doby v pravidelných dvouletých intervalech až do současnosti. Konzervatoř Plzeň byla od počátku odborným garantem soutěže, poskytuje pro tuto mezinárodní akci prostory Domu
hudby, kde probíhají první soutěžní kola, ve kterých se
kandidáti představují sólově. Do Plzně se každé dva roky
sjede několik desítek špičkových mladých klavíristů z celého světa. Vítězové všech jednotlivých kategorií bývají
bez ohledu na svůj nízký věk skvělými hudebníky, kteří
právě vstupují na počátek profesionální kariéry. Účinkují
finalisté soutěže; dirigent: Nikol Kraft. Koncert je prologem 39. ročníku festivalu Smetanovské dny.

22/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Marek Pavelec
& Plzeňská
filharmonie

Marek Pavelec je český houslista, patřící k nejvýraznějším
talentům své generace. Na koncertě abonentní řady B2 se
představí pod taktovkou dirigenta Bojana Sudjiče.
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

01 11 TŘI SESTRY

01 12 MIG 21

02 11 J.A.R.

08 12 WOHNOUT

23 11 ELECTROSWING

1 1 12 DAVID KOLLER

26 11 TOMÁŠ KLUS

14 12 TRAUTENBERK

100 LET PUNKOVÉ REPUBLIKY
ESKALACE DOBRA
PLZEŇ NO. 11
SPOLU 2018

HURÁ!

MÁME NA MÍŇ TOUR

ACOUSTIC TOUR 2018

JEMNOSTSVĚT TOUR 2018

29 11 XINDL X

SEXY EXITY TOUR 2018

Institucionální
partneři:

Info a vstupenky na www.depo2015.cz

MINISTERSTVO
KULTURY

EVROPSKÉ HLAVNÍ
MĚSTO KULTURY

Oﬁciální
partneři:

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisující životní jízdu Freddieho Mercuryho uvidíte v Kině Beseda v listopadu hned 8x. Ale i další zahraniční novinky
stojí za to. Romantické drama Bradleyho Coopera Zrodila se hvězda
(3. a 30. 11.) skutečně jednu hvězdu objevilo – Lady Gaga, jejíž herecký
výkon je prý na Oscara. Do kin se vrací kontroverzní génius Lars von
Trier. Jeho novinka Jack staví dům (16. 11.) sleduje sériového vraha
Jacka, pro kterého je každé zabití uměleckým dílem. Dogman (19. 11.)
vás zavede na drsnou periférii, kde se milující otec musí vypořádat
se surovým násilníkem, který terorizuje okolí. Na konci listopadu se
Eddie Redmayne, Johnny Depp či Jude Law představí v pokračování
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (23. 11.).

„Podzimní nářez: Queen,
kontroverzní Lars von Trier i Johnny Depp.“
Z českých novinek má Kino Beseda na programu komedii Ten, kdo tě
miloval (22. 11.) se Soňou Norisovou, Pavlem Řezníčkem či Hynkem Čermákem. Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky Zlatý podraz (8. 11.) začíná v roce 1938, kdy se Franta na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě zamiluje do tanečnice Michelle. Toman (24. 11.) vás seznámí s osudy
bezskrupulózního šéfa naší zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana. Hovory s TGM (29. 11.) přinášejí nečekané
napětí, emoce a střet dvou významných mužů z různých generací. Znovu můžete zhlédnout snímky Po čem
muži touží (12. 11.), Jan Palach (15. 11.) a Úsměvy smutných mužů (1. a 19. 11.). Děti se mohou těšit na novou pohádku Když draka bolí hlava (3. 11.) a vánoční film Studia Disney Louskáček a čtyři říše (24. 11.).
Kompletní filmovou nabídku Kina Beseda najdete na www.kino-beseda.cz

Jedinečný koncert
a vzácné setkání
Přijďte si 7. ledna vychutnat vzácné setkání našich předních umělců na večeru plném jemné ironie,
svižného slovníku, neotřelých
rýmů a skvělých instrumentálních
výkonů. Jen v Měšťanské besedě
uvidíte společně Bratry Ebeny s Robertem Křesťanem a Druhou trávou. Bratři Ebenové vlastně do žádného hudebního
proudu nepatří. Spojení Markovy kytary, Kryštofova klavíru či
flétny, Davidova klarinetu a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý
ebenovský sound, obohacený dalšími nástroji. Robert Křesťan
a Druhá tráva jsou řazeni mezi špičku na folk & country scéně nejen doma, ale i v zahraničí. Autorskou a interpretační výjimečnost
Roberta Křesťana doplňuje mimořádná instrumentální zdatnost
členů skupiny, a tak není divu, že Druhá tráva jako jedna z mála
českých kapel pravidelně každý rok absolvuje turné po USA.
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02/12
19:00

Eva zpívá
v Besedě

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

16/12
19:00

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.
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

28/12 / 19:00

Poker v Besedě
Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová či Adéla Gondíková
v situační komedii Manželský
poker vyloží karty na stůl –
vzájemně si odhalí své zálety. A nejen to, rozhodnou se
své milence poznat a pozvou si je domů. To odstartuje
nejen „vražedný“ manželský poker, ale také spoustu
komických situací a kanonádu slovních přestřelek.

13/01 / 19:00

Hity Jakuba
Smolíka
Koncertní program Jakuba
Smolíka je sestaven z největších hitů (Ave Maria, Víš, Až se ti jednou bude zdát, Říkej
mi táto…) a samozřejmě i nových písní z posledního alba
Vítám každý nový den.

20/01 / 19:00

Přijďte
na perlorodky
Na konci ledna dorazí ve velkém stylu do Měšťanské besedy
Světáci. Pobaví vás parta fasádníků, kteří se rozhodnou
vzdělat v oblasti společenského chování. A budou objednávat nejen whisky s ledem, ale i perlorodky. Těšit se
můžete na Lumíra Olšovského, Martina Zounara, Adélu
Gondíkovou či Ivanu Andrlovou.

výběr z programu
3. 12.
9. 12.
9. 12.

13. 12.

10. 1.
14. 1.
27. 1.
31. 1.
4. 2.
6. 2.
7. 2.
13. 2.

30/01 / 19:00

Jan Potměšil
touží po moci
Cesta k trůnu a moci je lemovaná potoky krve. A ostatní?
Přihlížejí, bojí se, slouží nebo pomáhají…a pak se diví.
Na konci ledna v Měšťanské besedě Divadelní spolek
Kašpar představí překvapivě současný historický příběh
Richard III. Ctižádostivý, přes mrtvoly jdoucí, ale ironický a vlastně charismatický panovník je jednou z nejlepších postav, jakou Shakespeare napsal. A její ztvárnění
Janem Potměšilem vešlo do dějin českého divadla.
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

17. 2.
18. 2.
20. 2.
13. 3.

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

LORDI

Kultovní komedie s jemnými
erotickými prvky

ASONANCE
HANKA MACHALOVÁ:
NÁVOD NA CHYTRÉ CESTOVÁNÍ
ONE KNOR SHOW – NEŽ ZAČNU

Celovečerní „představení jednoho Knora“

RADKA FIŠAROVÁ

Přeložený koncert z 15. 11. 2018

CELEBRITY

Celovečerní stand-up comedy O. Sokola

MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE
IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ

Situační komedie s V. Freimanovou
a V. Kratinou

KAREL PLÍHAL – RECITÁL
THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL
HOP TROP 40. SEZÓNA

Host V. Martinová a speciální projekce.

PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND

Host M. Voborníková

www.mestanska-beseda.cz
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AKCE MĚSÍCE

PODZIM
V PRAZDROJI

PODZIM V PRAZDROJI

18–26/08

Park za OC Plzeň Plaza

Sportmanie Plzeň

Do pivovaru Plzeňský Prazdroj dorazil podzim. Podzim nádherně barevný, který doslova
vybízí ke kreativitě. A navíc: završí ho Vánoce
a i na ně je třeba se tvořivě připravit. A právě
v Pivovarském muzeu pro Vás chystáme několik zábavných aktivit. Proto otevřete diáře a poznamenejte si, na co rozhodně musíte vyrazit.

03/11 / 10:00–15:00

Podzimní dílny
Než opadá i poslední strom,
přijďte do Pivovarského muzea,
kde si budete moci v prostorách
historické Valečky vyrobit drobnosti v podzimním stylu. Budou se tu vytvářet ozdoby
z lístků a březových koleček na zavěšení nebo drátěné
srdíčko ze šípků s červenou stužkou. Chladnější dny vám
rozzáří svícínek s podzimním barevným listím, který se
bude vyrábět ze zavařovací sklenice. Vašim dětem jistě
udělá největší radost myška ze skořápky vlašského ořechu.
V prostorách muzea může být chladněji, tak si s sebou
raději vezměte teplejší oblečení a na výrobu si s sebou
přineste zavařovací sklenice a půlky skořápek vlašských
ořechů. Vstupné je 50 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

20/11–20/12

Soutěž
o nejkrásnější
vánoční perníček
Vánoce bez zlatavých a voňavých perníčků? To je jako týden bez neděle! A adventní
čas v Pivovarském muzeu bez soutěže o ten nejkrásnější? Jako pivo bez pěny! I letos přineste své nejlepší
výtvory a přijďte oslavit jubilejní ročník během adventu. Své nejpodařenější perníčkové výtvory přineste od 20. listopadu od 10 hodin do 20. prosince
do 12 hodin na recepci Pivovarského muzea a zaregistrujte se. Vyhrát můžete hodnotné ceny a navíc
každého soutěžícího, staršího 18 let, odmění muzeum
pivem Pilsner Urquell. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne ve čtvrtek 20. prosince od 17 hodin.

14

Soutěžní kategorie:
• Tradiční vánoční perníček
• Dětský perníček
• Perníkový model s tematikou Pivovarského muzea
• Speciální cena poroty

01/12 / 10:00–15:00

Adventní dílny

Vánoce už klepou na dveře, a tak přijďte zahájit první
adventní týden do Pivovarského muzea, kde na vás
čekají vánoční kreativní dílny. Vyrobíte si tu drobnosti
z voňavého včelího vosku, které potěší vás, nebo jako
dárečky i vaše blízké. Z voskových mezistěn si umotáte
tradiční svíčku, nebo si vykrájíte ozdůbky s červenou
stužkou. Vánoční atmosféru si navodíte lucerničkou,
kterou vytvoříte ze zavařovací sklenice a voskového
plátu. Odlíváním rozehřátého vosku nakonec vyrobíte
krásné ozdoby z formiček. I na tento workshop si vezměte zavařovací sklenici s sebou. Vstupné je 50 Kč, děti
do 6 let mají vstup zdarma.
		

Cesta
pivovarského
tovaryše

Láká vás vyzkoušet si ledařské
boty nebo si složit bednářský
soudek? Objednejte se na zážitkový program plný zábavy a staňte se pivovarským
tovaryšem! Seznámíte se s tím, co obnášela jednotlivá řemesla jako třeba bednář, sladovník nebo sklepmistr, prohlédnete si autentická místa pivovaru Plzeňský Prazdroj
a při cestě do minulosti si pochutnáte na jedinečném
nefiltrovaném a nepasterizovaném pivu Pilsner Urquell
přímo na Šalandě. Užijte si návštěvu pivovaru naplno!
Více informací o zážitkových programech a akcích
najdete na www.prazdrojvisit.cz.
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

Západočeské muzeum v Plzni

Retrospektivní výstava u příležitosti
100. výročí narození mimořádného
fotografa Viléma Heckela
Vilém Heckel, který svými fotografiemi
přiblížil vzdálené vrcholy a zapomenuté
kouty světa širokému publiku, se narodil
21. května 1918 v Plzni. Jeho 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.
Výstava končí 27. ledna 2019.

www.plzen2018.eu

TIPY NA KONCERTY A KLUBY

Rozhovor s Davidem Kollerem

11/12 / 19:00

DEPO2015
David Koller: V DEPO2015
jsme ještě nehráli, tak se těšíme
David Koller má napilno. Kromě návratu Lucie do velkých hal absolvuje souběžně sám za sebe Acoustic
Tour 2018. 11. prosince 2018 ho uvidíme v plzeňském
prostoru DEPO2015, kde si diváci budou moci vychutnat jeho skladby ve volnějším aranžmá. O konceptu již
probíhajícího turné se rozpovídal v následujícím rozhovoru.

Jaký je váš vztah k Plzni?
Beru Plzeň jako město, které je v blízkém okolí, kam se
můžu do hodiny dostat. S Lucií jsme dělávali první velké
koncerty na Lochotíně. Mám tu kamarády z Alice, jezdím si k Houdkovi pro různé věci k aparaturám. Byl jsem
tu několikrát v divadle či v opeře a dost tu hrajeme.

11. prosince budete hrát v DEPO2015 v rámci
Acoustic Tour 2018. Jak se těšíte do těchto
prostor? Přece jen je zde trochu vyšší
kapacita než v jiných sálech šňůry.
Myslím, že jsme tam ještě nehráli. Tak to se na to budeme muset soustředit. Těšíme se. Věřím, že je tam dobrá
akustika. Pošlu na obhlídku našeho zvukaře Petra Kalába, aby se na to podíval. Některá místa jsou pro elektrickou kapelu ne moc vhodná (např. Velká synagoga nebo
teď připravujeme na jaro koncert v Býčí skále) a je dobré
se domluvit, jakou aparaturu máme vzít. Většinou je pak
menší aparatura lepší pro zvuk.

V čem bude šňůra jiná než ta loňská, která
byla víc než úspěšná?
Je to volné pokračování té loňské, navrch hrajeme
v místech, snad jen kromě Plzně, kde jsme vloni nehráli.
Máme také nového hráče na piáno a kytaru Matěje Belka, který vystřídal Michala Nejtka, jenž se věnuje naplno
komponování vážné muziky.

Koncerty budou výhradně na sezení. Jak
se cítíte v takové intimní atmosféře, v níž se
lidé moc nezapojují?
Lidé normálně reagují, například na pozdrav, při koncích skladeb se nesesouvají z židlí, takže věřím, že se
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nepřijdou jen vyspat. A kdo chce, může stát. Napíšu to
na dveře!

Turné absolvujete vlastně souběžně
s halovými koncerty s Lucií. Věříte, že to
půjde skloubit?
Musím se přiznat, že těch koncertů je dost, ale manažeři
z Kollerbandu a Lucie jsou propojeni a já mám skvělého řidiče a bodyguarda, basistu Marka Minárika, který
nikdy nespí.

Které písně své nebo Lucie v akustickém
aranžmá máte nejraději?
Snažíme se o jaksi volnější aranžmá. Nechal bych to
na posluchačích. Lucii moc nehrajeme, přece jenom
jedeme souběžně. Pochopitelně písně jako Chci zas
v tobě spát mají lidé víc v paměti než některé nové
skladby, ale musíme se posouvat a budeme se snažit
posouvat k naší nové muzice i naše posluchače.

Máte v oblibě nějaké akustické skladby
některého ze svých kolegů nebo kolegyň?
Spíš celé koncerty. Mně se líbí moc třeba Mucha. Ta i jenom s kytarou je báječná. Ze Slovenska mě uhranula
Jana Kirschner, její koncert ve Studiu Dva ve mně nechal
dlouho dozvuky. Vypsaná fixa také vyprášila akustiku.
Miluju Márdiho texty.

Jako host turné vystoupí zpěvák Michal
Kindl. Jak vzniklo toto spojení?
Michalovu tvorbu znám delší dobu a líbí se mi jeho
bezprostřednost v textech. Tím, že nám dělá již potřetí
akustické koncerty, jsme se skamarádili. Jeho nabídku
na hostování jsem bral jako normální věc. Příště bude
možná hrát s námi na klávesy.
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

od 01/11

Smetanovské dny
v Plzni
Světoznámá sopranistka Sophia Burgos, Eugen Brikcius,
Wihanovo kvarteto, České noneto, Jiří Stivín, Capella
Brava a světová tanga, Jana Boušková a mnozí další…
Neváhejte, vyberte si již nyní z pestré nabídky koncertů,
hudebně-literárních pořadů, přednášek a výstav! Hlavní
program se bude konat od 28. 2. do 28. 3. 2019. Pokud
ještě nemáte programový leták nebo brožuru s přehledem programů, vstupenky na 39. ročník festivalu
Smetanovské dny si můžete zakoupit i prostřednictvím
webu www.smetanovskedny.cz.

03/11 / 20:00

KD Šeříková

Storm, host: Katr,
Maelström
3. listopadu se můžete těšit
na dlouho očekávanou premiéru kapely Storm. Trvalo
to dlouhých 24 let, než se tato parta výjimečných muzikantů dala znovu dohromady. Nyní je však připravena vám naservírovat spoustu melodických rockových
písní. Nejlepší a nejmenší basák v ČR, za mikrofonem
„český David Coverdale“, virtuózní kytara doplněná
o další kytaru a parádní hardrockové bicí. Storm hrají
v sestavě Tomáš Krauz, Míra Hanuš, Petr „Jula“ Sládek
a Marcel Kříž, za mikrofonem stojí jedinečný Radomil
Zíka. Na tuto výjimečnou událost přijede Storm podpořit populární Katr a originální Maelström v čele s další
plzeňskou pěveckou ikonou Vasilem Kobanem.

08/11 / 19:00

KD Šeříková

Jiří Schmitzer
Na pódiu KD Šeříková 8. listopadu premiérově vystoupí písničkář Jiří Schmitzer, všem znám především jako nepřehlédnutelná herecká osobnost. Méně se možná již ví, že
Jiří Schmitzer je také nápaditým hudebníkem, dokonce
natolik, že si jeho skladatelské služby vyžádalo Národní
divadlo. Vydal také čtyři desky s převážně humornými
písničkami; ty si sám skládá a textuje. Takový bude i velistopad 2018 | www.zurnalmag.cz

čer v KD Šeříková – plný neotřelého humoru v podání
jeho autora. A určitě zazní i dnes již neodmyslitelný hit
„Máte na to?“, známější pod názvem Řekněte prdel. Tak
řekněte to, máte na to!

12/11 / 20:00

Buena Vista Club

 ill Barrett
B
& Brad Lewis
(USA)

Jazz bez hranic přiváží v rámci Večerů s blues americkou bluesovou extraligu z Los Angeles. Bill Barrett, který
patří k renomovaným světovým hráčům na foukací harmoniku, vystoupí s legendárním bluesovým kytaristou
Bradem Lewisem. Oba mají za sebou zhruba třicetiletou
kariéru, kdy spolupracovali s těmi nejlepšími světovými
bluesmany. Bluesový večer tradičně zakončí plzeňská
formace Five River Blues Band.

14/11 / 19:30

Měšťanská beseda

Chick Corea:
Solo Piano

Jeden z hudebních vrcholů letošního roku se blíží, do Plzně míří jedna z největších
ikon současné hudby, legendární americký klavírista
a skladatel Chick Corea! Čtvrtý nejvíce nominovaný
umělec v historii Grammy Awards (63 nominací) se
hudebně pohybuje od klasického jazzu až po avantgardu, od latinské hudby k jazzu-rockové fúzi, od dětských písní až ke komorním a symfonickým skladbám.
V průběhu své hudební kariéry spolupracoval snad se
všemi hudebníky, o kterých se dnes učí ve školách, jako
jsou např. Lionel Hampton, Miles Davis nebo Bobby
McFerrin a letos se pustil do svého posledního sólového
dobrodružství, při kterém představí vedle svých vlastních kompozic také práci svých klavírních hrdinů.

15/11 / 20:00

Měšťanská beseda

Maceo Parker

Hned následující večer po koncertě Chicka Corey vystoupí
v Měšťanské besedě další světová extra třída, živoucí
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legenda funky Maceo Parker! Během své více než padesátileté hudební kariéry tento fenomenální saxofonista
vystupoval několik let s Jamesem Brownem, Georgem
Clintonem nebo také s Red Hot Chili Peppers či Princem,
který ho nazval učitelem. Maceo Parker patří k těm hudebníkům, kterým ani sedmdesátka neubrala na vitalitě, jeho koncerty jsou pověstné svojí živelností a bývají
popisovány jako strhující funkové orgie. Koncert bude
ke stání i sezení. Vstupenky doporučujeme co nejdřív
zakoupit v předprodeji. Slevu 20 % na vstupenku na stání získáte na předprodejním místě (náměstí Republiky 41, Plzeň, nebo Měšťanská beseda), pokud předložíte
nebo zároveň zakoupíte vstupenku na koncert Chick
Corea: Solo Piano.

21/11 / 19:00

KD Šeříková

Blaze Bayley (UK)
& Thomas Zwijsen, host: Melissa
Někdejší zpěvák Iron Maiden Blaze Bayley se po úžasném turné Acoustic World Tour 2013 opět rozhodl
vyrazit do světa s akusticky pojatými písněmi. V doprovodu holandského kytaristy Thomase Zwijsena se
představí 21. listopadu v Kulturním domě Šeříková. Jde
o jedinečnou příležitost slyšet písně tohoto anglického zpěváka v jejich nejčistší podobě. Zajisté se dočkáme skladeb z akustického EP Russian Holiday, které je
pro tento program jako stvořené, i některých starších
pecek. Hostem koncertu bude folk-metalová kapela
Melissa. Její tvorba je inspirovaná keltskou a středověkou muzikou i vážnou hudbou.

22/11 / 19:00

KD Šeříková

BSP, host:
Nevereasy

Hudební uskupení BSP (Baláž-Střihavka-Pavlíček) slaví letos 25 let od vydání své první desky. V letošním roce přicházejí s koncertním comebackem k příležitosti 25. výročí svého vzniku. Písním
BSP dominuje nezaměnitelný vokál Kamila Střihavky,
dravé kytarové riffy a sóla Michala Pavlíčka i baladické
popové klávesy Oty Baláže. Z autorské dílny Baláž/Pavlíček vyšly hity jako I Don’t Know, Líbám tě černou, Země
vzdálená či Holka, čapni draka. Hostem koncertu bude
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pražská rock-grungeová parta Nevereasy. Každý z členů
přinesl do kapely jiné vlivy od Pearl Jam přes Metalliku
po U2, což dohromady tvoří unikátní zvuk Nevereasy,
který u nás nemá obdoby.

22/11 / 19:30

Dům hudby

Večer operních
melodií
Známé operní árie a duety slavných skladatelů, jako jsou např. W. A. Mozart, G. Verdi,
P. I. Čajkovskij nebo J. Offenbach zazní tento čtvrteční
večer v plzeňském Domě hudby. Za klavírního doprovodu Gabriely Pechmannové zde vystoupí členové
opery Divadla J. K. Tyla v Plzni Petra Šintáková (soprán),
Monika Pešavová (mezzosoprán) a Josef Jordán (tenor).
Vstupné je dobrovolné a výtěžek z koncertu bude rozdělen mezi Domov péče pro seniory Longevita a Senior
residenci Terasy.

24/11
16:00

Dům hudby

J azzguitar Big Band
a Workshop Big Band

I letošní podzim patří v rámci Jazzu bez hranic workshopům pro mladé muzikanty, amatéry i profesionály. Koncem listopadu proběhnou tradiční jazzové dílny, kde
pod vedením Helmuta Nieberleho a Stefana Degnera
z Regensburgu vznikne Jazzguitar Big Band a pod vedením Milana Svobody Workshop Big Band. Oba následně
zahrají publiku v Domě hudby. Vstup na tento koncert
je zdarma.

24 a 25/11

DEPO2015

Lindy Hop
HerbstCamp
Swing vládne po osmdesáti letech opět tanečním parketům, a vášni swingového tančení propadli i Plzeňští, na čemž má velkou zásluhu místní Pilsner Jazz Band, který již několik let úspěšně pořádá
pravidelné měsíční večery „Po siréně swing“. A na svědomí má také tento první podzimní víkendový workshopový camp pro tanečníky lindy hopu, kde bude na výběr přes dvacet lekcí na několika úrovních, profesionální
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz
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lektoři a navíc dvě večerní tančírny – v sobotu s Pilsner
Jazz Bandem a neděle s The Dixie Hot Licks. Vítáni jsou
tedy i milovníci swingu a dixielandu, kteří letos přijdou
možná jen poslouchat, ale třeba najdou i kuráž zkusit
první kroky swingového tančení. Více informací najdete
na www.pilsenswing.eu.

25/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Petr Hapka a jeho
potměšilí hosté
Bohatou hudební tvorbu Petra
Hapky mapuje speciální koncertní program s názvem
„Petr Hapka a jeho potměšilí hosté“, který se uskuteční
poslední listopadovou neděli v Měšťanské besedě. Během večera zazní raná tvorba Petra Hapky pro Hanu Hegerovou, filmové melodie a samozřejmě i řada skladeb
pocházejících ze spolupráce s jeho největším tvůrčím
partnerem, Michalem Horáčkem. U mikrofonu se vystřídají Hana Holišová, Jan Maxián, Lenka Nová, Jana Lota
a František Segrado, které doprovodí 5 členný orchestr
sólistů v nastudování Petra Maláska.

13. mezinárodní festival
animovaného filmu

26/11
19:00

Měšťanská beseda

Fešáci

Ani letos nemůže v Měšťanské besedě chybět tradiční
vánoční koncert stálice české country včetně speciálního
hosta, kterým letos bude bývalá zpěvačka Fešáků Hana
Mladá. Tentokrát Fešáci zavzpomínají na 70. a 80. léta,
kdy bylo o Vánocích ještě hodně sněhu a v rádiích zněl
Karel Hála, Yveta Simonová, Waldemar Matuška, Václav
Neckář, Jiří Schelinger, Pavel Novák a samozřejmě i Karel Gott, ale vzpomínat se bude také na skupiny Balet,
Olympic či Katapult. Fešáci zahrají jejich písně ve vlastní
„country úpravě“ i dobovém oblečení a dojde samozřejmě i na koledy a veselou vánoční divadelní scénku.

29/11 / 19:30

KD Šeříková

Eva Pilarová
– vánoční koncert
Adventní koncert bývá příležitostí k příjemnému zastavení v předvánočním shonu.

15. –18. 11. 2018
Moving Station, kavárna Družba

Animánie
> www.animanie.cz/festival2018
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Nejinak tomu bude i ve společnosti Evy Pilarové 29. listopadu v KD Šeříková v Plzni. Vánoční čas bude sice teprve
začínat, ale tím spíše se můžete příjemně naladit již zkraje
tohoto nejkrásnějšího období v roce a zanotovat si s českou pěveckou legendou nejen vánoční písně, ale také její
klasické hity, a dojde určitě také na swing a jazz, který je
její velmi silnou stránkou. Příjemným zpestřením večera
a umocněním vánoční atmosféry bude zajisté vystoupení pěveckého sboru při Církevním gymnáziu v Plzni.

29/11 / 20:00

DEPO2015

Xindl X – seXy
eXity Tour
Jedna z nejvýraznějších postav
české hudební scény posledních let dorazí do Plzně
oslavit 10 let na scéně a zároveň představit svou novou
desku „seXy eXity“. Novinka, která se tentokrát věnuje
tématu útěků, je již šestým řadovým albem Xindla X.
Jeho podstatná část vznikala ve Španělsku a všech
14 skladeb opět spojuje Xindlův nezaměnitelný autorský rukopis. V rámci plzeňského vystoupení zahraje se
svou kapelou jak čerstvé novinky, tak i osvědčené hity
jako „Anděl“ nebo „Chemie“. Z důvodu rekonstrukce
KD Peklo je koncert přesunutý do náhradních prostor
v DEPO2015. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Vstupenky k dostání na www.ticketstream.cz
a na www.plzenskavstupenka.cz.

05/12 / 19:00

Měšťanská beseda

50. Po siréně
swing! & 10 let
Pilsner Jazz Bandu
Pilsner Jazz Band slaví v prosinci 10 let své existence
pod swingovým nebem. Za tu dobu reprezentoval
český swing a Plzeň na festivalech v sedmi evropských
zemích, vydal tři alba a od roku 2013 pořádá pravidelné
swingové tančírny s titulem „Po siréně swing!“. Jubilejní
padesátá „siréna“ připadla rovněž na první prosincovou
středu, a tak Měšťanskou besedu čeká rovnou dvojitá
oslava. Jako hosty si Pilsner Jazz Band pozval dlouholeté kamarády, kapelu Brass Band Rakovník, který si v Plzni
získal srdce mnoha dixielandových fanoušků. Tančírně
bude předcházet tradiční taneční lekce s Lenkou Sekaninovou od 18:00 hodin.
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Dozvěděli
jsme se…
… že u Zacha se v prosinci představí známí písničkáři Václav
Koubek (5. 12.) a Xavier Baumaxa (13. 12.), dorazí
také Honza Ponocný aka Circus Ponorka (20. 12.)
a frontman kapely Švihadlo Petr Šturma s akustickým projektem Ravi Dub (26. 12.).
… že Plzeňská filharmonie s Petrem Nouzovským
a Monikou Knoblochovou vystoupí 13. 12. v Měšťanské besedě.
… že ani letos nebudou v Saloonu Roudná chybět
dvě tradiční a stěžejní akce prosincového programu – 25. 12. Starý psi a 30. 12. Turbo.
… že 24. listopadu zve Jazz bez hranic na tradiční koncert Jazzguitar Big Bandu a Workshop Big
Bandu.
… že v Měšťanské besedě se v prosinci představí
Eva Urbanová (2. 12.) s klavírním triem a poté Jaroslav Samson Lenk s Karlem Macálkou (3. 12.).
… že v DEPO2015 vystoupí 12. listopadu Milan
Peroutka se skupinou Perutě a hned první prosincový večer zde bude mít zastávku turné „Hurá“
skupiny MIG 21.
… že 9. prosince proběhne v Měšťanské besedě
tradiční Česká mše vánoční a zpívání koled, 11. prosince vánoční koncert Roháčů z Lokte a následující
den zde oslaví skupina COP 40 let existence.
… že Soubor písní a tanců JISKRA oslaví 60 let existence 12. listopadu ve Velkém divadle DJKT.
… že 27. listopadu vystoupí ve Velké Synagoze
Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
… že Aleš Brichta, Vlasta Henych, Miloš Dodo Doležal a Štěpán Smetáček se vrací po čtvrtstoletí
na pódia s projektem Zemětřesení a jeden ze šesti
exkluzivních koncertů proběhne ve Společenském sále na Americké (22. 11.).
… že své největší hity ve velkolepé show se symfonickým orchestrem představí 6. 12. v Home Monitoring Aréně legendární Smokie.
… že ojedinělá a originální sestava legendárních
zpěváků zavítá exkluzivně 18. listopadu do plzeňské Haly TJ Lokomotiva na společné turné s názvem „Rock Legends Bonfire & Friends“.
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Divadelní tipy

01/11–31/01

Moving Station

Nebojíme se experimentu. Nabízíme
předplatné
Novinkou letošního podzimu v Moving Station je první
ročník předplatného pro zájemce o současné divadlo
a tanec z nezávislých českých a slovenských produkcí.
Předplatné funguje na principu 3+1. Za cenu tří představení získáte vstupné na čtyři inscenace uváděné
v Moving Station. Experimentální je i forma předplatného: abonent si může vybrat z celkem 10 představení
dle svých zájmů a časových možností. Předplatné je již
v prodeji v síti GoOut nebo v pokladně Moving Station (na baru kavárny Moving Café) a na webových stránkách www.johancentrum.cz je zveřejněn seznam představení, ze kterých lze vybírat. Rozhodně se ještě vyplatí
i při zakoupení během listopadu. Předplatné existuje

TIP NA DÁREK
09/02 / 19:00

Home
Monitoring
Aréna

Mýdlový princ

Po vyprodané Ostravar Aréně v Ostravě vyráží muzikál z písniček Václava Neckáře na turné po českých a slovenských městech. Hlavní postavou je
herec Martin Marek, mladý muž, jehož život obsahuje snad všechny myslitelné neúspěchy. Do toho
přichází bizarní dědictví po otci: několik nemovitostí na Šumavě, které připadnou tomu, kdo v šumavské vesnici obnoví ochotnický spolek a dovede
jej až do národního kola Jiráskova Hronova. Martin
stojí na prahu nového života. S ochotníky začíná
studovat původní muzikál! Děj ovšem zamotávají
nedořešené vztahy a lidská závist. V příběhu ze zapadlého kouta šumavských hvozdů se můžete těšit
na hity, jako je Čaroděj Dobroděj, Chrám sv. Víta,
Lékořice, Kdo vchází do tvých snů, má lásko, Mýdlový princ a další. Předprodej vstupenek na TicketPro
a Sazka Ticket. Více informací na valekavalek.cz.
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také ve zlevněné variantě pro studenty, seniory a držitele průkazu ZTP. Více informací najdete na e-mailu
eva.kraftova@johancentrum.cz.

03/11 / 18:00

Velké divadlo DJKT

Balet Gala 2018

Mezinárodní nesoutěžní přehlídka baletních škol, kde mohou nejlepší žáci předvést své umění bez zbytečného
napětí a zároveň reprezentovat svoji školu v krásné
historické divadelní budově, se překlopila do druhé dekády. Uvidíte vítěze a laureáty tuzemských a zahraničních soutěží, včetně soutěže Plzeňský střevíček, která
je pokračovatelem nejstarší amatérské baletní soutěže
u nás. Jako hlavní hvězdy večera vystoupí sólisté Národního divadla v Brně a držitelé významných ocenění
Ivona Jeličová, která svoji sólovou kariéru začala právě
v plzeňském divadle, a Uladzimir Ivanou. Více informací
na www.baletgala.eu. Vstupenky jsou k zakoupení online přes Plzeňskou vstupenku, www.djkt.eu a v pokladně předprodeje DJKT.

04 a 18/11 / 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 listopadové neděle. Jak vše dopadne?
Zvítězí dobro nad zlem? Představení je vhodné pro děti
od 3 let. Více na www.spalicekplzen.cz.

09/11 / 20:00

Divadlo Dialog

Rodinné album
Jaká byla vaše maturita? A rodinné obědy? Jak vás rodiče
vychovali? A jak jste vy vychovali svoje děti? A můžeme
ještě věřit na zázraky? Hra Jana Sojky listuje možná i va-
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ším rodinným albem. V režii Ireny Velichové hrají Soňa
Kratochvílová, Jan Doležal, Robert Kotál Kunesch a Marie Muška Chmelíková.

10/11 / 15:00

D klub

Loupežníci
a zvířátka
Vydejte se se svými caparty do divadla! Na pohádku o zvířátkách, která utečou
od zlého sedláka a v lese potkají loupežníky, zve Divadlo
Dráček. Vstupné 40 Kč dospělí i dítě. Děti do 3 let zdarma
na klíně. Prodej vstupenek 30 minut před představením.

17/11 / 15:00

Divadlo Alfa

Noc divadel
Noc divadel začíná v Alfě už
odpoledne, aby ji užili i její
běžní diváci, tedy děti. Nejdřív se bude hrát představení Kosprd a Telecí, které vypráví o dvou dětech, které
v mateřské školce trpí. Telecí kvůli sardinkové pomazánce a Kosprd proto, že nemůže pracovat s tátou
na výrobě báječné červené vzducholodi. Aby jim nebylo ve školce tak těžko, začnou spolu kamarádit. Ale
protože udělají veliký průšvih, musejí od sebe. Poté,
co se publikum dozví, jak jejich příběh dopadne, bude
v rámci Noci divadel otevřeno zákulisí divadla a připraven je i loutkový workshop pro děti.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Divadlo J. K Tyla připravuje
na prosinec premiéru muzikálu Andrewa Lloyda Webera Josef a jeho
úžasný pestrobarevný plášť (1. 12.).
… že Moving Station uvede v prosinci představení dvou významných zahraničních hostů: Debris
Company ze Slovenska (3. 12.) a Teatr Figur Krakowa
z Polska (10. 12.).
… že Kino Beseda zve na přenos baletu Sylfida v podání moskevského Velkého baletu (9. 12.).
… že děti se mohou těšit na nové představení
na Malé scéně DJKT: Povídání o pejskovi a kočičce.
Premiéra se koná 8. prosince.
… že Beseda uvede v prosinci komedii Lordi s Martinem Hofmannem a Filipem Rajmontem (13. 12.).
… že činohra DJKT chystá hrůzostrašné představení
Modrovous.
… že Divadlo Dialog uvede v listopadu premiéru
pohádky Jak čert vyletěl z kůže (3. 11.) a také Výlety
za zrcadlo (12. 11.) a Všechny moje milenky (21. 11.).
… že 28. prosince přijede do Měšťanské besedy Divadlo Palace se situační komedií Manželský poker.
… že 1. prosince přijede do Plzně dětská dívčí hudební a taneční skupina Lollipopz se svou Bambule
Tour 2018.
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do 04/11

Galerie Jiřího Trnky

Osobnosti,
události, slavnosti
plzeňské kultury
1918–2018

do 27/01

Západočeská galerie

Z akademie do přírody.
Podoby krajinomalby
ve střední Evropě 1860–1890
Západočeská galerie představuje krajinomalby
zapůjčené z národních galerií v Praze, Bratislavě a Budapešti i z vídeňského Belvederu, jejichž
autory jsou Chittussi, Brožík, Mařák, Braunerová
a řada malířů z Rakouska a tehdejších Uher. Jde
o první generaci středoevropských malířů praktikujících malbu v plenéru tak, jak ji osobně poznali ve slavném Barbizonu u Paříže. Umělci z této
skupiny, stejně jako mnoho jejich následovníků
z celé Evropy, se soustředili na zachycení prchavých přírodních jevů a snažili se zprostředkovat
svůj osobní pohled na krajinu. Krajinomalba se
stala významným žánrem 19. století, na němž se
rychlý vývoj směřující k modernímu pojetí malby
projevil nejmarkantněji. Na výstavě je k vidění více
než stovka obrazů od téměř třiceti umělců. Z tuzemských malířů zde uvidíte například díla Maxe
Haushofera, Bedřicha Havránka, Vojtěcha Hynaise,
Soběslava Hippolyta Pinkase či Wilhelma Riedela,
ze zahraničních umělců jsou zastoupeni třeba Tina
Blau, Lajos Deák Ébner, Eugen Jettel, László Mednyánszky, Géza Mészöly, Mihály Munkácsy, August
von Pettenkofen, Rudolf Ribarz, Robert Russ, Emil
Jakob Schindler, Béla Spányi a další. Výstava byla
připravena ve spolupráci se Slovenskou národní galerií a je k ní připravena řada doprovodných
pořadů: přednášky, komentované prohlídky či
workshopy krajinomalby pro dospělé i děti.

listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

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 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.

do 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 vý-
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Přehled výstav

běr 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
Ladislava Sutnara v Plzni pod vedením výtvarnice a pedagožky Renáty Fučíkové.

do 06/01

Západočeské
muzeum

SKLO – skupina
Rubikon a hosté
Umělecká skupina Rubikon vznikla v roce 1997 kolem
teoretika Ivo Křena, kurátora sbírky a stálé expozice
českého ateliérového skla ve Východočeském muzeu
v Pardubicích. Skupina je spojením uměleckých osobností s vyhraněným a osobitým uměleckým rukopisem
ve svých oborech. Zastoupení sklářští výtvarníci – Bohumil Eliáš, Jaroslav Matouš, Jaromír Rybák, Jan Exnar,
Bohumil Eliáš ml., Marian Volráb – se vedle plastik paralelně realizují i v oblasti malby a kresby. Jako své hosty
přizvala skupina Rubikon na výstavu dva další sklářské
umělce, Jiřinu Žertovou a Vlastimila Beránka. Skleněné
objekty doprovází rovněž soubor snímků, jejichž autorem je přední český fotograf Gabriel Urbánek.

01/11 / 17:00

Galerie THAMBOS

Výstava obrazů
Pavly Celerové

Prvního listopadu proběhne
v doubravecké galerii THAMBOS vernisáž plzeňské
umělkyně Pavly Celerové. Obrazy jsou z části reálné,
nicméně z velké části do nich proniká svět barev a roztodivných tvarů. Jsou na pomezí reality a energeticky-emočních záznamů, kterými umělkyně během svého
života prochází. Obrazy svými barvami na první pohled
vyjadřují pozitivní energie, na druhý pohled však divák
shledává, že je v nich ukryto i jakési tajemství. Přijďte
si i vy oživit začínající churavý podzim barevnými tahy,
které na vás ze všech stran budou neochvějně působit.
Výstava potrvá do 30. listopadu.
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01/11 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Pohádky
Brdských hor

Stanislav Bukovský v sedmdesátých letech namaloval
cyklus Dvanáct měsíců podle Pohádek brdských hor
od Karla Vokáče. Karel Vokáč byl významný český básník, ale vedle básnických sbírek vydal i několik knih prozaických. Jeho pohádková knížka Uhlířské pohádky vyšla poprvé ještě za okupace, v době jeho věznění, v roce
1944. Po druhé vyšla v roce 1945 a později ještě dvakrát
pod názvem Pohádky brdských hor. Výstava bude k vidění až do 30. listopadu.

06/11 / 17:00

Galerie Evropského
domu SVK PK

Současné české
exlibris

Před sto lety sloužilo exlibris převážně k označení vlastnictví knih. Vlepovalo se na přídeští knihy a pro svoji
často vysokou uměleckou hodnotu se stalo již na konci 19. století předmětem sběratelství. Snaha sběratelů
vlastnit umělecky hodnotná exlibris vedla postupně
k tomu, že exlibris přestalo plnit svoji původní úlohu
a stalo se, až na výjimky, osobním grafickým listem s připsanou legendou, např. Ex libris Jaroslav Novák. Současná exlibris vytvářejí umělci převážně technikou leptu,
suché jehly nebo litografie. Prosazuje se ale i počítačová
grafika. Na výstavě uvidíte na 170 exlibris od přibližně
devadesáti současných českých autorů, z nichž řada získala ocenění v českých i zahraničních soutěžích. Výstava
potrvá do 30. listopadu.

06–07/11 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Týden vědy
a techniky AV ČR

Knihovna se i v letošním roce zapojuje do Týdne vědy
a techniky dvěma přednáškami. Tématy jsou forenzní
antropologie a padělky kolem nás, aneb sofistikované
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz
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techniky boje proti padělkům v kriminalistické praxi. Forenzní antropologie je v kriminalistické praxi využívána
již více než 100 let. Za tu dobu prodělala řadu změn jak
po stránce metodologické a instrumentální, tak i obsahové. Laickou veřejností je antropologie stále spojována
především s analýzou kosterních pozůstatků člověka.
V současné době však velká část práce forenzního antropologa spočívá i v identifikaci živých osob. Přednáška
představí souhrnně činnost znalců v odvětví antropologie s důrazem na portrétní identifikaci. Vstup je volný.

od 15/11

Galerie Ladislava
Sutnara

Mezinárodní
fotografické
sympozium

Sedmé mezinárodní fotografické sympozium v Plzni
pomyslně uzavírá kalendář akcí na Sutnarce. I letos se
na přelomu listopadu a prosince můžeme těšit na zajímavé hosty nejen z domácího prostředí, ale také ze zahraničí. Kromě přednášek a workshopů pro studenty je
jednou z příjemných povinností hostů účast na výstavě,
která potrvá do 8. prosince. Vernisáž výstavy proběhne
14. listopadu od 18 hodin.

od 21/11

Západočeská
galerie

Pracovna republiky. Architektura
Plzně v letech
1918–1938
Plzeň nebývá, kromě několika jednotlivostí, vnímána
jako město z hlediska architektonického vývoje v nové
době pozoruhodné. Tato skutečnost však nevychází
z nedostatku pozoruhodných návrhů a realizací, ale spíše z neznalosti, z destrukčních zásahů druhé poloviny
20. století a z přetrvávajícího důrazu historiků na avantgardní koncepty. Západočeská galerie se to snaží svou
novou výstavou napravit. Pozornost na ní bude věnována významným nadregionálním osobnostem, které
měly k Plzni tvůrčí vztah, prostor dostanou architekti
tehdy působící na průmyslové škole nebo soukromě
projektující tvůrci. Nastíněny budou i urbanistické aklistopad 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 6. prosince zve Západočeská galerie na komentovanou prohlídku výstavy Z akademie
do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě
1860–1890.
… že v prosinci a lednu bude v Galerii Jiřího Trnky
výstava Bohumila Konečného – BIMBA!
… že 11. prosince od 17 hodin nabízí Západočeská
galerie přednášku Romana Musila Od plenérové
krajinomalby k impresionismu. Kapitola z dějin českého výtvarného umění.
… že až do 23. listopadu zdobí mázhauz radnice výstava Miroslav Horníček – 100 let od narození.
… že v Galerii Evropského domu SVK PK začíná
3. prosince výstava fotografií Jana Šlechty.
… že k výstavě Pracovna republiky. Architektura
Plzně v letech 1918–1938 chystá Západočeská galerie na prosinec komentovanou prohlídku s Petrem
Domanickým (13. 12.) a přednášku o modelu Pavilonu města Plzně z Jubilejní výstavy 1938 (5. 12.).
… že 26. 11. zahájí v Galerii Azyl výstavu grafik Jiří
Suchý s hostem Jitkou Molavcovou.
… že Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem se
letos koná 12. prosince.
tivity městského stavebního úřadu, umělecké rady
a technické komise nebo třeba zásahy státního Památkového úřadu a spolků.

24/11 / 14:00

Západočeská
galerie

Workshop krajinomalby pro dospělé
a seniory
Pod vedením pedagoga Katedry výtvarné kultury ZČU
Stanislava Poláčka si můžete vyzkoušet práci malířů
pracujících v plenéru. Workshop je doprovodnou akcí
k výstavě Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby
ve střední Evropě 1860–1890. Rezervace na telefonu
377 908 536 nebo na rezabkova@zpc-galerie.cz.
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od
01/11

Klub malých pivovarů

 rodej vstupenek na PleP
sy malých pivovarů 2019

Rok je opět pryč a je tu předprodej na plesovou sezónu
2019, jmenovitě na plesy 22. a 23. února a 2. a 16. března. Plesy se budou opět konat v Bolevecké Sokolovně
a stejně jako loni bude jeden ples maškarní. Vše zůstává, tak jak jste zvyklí. Tedy 250 Kč za vstupenku včetně
pamětního skla, 18 druhů piv na čepu a k tomu hudba
od The Shower. Rezervace vstupenek na stránkách
www.plesykmp.cz.

od 01/11

02/12 / 16:00

Náměstí Republiky

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Advent, jednu z největších křesťanských slavností,
která v sobě nese působivou a sváteční atmosféru,
zahájí v Plzni tradiční rozsvícení vánočního stromu.
Stane se tak čtyři neděle před Vánocemi, 2. prosince v 18 hodin na obvyklém místě u katedrály
sv. Bartoloměje.
Slavnostní program zahájí o dvě hodiny dříve
vystoupení třemošenského laskavého orchestru TREMOLO, jehož repertoár se opírá převážně
o muzikálové a filmové melodie nebo swingovou
muziku. Na náměstí Republiky se představí s vánočním programem za podpory dětského pěveckého sboru Kvíčaly.
Vynikající muzikanty formace Ivan Audes trio se
Soňou Hanzlíčkovou Borkovou, kteří uvedou koledy v jazzovém rytmu, vystřídá dětský pěvecký sbor
Mariella a folklorní soubor písní a tanců Jiskra. Jejich hudba přenese návštěvníky až k šesté hodině
večerní, kdy plzeňský biskup společně s primátorem rozsvítí tisíce světel na vánočním stromě. Následující sváteční chvíle budou patřit předvánočně
laděnému programu Divadla J. K. Tyla. Přijďte si
užít první chvíle čtyřtýdenního adventního času
v atmosféře vánočního trhu.
Více informací na www.plzen.eu.
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Antické a egyptské
lázně

Skvělý vánoční
dárek – relax
v soukromí

Lámete si už hlavu s nákupem vánočních dárků, které
budou jiné než posledních deset let? Antické lázně
v Bolevci pro vás mají tip: dárkový poukaz do Antických
a egyptských lázní! Obdarovaný si může vybrat relax
ve whirlpoolu pod pyramidou nebo se nechat v Egyptském chrámu namasírovat hydromasážní vanou, a pak
vypotit tuk v himálajské solné sauně, nebo může ve Skalním chrámu odpočívat pod hvězdnou oblohou Orionu
a ve skále dýchat mořské klima. Anebo si v Antickém
chrámu může zkusit saunu se solnými panely a colorterapií a parní lázeň. K tomu ho vždy čeká slaný bazén
v egyptském stylu. Platnost poukazu je 6 měsíců a zakoupíte ho v Čajovně Relax, Bolevecká náves 6/7, Plzeň
nebo na antickelazne.zdenkablechova.cz. Více informací
na tel.: 603 104 140 (od 14:00 hod.).

03/11 / 13:00–18:00

OC Plzeň
Rokycanská

Vaříme ryby
v OC Plzeň
na Rokycanské
Kuchařská show si již našla své místo jak mezi milovníky různorodých kuchyní, tak i obchodními centry, která
svým návštěvníkům chtějí zpříjemnit nakupování. Ne
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz
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jinak tomu bude v sobotu 3. 11. mezi 13. a 18. hodinou
v Obchodním centru Plzeň na Rokycanské. Známý kuchař Radek Šubrt připravil na odpoledne čtyřchodové
rybí menu. Ochutnávky budou zdarma a pro soutěživé návštěvníky je připraveno filetování na čas. Ti
nejzdatnější si odnesou zajímavé ceny. Akce se bude
odehrávat na parkovišti v zatepleném stanu, aby
nikdo neodešel s prázdnou, připravena bude i brožura s recepty všech čtyř chodů. Podrobnosti k akci
na www.oc-plzen.cz nebo na FB.

09–15/11

Plzeňský kraj

Juniorfest

Filmový festival pro děti
a mládež se koná na několika místech, a tak i slavnostní zahájení se uskuteční
hned ve dvou dnech a na dvou místech. Jak v Domažlicích, tak v CineStaru v Plzni se ovšem bude
promítat jeden film: zbrusu nová pohádka Čertí brko
s Judit Bárdos a Janem Cinou. Další herecké osobnosti zavítají na festival i dny následující. Třeba během udílení Zlaté rafičky: v sobotu 10. listopadu ji
převezme Jiří Strach a v úterý 13. listopadu Iva Janžurová. Zlatou rafičku převezme i významný zahraniční host, režisér filmu King Fu Panda John Stevenson.
Kromě filmů a hostů láká Juniorfest i na bohatou
nabídku doprovodných akcí. Více informací najdete
na www.juniorfest.cz.

12–18/11

15–
18/11

Moving Station

Festival Animánie

Je tu třináctý ročník Festivalu Animánie, mezinárodní soutěžní přehlídky dětské a studentské audiovizuální tvorby
a festivalu animovaných filmů v Plzni. Soutěžní přehlídka
je určena studentům všech druhů škol, zájmovým kolektivům a skupinám ve věku od 6 do 26 let. Tématem letošního festivalu jsou Osm(y). Ale zdaleka nejde jen o osmičková výročí. Na osmičkový analogový pás se dříve točily
filmy. A nesmíme zapomínat na tajemný význam ležaté
osmičky. Chybět nebude ani bohatý filmový i doprovodný
program plný workshopů, přednášek, představení, setkání
se zajímavými zahraničními hosty a mnoho dalšího. Více
na www.animanie.cz.

16–18/11

Plzeň

Mušketýři v Plzni
Historické centrum, Proluka a park
U Ježíška budou v obležení mušketýrů, dělostřelců a šermířů. Generál Mansfeld bude opět do-

VÁNOČNÍ TRHY

TIP NA LISTOPAD

na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Škroupova 18, Plzeň

29. 11. 2018

13:30 - 16:30 hodin

29/11 / 13:30–16:30

Krajský úřad
Plzeňského kraje
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Plzeň Design
Week
Design je všude kolem, jen
to možná nevidíte. Přijďte na třetí ročník festivalu,
který vás seznámí s designem v mnoha jeho podobách. Těšte se na prohlídky a diskuse s předními
českými designéry, workshopy zaměřené na budování značky, sebeprezentaci, marketing i založení
e-shopu. Víkend bude již tradičně věnován prodejní
přehlídce mladých designerů, prezentacím a přehlídkám protkaným tématem slow fashion. Seženete
krásné dárky i něco pěkného na sebe. Součástí Plzeň
Design Weeku bude také slavnostní předání a výstava Národní ceny za studentský design. Večerní
program doplní koncerty kapel i DJs. Více informací
na www.plzendesign.cz.
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

Vánoční trhy

Vůně skořice, badyánu a hřebíčku. Hvězdičky, stromečky a vločky. To jsou atributy
navozující atmosféru adventu a Vánoc, která nastupuje vždy s koncem listopadu. Je tu čas očekávání
a přání, kterému se právě tou jedinečnou atmosférou
žádná jiná část roku nevyrovná. Plzeňský kraj jako
každoročně zve na vánoční trhy, které se už posedmé
uskuteční v prostorách krajského úřadu ve Škroupově ulici 18 v Plzni. Přijďte si nakoupit cukroví, vánočky
a další dobroty, ale také vánoční dekorace a dárkové
předměty, které vyrobili žáci středních odborných
škol a lidé z neziskových organizací z Plzeňského
kraje. Těší se na vás poslední listopadový čtvrtek
od půl druhé do půl páté. Více informací najdete
na www.plzensky-kraj.cz.

vánoční cukroví perníčky punč
a další dobroty dekorace ozdoby
od studentů středních odborných škol
a neziskových organizací z Plzeňského kraje
www.plzensky-kraj.cz
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bývat Plzeň. Těšte se na rekonstrukci událostí z roku 1618.
Doprovodný program nabídne tanec, hudbu, tržiště i pohled do vojenského tábora. V pátek se začíná pochodňovým průvodem obránců města, který půjde v 19 hodin
okolo náměstí Republiky. V Proluce v Křižíkových sadech
proběhne v pátek a v sobotu několik představení, uvidíte
také dobytí Dřevěné ulice a kapitulaci na náměstí. V neděli se koná polní bitva U Ježíška. Vstup na stání volný.
Speciální Mansfeldovu kartu pro vstup na tribunu, zbrojnice a muzeí zakoupíte na místě – v Proluce v Křižíkových
sadech v době konání akce nebo v předprodeji na webu
Plzeňská vstupenka. Více na www.bitvaoplzen.cz.

17/11
11:00

Zámek Zbiroh

 vatomartinské
S
posvícení

Jako každým rokem i letos na zámek Zbiroh zavítá Svatý
Martin a slibuje, že dorazí na bílém koni. Odveze hospo-

TIP NA PROSINEC
02/12 / 14:00

Nepomuk

Nepomucký
adventní trh
a rozsvícení
vánočního
stromu
První adventní neděli se i v Nepomuku rozsvítí
vánoční strom. Návštěvníky sem láká pohodová
atmosféra s tradičním trhem, občerstvením a bohatým doprovodným programem. I v letošním
roce se do akce zapojilo volnočasové centrum
Fénix a Nepomucké kuchařinky. Městské muzeum nabídne pohádku a workshop pro děti. Skupina Elias tu zazpívá spirituály a vícehlasé písně,
Holba přidá historickou hudbu. S hudebním vystoupením se přidají i žáci ZUŠ Nepomuk. Po setmění prozáří náměstí ohnivé vystoupení skupiny Equet. S úderem šesté hodiny večerní světlo
ohňů nahradí světlo vánočního stromu, k jehož
rozsvěcení se rozezní zvon Jan Vojtěch z roku
1848 a bude-li příznivé počasí, vznesou se k nebi
i balónky štěstí. Více na trhy.nepomuk.cz.
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dářský rok a přiveze poslední část roku, čas předvánoční. Otevře láhve mladého vína a na pekáče usadí husy.
Přijďte si to všechno užít do atmosféry zámku Zbiroh.

17/11
17:00

Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara

TEDxPlzeň 2018:
I já tě tvořím

TEDx je mezinárodní konference, která se vyznačuje svojí neformálností a důrazem na srozumitelnost.
Vystupují na ní známí i méně známí lidé z různých
oborů. Téma třetího ročníku zní I já tě tvořím a nechá
publikum nahlédnout pod pokličku dalších myšlenek
hodných šíření. Ačkoliv se tomu můžeme někdy i bránit,
všechno a všichni nás ovlivňují a pomáhají nám určovat naši cestu. Na akci vystoupí bývalý kouč hokejové
reprezentace Marian Jelínek, zahraniční reportérka Tereza Engelová či Ruth Hálová, vždy se usmívající jedno
z Wintonových dětí. Dále vystoupí Adéla Elbel, Mirka
Novak, Přemysl Krejčiřík, Tereza Bonaventurová, Alena
Lochmannová a Justin Quinn.

22–24/11

Spálené Poříčí

 ezinárodní festiM
val outdoorových
filmů
Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní
putovní přehlídka, která se za patnáct let své existence
stala největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Festival
je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tematikou,
na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také
cestopisné. Vstupné 50 Kč, děti do 5. třídy zdarma.

24/11– Náměstí Republiky
23/12 Vánoční trhy
Plzeňské vánoční trhy nabízejí romantickou předvánoční atmosféru provoněnou vůní svařeného vína, punče
a pečeného cukroví s bohatým kulturním programem
a živým betlémem. V období adventu se v centru Plzně
konají také komentované adventní prohlídky. Tak sem
vyrazte. Ale ještě lépe: pozvěte kamarády či příbuzné
z blízka i z dálky, protože atmosféra plzeňských vánočních trhů je vyhlášená!
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz
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27/11
16:30

DEPO2015

Čerti z Rakouska
navštíví Plzeň

Povídá se, že v České republice žije několik zlobivých
dětí. Český čert už na to nestačí, a tak si na pomoc zavolal
ta nejošklivější stvoření v Evropě – rakouské čerty! Dorazí
hned několik exemplářů, které možná znáte z Rakouských průvodů, a potrestají hříšníky za jejich činy. Kdo se
rád bojí, ten u toho nesmí chybět. Program pro děti zahrnuje navíc dětskou diskotéku s Minnií a Mickey Mousem,
strašidelné efekty, focení, tancování a dovádění s čerty
nebo soutěž. Vstupné 150 Kč dospělý, 100 Kč dítě. Více
informací najdete na www.certizrakouska.cz.

01/12
16:30

OD Centrum Doubravka

Čertí rojení

Zábavné odpoledne s čerty, anděly a Mikulášem nabídne
dětem divadelní a hudební vystoupení, soutěže pro děti,
lampiónový průvod do Habrmannova parku, slavnostní
rozsvícení vánočního stromečku a ohňostroj a také zpívání koled. Akci pořádá Městský obvod Plzeň 4.

Dozvěděli
jsme se…
… že i letos bude patřit statek
Lüftnerka v plzeňské zoologické
a botanické zahradě adventu. Odstartuje ho tvůrčí dílna s výrobou adventních věnců 1. prosince a ukončí živý betlém 22. prosince.
… že milovníci swingu jsou 19. prosince zváni
na Vánoční tančírnu do Buena Vista Clubu, kde budou hrát Prague Rythm Kings.
… že v prosincovém díle cyklu Publicisté.cs – Aktuálně uvede Knihovna města Plzně Pavla Vespalce
ze Společnosti bratří Čapků.
… že 27. prosince od 14 hodin proběhne povánoční odpoledne deskových her ve Studijní a vědecké
knihovně Plzeňského kraje.
… že Beseda zve 4. prosince na přednášku Jindřicha Böhma Waorani – mizející svět amazonských
domorodců.

DEPO2015

Design?
Je s tebou na
každém kroku.

16—18 | 11 | 2018
plzendesign.cz
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz

Converse All Stars
Marquis Mills Converse, 1917

29

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

22/11

CineStar, Cinema City

Creed II / drama / sportovní
Sylvester Stallone sice chystá nového Ramba, sám ale dobře ví,
že jeho kariéra akčního hrdiny je nejspíš u konce. Vůbec mu to
ale nevadí. Před třemi lety se totiž objevil ve volném pokračování Rockyho, kde si zahrál už starou boxerskou legendu, která
začne trénovat syna svého nejlepšího kamaráda. A Stalloneovi
tahle poloha mentora a životem unaveného člověka sedla tak, že byl nominovaný na Oscara. Creed se vlastně povedl celý a navíc vydělal solidní
peníze, takže tu máme dvojku, i tak ale bude víc o samotném mladém
Creedovi než o Rockym. I když vlastně možná ne… Na scénu se totiž vrací
Ivan Drago, Rockyho protivník ze čtvrtého dílu, který v ringu zabil Apolla
Creeda a tehdy si ho zahrál Dolph Lundgren. I on už má svoje roky a neboxuje, místo toho trénuje svého nástupce – vlastního syna. A v ringu tak
změří síly Creed jr. a Drago jr. A pro oba to bude hodně osobní souboj.
Mladý Creed je sice na vrcholu svých fyzických sil, proti němu však stojí
nepřítel, který je na tom nejspíš ještě lépe a navíc hrdinou cloumají emoce
a ani vztah s přítelkyní není úplně ideální. Bojovat se bude o všechno… Vedle Stallona a Lundgrena si hlavní roli zahraje Michael B. Jordan.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

01/11

Louskáček a čtyři říše / dobrodružný / rodinný
Klasický pohádkový příběh se dočkal nové a velkolepé filmové verze. Mladá
Clara má jedno jediné přání. Chce najít klíč, který by jí pomohl otevřít krabičku, v níž se skrývá něco, co jí zanechala její zesnulá matka. S pomocí zlaté nitě
od svého kmotra ho získá, ale ne nadlouho. Klíč zmizel, a aby ho Clara dostala
zpátky, musí se vydat do kouzelného světa, kde potká vojáka Phillipa, partu
trošku podivných myší a především trojici správců tří říší. Jenže je tu ještě jedna říše, do které se ani sami správci
neodváží a které tyransky vládne podivná královna. A právě tam musí Clara vyrazit, pokud chce svůj klíč najít. Velkolepou pohádkovou podívanou natočil Lasse Hallström, autor filmů Čokoláda a Co žere Gilberta Grapea. Hlavní role
se ujala talentovaná Mackenzie Foy, které budou krýt záda herecké superhvězdy jako Keira Knightley, Helen Mirren
nebo Morgan Freeman. Kino Beseda uvede 24. listopadu.

01/11

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Bohemian Rhapsody / životopisný / drama
Každá hudební legenda se dřív nebo později dočká velké filmové biografie
a teď přišla řada na Freddieho Mercuryho a Queen. Hudební ikona a jeden
z nejlepších zpěváků všech dob dokázal změnit svět rockové hudby, vyprodal
Wembley a jeho hlas pozná během pár vteřin nejspíš úplně každý. Stát se hudební hvězdou ovšem nebylo vůbec jednoduché. Ačkoliv s námi už Mercury není, samotný film by se měl věnovat
hlavně těm příjemnějším stránkám jeho života a kariéry a skončit by měl právě slavným koncertem ve Wembley, jímž
se Mercury a Queeni zapsali do historie. Režie se ujal Bryan Singer, který je zodpovědný například za komiksovou sérii X-Men a hlavní role se ujal Rami Malek. Kino Beseda uvede 1., 2., 4., 5., 7., 9. a 26. listopadu, Kino Káčko 1. listopadu.
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CineStar, Cinema City, Kino Káčko

08/11

Grinch / animovaný / rodinný
Zeleného skřeta Grinche, který nenávidí Vánoce, známe i u nás a může za to
film, ve kterém si ho zahrál Jim Carrey. Uprostřed Evropy ovšem nejde o úplně typického hrdinu a na popularitu frajerů z filmů jako S čerty nejsou žerty
absolutně nemá. Za mořem je ale situace jiná, tam je Grinch vánoční klasikou.
A totální. Letos se ale dočká nové animované verze, ve které ho bude dabovat představitel televizního Sherlocka nebo komiksového Doctora Strange Benedict Cumberbatch. A co je vlastně
Grinch zač? Je malý, zelený a věčně rozmrzelý. Nenávidí skoro všechno na světě, žije sám v jeskyni a mezi ostatní
vychází, jen když je to opravdu nutné. Ze všeho nejvíc ale nenávidí Vánoce, kvůli kterým jsou všichni strašně šťastní
a veselí. A letos to bude ještě horší, oslava Vánoc by totiž měla být mnohem větší než kdy dřív. A na Grinche je toho
najednou zkrátka moc. Řešení je tedy jednoduché, zničit Vánoce! Kino Káčko uvede 17. a 18. listopadu.

08/11

CineStar, Cinema City, Kino Káčko Dívka v pavoučí síti / krimi

Detektivní trilogie Stiega Larssona začala žít po smrti svého autora svým vlastním životem. Dnes jsou na světě
další díly, pod kterými jsou podepsaní jeho následovníci a v Hollywoodu si řekli, že když to úplně nevyšlo s první
adaptací s Danielem Craigem, vrhnou se rovnou na čtyřku. A bez Craiga. V každém případě v Dívce v pavoučí síti
se vrací hackerka Lisbeth Salander, žena, která se s nikým moc nepáře a dovede udělat ze života peklo každému.
V poslední době se specializuje na chlapy, kteří ubližují ženám, ale teď se dostala k trošku jinému případu. Novinář
Mikael Blomkvist, který připravuje článek o revoluční umělé inteligenci, totiž odhalil existenci tajné společnosti,
která by ráda trošku kecala do toho, co se s vynálezem, který může změnit svět, bude dít. A právě na její tajemnou
šéfovou má spadeno i Lisbeth. Tentokrát však možná hrdinové narazili na protivníky, kteří budou nad jejich síly.
Hlavní role se ujala talentovaná Claire Foy. Kino Káčko uvede 23. listopadu.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

08/11

Ten, kdo tě miloval / komedie / rodinný / krimi
Marie Poledňáková je režisérská legenda. Natočila filmy Jak vytrhnout velrybě
stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny nebo S tebou mě baví svět, nedávno se ovšem vrhla i na kariéru spisovatelky. Její kniha Ten, kdo tě miloval, ale
nakonec taky skončila v rukách filmařů. Za kamerou však tentokrát nestojí
ona sama, ale Jan Pachl, který natočil seriály Cirkus Bukowski a Rapl a detektivku Gangster Ka. Hlavním hrdinou je
policejní kapitán Kalina, který se stal obětí autonehody, na Zemi však zůstal jako duch, a tak může sledovat, jak se
s celou situací vyrovnávají jeho nejbližší i jak probíhá vyšetřování. A odhaluje spoustu věcí, o kterých donedávna
neměl tušení. A navíc to celé možná nebyla nehoda. Jak se s jeho smrtí a odhalením jeho tajemství vyrovná rodina?
A proč vůbec musel umřít? Ten, kdo tě miloval, je sice detektivka, ale i tady bude místo pro humor a legraci. Hlavní
role si zahráli Pavel Řezníček, Eva Holubová, Soňa Norisová, Hynek Čermák nebo Lukáš Vaculík. Kino Beseda uvede
22. listopadu, Kino Káčko 10., 16. a 25. listopadu.

15/11

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
dobrodružný / rodinný / fantasy
S Harrym Potterem jsme se po sedmi knihách a osmi filmech před pár lety
rozloučili, ale to neznamená konec pro svět čarodějů a magie. Před dvěma
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz
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lety jsme se ve filmu Fantastická zvířata a kde je najít seznámili s Mlokem Scamanderem, trochu podivínským čarodějem, který v New Yorku třicátých let hledal svoje ztracené potvůrky. A divákům se to líbilo, takže tu máme dvojku.
V Grindewaldových zločinech se ale situace trošku přiostří. Na konci jedničky se sice mocný mág Grindelwald octl
v rukou zákona, ale dlouho tam nepobyl. Je na svobodě, dává dohromady armádu a chystá se vyhlásit válku světu
lidí a to hodní čarodějové nemůžou dopustit. Zastavit ho může jen Scamander, kterému bude krýt záda mladý
profesor Brumbál. Blíží se válka čarodějů a každý si musí vybrat, na jaké straně bude stát. A hraje se o všechno.
Hlavní role se opět ujal držitel Oscara Eddie Redmayne, nově dorazí Jude Law a mnohem víc prostoru by měl dostat
i zloduch v podání Johnnyho Deppa. Fandové světa Harryho Pottera by v kinech neměli chybět. Kino Beseda uvede
23. listopadu, Kino Káčko 17., 18. a 24. listopadu.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

15/11

Balón / drama / thriller / historický
Michael Herbig je vcelku populární německý herec, režisér a především komik, ale i on dostal chuť zkusit natočit něco, co bude trošku vážnější. Děj
jeho Balónu se odehrává v roce 1979, kdy bylo Německo rozdělené na východní a západní. A v té východní části se nežilo úplně ideálně. Dvě rodiny
a osm hrdinů to vědělo moc dobře a chtěli se dostat na západ, legálně to
ovšem nešlo, a tak vymysleli odvážný a šílený plán. Postaví si vlastní horkovzdušný balón a pokusí se hranici
přeletět. První pokus jim ovšem nevyšel a ztroskotali těsně před svým cílem a museli se vrátit domů, pohraničníci
ovšem zbytky jejich plavidla objevili. A rozjel se závod s časem. Zatímco policie pátrala po lidech, kteří chtěli
emigrovat, skupina hrdinů se pokoušela co nejrychleji vyrobit nový balón. Stihnou to? A bude jejich druhý pokus
úspěšnější? Kino Káčko uvede 22. listopadu.

22/11

CineStar

Útok z hlubin / akční / thriller
Před devatenácti lety se v kinech objevil horor o superinteligentních žralocích
Útok z hlubin, ale pokud se těšíte na novou verzi nebo pokračování, asi budete
zklamaní. Jestli ale hledáte poctivý akčňák, nový Útok z hlubin vás určitě potěší.
V Rusku totiž proběhl puč. Prezident se octl v zajetí spiklenců, kteří chtějí dotáhnout do konce to, co se nepovedlo ani těm největším šílencům z doby Sovětského svazu. Cynický generál chce rozpoutat válku se Spojenými státy bez ohledu
na to, kolik milionů obětí to bude stát. Je tu ale ještě jedna šance, jak všemu zabránit. Malé americké komando musí
ruského prezidenta zachránit, nalodit se spolu s ním na jadernou ponorku a dostat se z nepřátelských vod do bezpečí.
Budou na to všechny jeho zkušenosti stačit? V hlavní roli velitele ponorky se objeví Gerard Butler, těšit se ale můžete
třeba i na Garyho Oldmana.

		

CineStar, Kino Káčko

22/11

Pat a Mat: Zimní radovánky / animovaný
Koumáci Pat a Mat dovedou bez nejmenších problémů rozesmát malé i velké diváky a teď to určitě potvrdí i ve svém novém filmu. Už podle podtitulu
Zimní radovánky se dá celkem snadno odhadnout, o čem to celé bude. Blíží
se zima a to znamená i spoustu práce, té se Pat s Matem nikdy nebáli, ale že by
ji zvládli odvádět na jedničku, to se taky nedá říct. Nadšení je ale důležité, tak
proč jim nedat další šanci? Nejdřív je potřeba uklidit sníh a nikomu se nechce dřít s lopatou nebo hrablem, takže se
ti dva rozhodnou postavit speciální stroj na úklid sněhové nadílky. A protože u toho pořádně promrzli, tak si rovnou
postaví i saunu. Bude se také vyrábět Betlém, zdobit stromeček, vymýšlet dárky a dělat spoustu dalších lotrovin.
Kino Káčko uvede 25. listopadu.
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22/11

CineStar

Mladí zabijáci / thriller / akční / komedie
Černá akční komedie Mladí zabijáci vyvolala při svém uvedení za mořem
docela solidní kontroverze. Aby taky ne, dějí se v ní totiž hodně šílené věci.
A proč? Protože soukromí přestalo existovat. Alespoň v malém a na první
i druhý pohled dokonale průměrném městečku Salem. Došlo tu totiž k hackerskému útoku a obyvatelé najednou zjišťují, že všechna jejich tajemství,
všechno, co schovávali před světem a neukázali ani svým nejbližším, je najednou venku. Tajemství ani soukromí už
neexistují a lidé se o svých přátelích i rodině dozvídají věci, které nechtěli nikdy vědět. Civilizace v Salemu se hroutí
a nastává anarchie. Proč taky ne, když člověk přichází o všechno, co chtěl mít jen a pouze pro sebe? Bude to jízda, při
které budou hrdinové bojovat nejen o svoje svědomí, ale i o život.

		

CineStar, Cinema City

29/11

Vdovy / drama / krimi / thriller
Hrdinky thrilleru Vdovy si nedělají iluze o tom, jak si jejich manželé vydělávají. Jsou to bankovní zloději a ve svém oboru jsou zatraceně dobří. Nebo spíš
byli, poslední kšeft se jim totiž nevydařil, policie je vystopovala a během přestřelky přišli všichni o život. Čtveřice žen najednou zjišťuje, že je nejenom bez
svých nejbližších, ale že mají i pořádně velké dluhy a je potřeba je zaplatit,
jinak bude zle. Co teď? Hrdinky, které spolu nemají moc společného, tedy krom toho, že jsou z nich čerstvě vdovy,
se rozhodnou pro riskantní řešení všech problémů. Dotáhnou do konce loupež, na kterou se chystali jejich manželé.
Na záda jim ovšem dýchá policie i gangsteři a navíc dámy rychle zjistí, že v tomhle řemesle se může stát cokoliv. A že
odejít s penězi a se zdravou kůží nebude vůbec snadné.

29/11

CineStar, Cinema City

Robin Hood / dobrodružný / akční
Robin Hood je hrdina, jehož asi není potřeba nikomu představovat a na plátnech kin se objevuje poměrně pravidelně. Ale tvůrci nové verze si řekli, že zkusí jeho klasický příběh pojmout trošku jinak. Robin Hood totiž bude i tentokrát
bohatým brát a chudým dávat, ve skutečnosti bude ale i on šlechtic. Co z toho
vyplývá? Že je svým nepřátelům pořád za zády a často tuší, co na něj chystají,
ale zároveň každý den riskuje, že ho odhalí a skončí na šibenici. Jeho bojové akce začnou brzy znervózňovat všechny
boháče v okolí, ale zároveň i inspirovat chudé k tomu, aby se postavili šerifovi z Nottinghamu, který celému okolí
vládne tvrdou rukou. Nový Robin Hood, kterého se ujali tvůrci seriálového nářezu Peaky Blinders: Gangy z Birminghamu, slibuje kombinovat tradiční dobrodružství s dech beroucími přestřelkami ve stylu filmů s Johnem Wickem.
Hlavní role se ujal Taron Egerton ze série Kingsman a uvidíte i oscarového Jamieho Foxxe.

29/11

CineStar, Cinema City Čertí brko / pohádka / komedie

Vánoce by bez nové filmové pohádky byly poloviční a Čertí brko by mohlo stát za to. Stojí za ním Marek Najbrt, který
natočil i jeden z nejzajímavějších domácích filmů posledních let Protektor, originální Polski film nebo Prezidenta
Blaníka. Děj se odehrává ve vesnici Pytlov u kopce Pervidle, kde žijí úplně obyčejní lidé. Ale i ti hřeší a všechny jejich
hříchy zaznamenává v pekle Čertí brko. To se teď ovšem rozbilo, a tak se Lucifer rozhodne poslat tam čerta Bonifáce,
aby donesl nové a přitom se trošku seznámil se světem. Bonifác ale o brko přijde, když ho o něj obere nepoctivý
šejdíř a tím začínají problémy. V Pytlově se k moci dostávají podvodníci, flákači, lenoši a zlodějíčci, kteří vědí, že
na ně peklo nemůže. A dokonce se jim povede zajmout i samotného Lucifera. Povede se Bonifáci dát všechno zase
do pořádku? V hlavních rolích se objeví Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos nebo Jan Budař.
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz
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RESTAURACE

Názor Petra Brettschneidera | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Petra Brettschneidera
Pokud si myslíte, že se tanečníci drží přísných stravovacích pravidel a diet, aby
nepřibrali, mohu vás ujistit, že je to mýtus. Já i spousta mých kolegů z divadla
jsme vždycky jedli všechno, na co jsme narazili. Pravda ale je, že před premiérou byl většinou žaludek utažený, takže se do něj nic nevešlo. Ale hned po
premiéře se většinou doplňovaly tekutiny a k nim všichni jedli dobré a zdravé věci, jako
jsou třeba naložené hermelíny nebo naložení neplavci. Další pravda je, že ani během zkoušek se moc nejí. Jen
současní tanečníci, tedy ti o třicet let mladší než já, si dávají jogurtíky a ovoce.
Já mám rád jak českou, tak asijskou kuchyni, ale nejvíc miluji plody moře. A to veškeré. Co naopak přímo nesnáším, je dušená mrkev! To je asi pozůstatek z dob školní kuchyně. Já sám umím uvařit asi všechno, co mě napadne
a na co dostanu chuť, ale přizpůsobuji si to k obrazu svému. Tím chci říct, že u sporáku rád experimentuji. Což
ovšem neznamená, že bych vařil rád. Nejsem jako naše maminky, které vařily každý den, to opravdu ne. V souvis-

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
losti se svou prací nebo jen tak turisticky jsem se podíval do různých koutů světa a rád jsem vždycky ochutnával
místní speciality. V Japonsku jsem se naprosto zamiloval do sushi na všechny způsoby. V Madridu jsem zase
pořád chodil do jednoho baru, protože tam visela uzená a vysušená kýta z býka a paní hostinská ji vždy k pivíčku
odřezávala. Ale aby to nevypadalo, že dobré jídlo je to jediné, co mě může zaujmout: například moje žena mě
získala na něco docela jiného. Na co, to vám ale neprozradím.
Když si mám zvolit restauraci, do které půjdu na oběd nebo na večeři, případně kam pozvu kamarády, je pro
mne vždycky důležité, co mají na jídelním lístku. A také si velmi všímám obsluhy. V Plzni nemám žádnou jednu
nebo dvě, kam bych se pořád vracel, protože i při výběru restaurace rád experimentuji a objevuji nové podniky.
Nicméně jsem si dobře pochutnal v Rangu a také mám rád restaurace stylu Švejk. A pokud mám jít na jídlo se
svými dětmi, pak by restaurace měla nabízet párky, bramborovou kaši nebo palačinky, to naše děti milují. Stejně
jako uzenou makrelu nebo těstovinový salát s tuňákem, který jim dělá moje žena.
Petr Brettschneider, tanečník

09–
11/11

Pulcinella

Svatomartinské menu

Na co ze svatomartinské nabídky vyrazit do restaurace
Pulcinella? Co třeba husí vývar s droby nebo terinka
z husích jater s opečenou bruschettkou? Anebo konfitované husí stehno a kroupové risotto s houbami? Nebo
je snad libo spíše filírované husí prsíčko s bramborovo–
celerovým pyré? Ať tak či tak, na závěr si rozhodně dejte
kaštanovou pěnu se šlehačkou! Vedle svatomartinské
nabídky zařazuje Pulcinella do listopadového jídelníčku
také pokrmy ze zvěřiny. A na prosinec zve na vánoční
posezení. Rezervace míst nutná!
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09–14/11

Saloon Roudná

Svatomartinské
menu
Saloon Roudná zve při příležitosti svátku svatého Martina na tradiční Svatomartinské
menu, které se skládá z předkrmu, polévky, svatomartinské husy a dezertu. Jako předkrm vám nabídnou
konfitované husí prso na trhaném salátku s pomeranči
a balsamico redukcí. Následovat bude polévka: husí
listopad 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.
kaldoun s kořenovou zeleninou a játrovými knedlíčky.
A pak již přijde na stůl tradiční svatomartinská husa pečená s jablky a švestkami s červeným zelím a chlupatými
knedlíky. Jako sladkou tečku na závěr si můžete dát pošírovanou hrušku v portském víně s vanilkovou omáčkou a ořechy. Rezervace na telefonním čísle 377 510 109.

10–11/11

Klub malých
pivovarů

Svatomartinské
hody
Potřetí pořádá Klub malých pivovarů Svatomartinské husí
hody, a to hned dvoudenní. Menu, které vytvořil šéfkuchař Mára Bejvl, se skládá z husího kaldounu s játrovými
knedlíčky, husí paštiky na carpacciu z červené řepy glazírované olejem z vlašských ořechů, podávané s brusinkovým křenem a křupavou bagetkou a hlavního chodu,
jímž bude čtvrtka dozlatova upečené husy s dušeným
červeným hlávkovým zelím se sušenými švestkami, zahuštěným perníkem, s variací knedlíků. Rezervace na tel.:
774 790 979 nebo na info@klubmalychpivovaru.cz.

od
11/11

el Cid

 lavnosti mladého vína
S
v el Cidu

V restauraci el Cid si můžete užít dvojí oslavu mladého
vína, a to nejdříve Svatomartinského a poté francouzlistopad 2018 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že 1. prosince se ve Spáleném Poříčí konají Mikulášské
trhy, kde budou k dostání adventní výrobky českých řemeslníků, perníčky, pražené mandle, svařák a další věci
vonící Vánocemi.
… že v Parkhotelu se 24. listopadu bude konat
Královský košt, na němž budete moci ochutnat
tři stovky nejlepších vín soutěže Král vín včetně
vítězného rulandského modrého 2015 z Vinařství
Jan Plaček.
… že zámek Zbiroh připravuje na prosinec Vánoční jarmark a koncert (15. 12.), Štědrý den na zámku
(24. 12.) a Silvestr na zámku (31. 12.).

ského Beaujolais nouveau. Kromě mladých vín v nabídce
najdete například trhané husí maso s kozím sýrem, zapečené šneky, kachní játra foie gras, konfitované kachní
stehno na jalovci nebo burgundskou specialitu kohouta na víně. Jako dezert vás bude čekat citronový nebo
kantabrijský ořechový dort. Mladá vína si můžete dát
po lahvi nebo i po skleničkách. Těšit se můžete na vína
od vyhlášených vinařů jako pan Sedlák nebo Tetur.

TIP NA LISTOPAD
09–12/11

U Mansfelda

Svatomartinské menu
Ani restaurace U Mansfelda nezůstává na svátek sv. Martina pozadu.
V nabídce bude mít husí kaldoun a čtvrtku husy
s mandlovou nádivkou, podávanou s hlávkovým
zelím a variací českých knedlíků. Podávat se bude
též Svatomartinské víno. Menu je ovšem zapotřebí si předem objednat. Objednávky se přijímají
do pondělí 5. listopadu na tel.: 377 333 844.
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PROGRAM

Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

1. 11. 19:00
2. 11. 19:00
3. 11. 18:00
7. 11. 19:00
8. 11. 19:00
9. 11. 19:00
10. 11. 18:00
11. 11. 10:30
		14:00
13. 11. 19:00
14. 11. 19:00
15. 11. 19:00
16. 11. 19:00
17. 11. 18:30
		19:00
			
18. 11. 19:00
19. 11.		
20. 11. 19:00
21. 11. 19:00
22. 11. 19:00
23. 11. 19:00
24. 11. 19:00
25. 11. 10:30
		19:00
26. 11. 19:00
27. 11. 19:00
28. 11. 19:00
29. 11. 19:00
30. 11. 19:00

Nabucco – opera/-CZ, DE TITNevěsta messinská – opera/-DE TITBalet Gala
Orfeo – opera/-TITDrahomíra a její synové – činohra
Kazimír a Karolína – činohra, derniéra
Miroslav Horníček – 100 let
Matiné – opera
Manon – balet
Nevěsta messinská – opera/-DE TITEnigmatické variace – činohra
Šumař na střeše – muzikál
Don Juan – činohra
Lektorský úvod: Zkrocení zlé ženy
Zkrocení zlé ženy – balet, premiéra
Noc divadel
Jakub Jan Ryba – opera
Prohlídky divadla
Drahomíra a její synové – činohra
Šumař na střeše – muzikál
Zkrocení zlé ženy – balet
Balet tančí republice – balet
Labutí jezero – balet
Matiné – opera
Tři sestry – činohra, derniéra
Hlasoplet – 15 let
Drahomíra a její synové – činohra
Orfeo – opera/-TITPařížský život – opereta
Orfeo – opera/-TIT-

V4
V14
V3
V8
foyer
O1
V9
V2
V11
S2
foyer
P
V17, pro seniory
V1
V10
KMD14

foyer

V5, pro seniory
V6
V12

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

3. 11. 19:00
4. 11. 19:00
5. 11.		
6. 11. 19:00
7. 11. 19:00
8. 11. 19:00
9. 11. 19:00
10. 11. 14:00
11. 11. 19:00
13. 11. 19:00
14. 11. 19:00
16. 11. 19:00
17. 11. 15:00
			
21. 11. 19:00
22. 11. 19:00
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Hamlet – opera/-TITZácpa – činohra
Prohlídky divadla
Liduschka (Baarová) – muzikál/-EN TITDONAHA! – muzikál
DONAHA! – muzikál
Chaplin – balet
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Tartuffe – činohra
Zácpa – činohra
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
La Putyka: Up End Down
Kdyby 1000 klarinetů – muzikál, derniéra
Noc divadel
Sluha dvou pánů – činohra
DONAHA! – muzikál

S8
N17
S3
N14
N11
N4

N9
N6

S4
N7

23. 11. 19:00
24. 11. 13:00
		19:00
25. 11. 16:00
27. 11. 19:00
29. 11. 19:00
30. 11. 16:30
		19:00

Zácpa – činohra
Zahrada divů – muzikál
Jednotka intenzivní lásky – činohra, derniéra
West Side Story – muzikál
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
Tartuffe – činohra
Rozsvícení vánočního stromu
Zácpa – činohra

N8

Z

foyer
N12

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

3. 11. 19:00
4. 11. 14:00
6. 11. 19:00
7. 11. 19:00
8. 11. 19:00
9. 11. 19:00
10. 11. 11:00
		16:00
11. 11. 13:00
		19:00
12. 11. 19:00
13. 11. 19:00
14. 11. 17:00
15. 11. 19:00
16. 11. 19:00
17. 11. 14:00
			
18. 11. 13:00
		19:00
21. 11. 19:00
24. 11. 17:00
27. 11. 17:00
28. 11. 19:00
29. 11. 18:00

Jenom konec světa – činohra, premiéra
Prodáváme nevěstu – opera
Jenom konec světa – činohra
50 odstínů (České porno) – činohra
Zápisník zmizelého – opera
Sweeney Todd – muzikál
Tobogan: Talkshow Aleše Cibulky
Odhalení busty Miroslava Horníčka
foyer
V žen Karla IV. – činohra
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Státní divadlo Košice: Deník Anny Frankové – balet
Marilyn (Překrásné děcko) – muzikál
Prodáváme nevěstu – opera
Enigmatické variace – činohra
Sweeney Todd – muzikál
Tobiáš Lolness – činohra, derniéra
Noc divadel
Co takhle svatba, princi? – muzikál
Jenom konec světa – činohra
Okouzlující slečna – opera
Prodáváme nevěstu – opera
J1
U nás to baLETÍ – balet
50 odstínů (České porno) – činohra
Setkání před premiérou …tentokrát Josef a jeho úžasný
pestrobarevný plášť
foyer

Divadlo Alfa

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

1. 11. 09:00
2. 11. 09:00
3. 11. 15:00
5. 11. 09:00
		19:00
6. 11. 09:00
7. 11. 09:00
10. 11. 15:00
12. 11. 09:00
13. 11. 09:00
14. 11. 09:00
		09:00

Perníková chaloupka
ALFA farma, klub
Perníková chaloupka
Perníková chaloupka
ALFA farma, klub
Perníková chaloupka
Kolíbá se velryba, klub (také 8. a 9. 11.)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Kosprd a Telecí
Bábkové divadlo Košice: O rytíři bez koně, klub
(také od 10:30 hod.)
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Divadlo

15. 11.
17. 11.
19. 11.
20. 11.
22. 11.
24. 11.
27. 11.

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

Kosprd a Telecí (také 16. 11.)
Noc divadel: Kosprd a Telecí
Kosprd a Telecí
Tři siláci na silnici (také 21. 11.)
Pohádky ovčí babičky (také 23. a 26. 11.)
Pohádky ovčí babičky
Kolíbá se velryba, klub (také 28., 29. a 30. 11.)

Divadlo Dialog

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

1. 11. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
3. 11. 15:30 J ak čert vyletěl z kůže – pohádka, premiéra,
hraje Divadlo Propadlo
		19:00 Jak je důležité míti Filipa – komedie, hraje Juniorský
herecký spolek D&D School
4. 11. 19:00 Višňový sad – komedie, hraje Herecký spolek D&D School
5. 11. 19:30 Audit ovčí stolice – absurdní komedie,
hraje Divadlo Jezírko
6. 11. 19:30 Antidiskotéka Jiřího Černého
8. 11. 20:00 Otylé ach – metal poetry, hraje Divadlo JakoHost
9. 11. 20:00 Rodinné album – hra na komedii, derniéra, hraje Amceth
10. 11. 19:00 Iluzionisté – komedie, hraje Spodina
12. 11. 19:00 Výlety za zrcadlo – autorské divadlo, premiéra,
hraje VÝSKUM
14. 11. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
15. 11. 20:00 Saturnin – hudební komedie, hraje Divadlo JakoHost
16. 11. 19:00 Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh
17. 11. 19:00 Výlety za zrcadlo – autorské divadlo, hraje VÝSKUM
19. 11. 20:00 Grönholmova metoda – nemilosrdná komedie, hraje
Divadlo JakoHost
21. 11. 19:00 Všechny moje milenky – dramatická hra, premiéra,
hraje Zrcadlo
22. 11. 19:30 Debilové – komedie, hrají exLudvíci
23. 11. 19:00 Nízkotučný život – komedie, hraje Chlupatej kaktus
24. 11. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
25. 11. 19:30 Od Silvestra do Silvestra – komedie, derniéra, hraje Spodina
26. 11. 19:00 Osamělost fotbalového brankáře – komedie, hraje Spodina
27. 11. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
28. 11. 19:00 Smích zakázán – komedie, hraje Spodina
29. 11. 19:00 Hřbitovní aktovky aneb Na shledanou na…
– černá komedie, hraje Divadlo Propadlo
30. 11. 19:00 Nezdvořák – černá komedie, hraje Orákulum

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:
Pocta Petru Weigelovi – malby, absolventské práce Anety Košanové
a Štěpánky ze SŠUP Zámeček
Jóga s Dášou Nesvedovou (vždy ve čtvrtek)
do 16. 11.	Člověk a příroda? – výstava fotografií studentů 3. ročníku
SŠUP Zámeček pod vedením Ivana Valy
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MĚ Š ŤA N S K Á BE S E DA VÁ S Z V E
HUDBA
12. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
19. 11.
25. 11.
26. 11.

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

OPERETNÍ REVUE
CHICK COREA: SOLO PIANO
VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO
MACEO PARKER
DAVID DEYL – KOUZELNÉ MELODIE
PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
FEŠÁCI

19:30
19:00
19:00

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
CAVEMAN

6. 11.
8. 11.
20. 11.

19:00
19:00
19:00

28. 11.

18:30

VIETNAM ZE SEVERU NA JIH
DVTV – SAMETOVÝ SPECIÁL PLZEŇ
MADEIRA OSTROV VĚČNÉHO JARA
PŘEDNÁŠKA VÁCLAVA CÍLKA:
CO SE DĚJE SE SVĚTEM II.

DIVADLO
1. 11.
4. 11.
14. 11.

OSTATNÍ

DĚTI
4. 11.
10. 11.
11. 11.
18. 11.
25. 11.

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

PEPO TAK UŽ DOST
HRAVÁ SOBOTA: ZPÁTKY DO PRAVĚKU
SKŘÍTEK POŘÁDNÍČEK
LOUPEŽNÍCI A ZVÍŘÁTKA
ČERTOVSKÁ POHÁDKA

KINO BESEDA
1. 11.
1. – 9. 11.
3. 11.
3. 11.
4. 11.
8. 11.
12. 11.
14. 11.
15. 11.

17:00
19:15
14:30
17:00
15:45
19:15
19:15
20:00
16:45

15. 11.

19:15

16. 11.
19. 11.
19. 11.
22. 11.

18:00
17:00
19:15
19:15

23. 11.

18:00

24. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
29. 11.
30. 11.

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

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ PRO SENIORY
BOHEMIAN RHAPSODY
PRO DĚTI
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
ZRODILA SE HVĚZDA
VESELÁ VDOVA
ZLATÝ PODRAZ
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
COLDPLAY: A HEAD FULL OF DREAMS
PRO SENIORY
JAN PALACH
DAVID HOCKNEY V KRÁLOVSKÉ
AKADEMII UMĚNÍ
JACK STAVÍ DŮM
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
DOGMAN
TEN, KDO TĚ MILOVAL
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
PRO DĚTI
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
TOMAN
NABUCCO
BOHEMIAN RHAPSODY
PRO SENIORY
HOVORY S TGM
ZRODILA SE HVĚZDA

www.mestanska-beseda.cz
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	20. 11.–18. 12.	„Světlo dopadlo shora tvrdým úderem“ – výstava hyperrealistických maleb Martina Herolda
1. 11. 19:00 Milonga – pravidelná tančírna argentinského tanga
(také 15. a 29. 11.)
2. 11. 20:00 Herecká škola Blanky Luňákové: V kleci
3. 11. 11:00 Bonjour Plzeň! French Market (do 19:00 hod.)
5. 11. 20:00 Jakub Čermák & Johan: Po tvých hrobech šlapu
– dokumentární divadlo
6. 11. 20:00 Bonjour Plzeň! Compagnie Pieds Perchés: Mezi řečí
– nový cirkus
7. 11. 20:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Sen
8. 11. 20:00 Spitfire Company, Markéta Vacovská, Lenka Dusilová: One
Step Before the Fall – fyzické divadlo, tanec za doprovodu
živé hudby
12. 11. 20:00 Rámus: VOX POPULI – oslava hrdinství aneb Národ Tobě!
– alternativní loutkové divadlo
13. 11. 20:00 Michal Záhora: Výročí – taneční kaleidoskop z historie
republiky
15.–18. 11.	Animánie – 13. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů
20. 11. 18:00 Vernisáž výstavy maleb Martina Herolda
		20:00 Move Dance Company: Carpet Diem – taneční představení,
Cooltour Ostrava
24. 11. 19:00 Taneční skupina Paprsek: Tančím o naději
25. 11. 15:00 Nedělní pohádkový expres – divadlo pro děti
s tvůrčí dílnou
26. 11. 09:00 Happy Handicap: Jdeme do toho spolu – koncert
a workshopy (také od 11:00 hod.)
		20:00 Jan Burian: Chilský večírek
27. 11. 19:00 Teátr Vaštar: Romeo a Julie
29. 11. 18:00 Perplex – skautský inspirační večer
30. 11. 20:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 27. 1.	Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední
Evropě 1860–1890
Kulturní program během výstavy:
1. 11. 17:00 Antonín Chittussi a „Škola přírody“ – přednáška Romana
Prahla
7. 11. 18:00 Vzpomínka na TGM a první republiku – pořad studentů
Masarykova gymnázia k oslavě 100. výročí vzniku republiky
11. 11. 14:00 Namalujte krajinu – výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
14. 11. 17:00 Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední
Evropě 1860–1890 – komentovaná prohlídka, provází Iveta
Řežábková
23. 11. 18:00 V tanci strun – hudebně-literární pořad, účinkuje Poetické
divadlo, Ivana Bažantová Jandová (cembalo) a Jan Irving
(kytara)
24. 11. 14:00 Workshop krajinomalby pro dospělé a seniory
28. 11. 18:00 Trochu lásky neuškodí – 1. benefiční koncert Lions Club
Plzeň Ladies
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30. 11. 18:00 B enefiční večer pro Dětské centrum Plzeň – účinkují
Poetické divadlo, zpěváci Divadla J. K. Tyla a flamencová
skupina La Juerga
Výstavní síň „13“
do 4. 11.	Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost
v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938
od 16. 11.
Miroslav Horníček: Koláže
od 21. 11.
Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938
Kulturní program během výstavy:
5. 11. 18:00 Umění meditace – meditativní program spojený s harfou
pod vedením Báry Lochmanové
13. 11. 18:00 Český humor od A do Ž – humorná próza i poezie doplněná
o hudební vstupy zpěváka a kytaristy Tomáše Váchala,
účinkuje Poetické divadlo a Tomáš Váchal
14. 11. 17:00 Neopouštěj se, člověče – křest knihy básnířky Jaroslavy
Málkové
15. 11. 17:00 Miroslav Horníček: Koláže – vernisáž výstavy
27. 11. 17:00 Paralely moderní hudby a výtvarného umění: Meziválečné
Československo – pátý díl přednáškového cyklu, přednáší
Dušan Brozman a Zdeněk Raboch
28. 11. 16:30 Křest knihy básnířky Karly Erbové Vlnolaní

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
1. 11. 17:00 Pohádky Brdských hor: Stanislav Bukovský podle Karla
Vokáče – vernisáž výstavy
1.–30. 11.	Pohádky Brdských hor: Stanislav Bukovský podle Karla
Vokáče – výstava
6. 11. 17:00 Týden vědy a techniky AV ČR: Forenzní antropologie (VZC)
7. 11. 15:00 Biblioterapie pro veřejnost (také 14. a 21. 11.)
		17:00 Týden vědy a techniky AV ČR: Padělky kolem nás, aneb
sofistikované techniky boje proti padělkům v kriminalistické praxi (VZC)
13. 11. 17:00 Václav Janoščík: Nespavost – přednáška (VZC)
15. 11. 17:00 Večer pro českou svobodu – otevřená debata s Vladimírem
Líbalem a Františkem Wiendlem (VZC)
29. 11. 17:00 Literární čaj o páté s Ivo Fenclem
30. 11. 17:00 Minimalismus v cestování (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
1. 11. 18:00 Alles auf Zucker – promítání filmu (NK)
1.–2. 11.
Den mrtvých, Día de Muertos (ROK)
5. 11. 16:30 Christian Rühmkorf (Deutsch-Tschechische Industrieund Handelskammer Prag) Das deutsch-tschechische
Wirtschaftstandem – ein Erfolgsmodell – cyklus
přednášek (NK)
6. 11. 17:00 Současné české exlibris – výstava k 100. výročí vzniku
Spolku sběratelů a přátel exlibris
		18:00 Stammtisch – otevřená konverzace v němčině s rodilým
mluvčím pro každého (také 20. 11., RK a NK)
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7. 11. 17:00 F ranck Thilliez – autorské čtení ve francouzštině v rámci
Bonjour Plzeň (ROK)
		18:00 English Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(také 21. 11., AK)
12. 11. 19:00 HRAniční kameny – autorské čtení poezie Lindy Hajžmanové s hudebním doprovodem Petra Nováka
13. 11. 15:30 Přednáška prof. Jacques Lefebvre (ROK)
14. 11. 16:00 Cantando y aprendiendo – španělština pro děti 5 – 15 let
(také 28. 11., ROK)
		16:00 Spanish Open – konverzace s rodilým mluvčím pro každého
(také 28. 11., ROK)
		17:00 Emigrace z habsburské monarchie na přelomu 19. a 20. století – přednáška Martina Bočka (RK)
19. 11. 16:30 Prof. Dr. Klaus Wolf (Universität Augsburg, Institut für
Germanistik): Wozu eine Bayerische Literaturgeschichte?
– cyklus přednášek (NK)
20. 11. 17:00 Přednáška k založení spolku SSPE 100 let
s Ing. Langhammerem
22. 11. 17:00 M. Diaconu: Grenzen im Denken Europas (v němčině, RK)
27. 11. 17:00 Do Rakouska na zkušenou (RK)
28. 11. 17:00 Vznik 1. Rakouské republiky – přednáška Martina Bočka (RK)
29. 11. 18:00 Wer früher stirbt ist länger tot – filmová projekce (RK)

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
4. 11. 13:00 Tvořivá dílna pro rodiny s dětmi – volná neděle, vstup
zdarma (do 18:00 hod.)
22. 11. 17:00 Papír hoří – vernisáž výstavy

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
Výstavy:
do 6. 1.		
SKLO – skupina Rubikon a hosté
do 27. 1.
Vilém Heckel 100 – výstava
Doprovodné pořady:
5. 11. 19:30 Koncert komorní hudby
6. 11. 18:00 Koncert PDS v rámci Plzeňského literárního festivalu
12. 11. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
13. 11. 17:30 Kouzlo antiky – přednáška Pavla Titze
20. 11. 16:30 Bělověžský prales a jeho houby – přednáška Jana Holce
27. 11. 17:30 Mrtví promlouvají – přednáška Miroslava Popelky

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 25. 11.	Jiné Plzeňsko: Obyvatelé plzeňského regionu v etnologické
a historické perspektivě – výstava
do 20. 1.
České „národní“ karty – výstava
do 31. 3.	Zaniklý svět stolních společností aneb sociální síť před sto
lety – panelová výstava
22. 11.–19. 2. Detaily – autorská výstava Moni Berry

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)

14. 11. 18:00 Mezinárodní fotografické sympozium – vernisáž výstavy (GLS)
15. 11.–8. 12. Mezinárodní fotografické sympozium – 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 4. 11.	Osobnosti, události, slavnosti plzeňské kultury 1918–2018
– výstava
od 1. 11.	Sdílení /malba, grafika, kresba/ – výstava (výstavní síň
radnice – II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
7. 11. 17:00 Světlo v krajině – vernisáž výstavy
7. 11.–2. 12. Světlo v krajině – výstava obrazů Milana Ďuriše

Galerie THAMBOS

Mohylová 91/1232, Plzeň – Doubravka, otevírací doba: pondělí, středa, pátek
10–14 hod., úterý, čtvrtek 14–18 hod.

1. 11. 17:00 Pavla Celerová – vernisáž výstavy
1.–30. 11.
Pavla Celerová – výstava obrazů
listopad 2018 | www.zurnalmag.cz
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Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 31. 12.

Gustav Nosek: Muž ve stínu – výstava

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
Výstavy:
do 4. 11.
			

Historické hřbitovy – výstava
PAMATUJ NA SMRT. Archeologické doklady pohřebního ritu
v období baroka – výstava

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 9. 12.
Výstava 100PY: Sto let republiky očima pěti generací
2. 11. 20:00 J.A.R. – koncert
5. 11. 18:00 Workshop: A kdo jsem Já? Máma, žena, milenka – všechny
moje role
		19:00 Dan Přibáň: Velká cesta domů!
6. 11.		
Dobrých 100 – vernisáž výstavy
7. 11.–31. 12. Dobrých 100 – výstava
9.–10. 11.
Posviť si na budoucnost – festival vzdělávání a práce
9.–15. 11.
Juniorfest – mezinárodní filmový festival pro děti a mládež
11. 11. 10:00 Juniorfest: Mezinárodní odborná konference
		13:00 Juniorfest: Hrajeme si jako před sto lety
12. 11. 17:30 Juniorfest: Převýchova Cameron Postové /
The Miseducation of Cameron Post
		18:00 Juniorfest: Koncert Milana Peroutky a kapely Perutě
		19:30 Juniorfest: Věže / The Tower
12.–18. 11. Plzeň Design Week
13. 11. 17:30 Juniorfest: Jehelníček / Pin Cushion
		19:30 Juniorfest: Panny / Ein Betulot Bakrayot
14. 11. 17:30 Juniorfest: Old Boys
		19:30 Juniorfest: Správná coura / Charlotte a du fun
16. 11. 21:00 Plzeň Design Week: Koncert BT'n'J
21. 11. 10:00 Soutěž ve vaření kávy
		18:00 Science Café: Ivo Veřtát
23. 11. 21:00 Electroswing Plzeň No. 11
25. 11. 11:00 Farmářská podzimní sklizeň
26. 11. 19:00 Tomáš Klus – koncert
27. 11. 16:30 Čerti z Rakouska v Česku
		19:00 Karel Štěpánek: Himálajský úsměv
28. 11. 17:00 Karel Štěpánek: Yoga Therapy Workshop
		20:00 Na stojáka – stand-up comedy
29. 11. 20:00 Xindl X: SeXy eXity Tour – koncert

D klub

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

1. 11. 15:00 Bohuš Matuš – pořad pro seniory
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10. 11. 15:00 Loupežníci a zvířátka – divadlo pro děti
15. 11. 15:00 Svět muzikálu: Petr Kubec – pořad pro seniory
29. 11. 15:00 Valérie Zawadská – 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 (OKB) – 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

6. 11. 09:00 O princezně, která skákala o tyči – pohádka se spisovatelem
Vhrsti (MK)
		17:00 David Růžička: Bedekr po staré Plzni – křest publikace (PS)
7. 11. 17:00 Ilona Švihlíková: Kapitalismus, socialismus a budoucnost…
– prezentace (PS)
8. 11. 16:00 Zapomenutý spisovatel Vojta Beneš – Radovan Lovčí (ÚKD)
13. 11. 17:00 Hovory o „H“: Umění a filosofie – Jiří Hlobil a Jaroslav
Vogeltanz (PS)
14. 11. 18:00 Písničky Waldemara Matušky – Šimon Pečenka a Josef
Hejcman (LK)
20. 11. 17:00 Publicisté.cs – Aktuálně: Jiří Kamen (PS)
22. 11. 16:00 Srdcové osmičky 1968/1989 – vzpomínkové posezení (ÚKD)
		18:30 NASTY RATZ: Glam metal – koncert (LK)
26. 11. 18:00 Tři roky v Saúdské Arábii – cestopis Libora Synka (MK)

Mušketýři v Plzni

Plzeň – historické centrum, Proluka, park U Ježíška, www.bitvaoplzen.cz

16.–18. 11.	Generál Mansfeld dobývá město Plzeň – rekonstrukce
událostí z roku 1618, vystoupení mušketýrů, šermířů, tábor
vojska, pochodňový průvod, hudba a dobové tržiště. Vstup
na stání volný, na tribunu s Mansfeldovou kartou.

Bonjour Plzeň 2018

Alliance Française de Plzeň – náměstí Republiky 12 (AF), Fresh Air Gallery – podchod
mezi ulicemi Resslova a Radobyčická (FAG), Galerie Evropského domu SVK PK –
náměstí Republiky 12 (GED), DEPO2015 – Presslova 14 (D), Le Frenchie Café – Smetanovy sady 6 (LF), Moving Station – Koperníkova 56 (MS), alliancefrancaise.cz/plzen/

2.–18. 11.
Frankofonní multižánrový festival Bonjour Plzeň 2018
2. 11. 19:00 Slavnostní zahájení – pro zvané (AF)
		20:00 Mâconský večer – degustace specialit z mâconského kraje,
pro zvané (AF)
3. 11. 11:00 Francouzský trh – vstup zdarma (do 19:00 hod., MS)
		12:00 Obrazy v přímém přenosu s Grégory Pouillat – vstup
zdarma (po celé odpoledne, FAG)
6. 11. 17:00 Kuchařský ateliér (AF)
		20:00 Mezi řečí – akrobatické představení (MS)
7. 11. 17:00 Literární setkání: Franck Thilliez – vstup zdarma (GED)
		19:00 Speak Dating N. 30 – vstup zdarma (LF)
9. 11. 09:00 Francouzská snídaně (také od 10:30 hod., AF)
12. 11. 18:00 Filmový klub: Michael Kohlhass – vstup zdarma (AF)
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Akce | Kino | Koncerty

14. 11.
15. 11.
17. 11.
18. 11.

20:00
19:00
09:00
18:00

Koncert skupiny L’Âge d’Or – vstup zdarma (D)
Ochutnávka vín a sýrů Od Francouze (AF)
Ateliér Animace – vstup zdarma (MS)
Slavnostní zakončení festivalu + koncert Šarivary
– vstup zdarma (AF)

Podzim v Prazdroji

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

2. 11. 17:00 Škola čepování piva Pilsner Urquell
3. 11. 10:00 Podzimní dílny v Pivovarském muzeu
6. 11.–7. 1. Ivan Hostaša: Keramika z období 1991–2007 – výstava
14. 11. 18:00 Hvězdy gastronomického nebe vaří v Plzeňském Prazdroji
16. 11. 19:00 Škola čepování piva Pilsner Urquell
20. 11.–20. 12. Soutěž o nejkrásnější vánoční perníček
1. 12. 10:00 Adventní dílny v Pivovarském muzeu
		17:30 Škola čepování piva Pilsner Urquell

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

6. 11. 17:00
		19:30
13. 11. 17:00
		19:30
20. 11. 17:00
		19:30
27. 11. 17:00
		19:30

Beze stop – USA 2018, režie: Debra Granik, 119 min.
První člověk – USA 2018, režie: Damien Chazelle, 141 min.
Zloději – Japonsko 2018, režie: Hirokazu Kore'eda, 121 min.
Na Chesilské pláži – Velká Británie 2017, režie: Dominic
Cooke, 110 min.
Dívka – Belgie 2018, režie: Lukas Dhont, 105 min.
Oni a Silvio – Itálie / Francie 2018, režie: Paolo Sorrentino,
150 min.
Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka
– Česko 2018, režie: David Jařab, 85 min.
Soumrak – Maďarsko / Francie 2018, režie: László Nemes,
144 min.

Kino a divadlo Káčko

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

1. 11. 20:00
3. 11. 17:00
		20:00
4. 11. 15:00
		18:00
10. 11. 20:00
16. 11. 20:00
17. 11. 17:00
		20:00
18. 11. 15:00
		18:00
22. 11. 20:00
23. 11. 20:00
24. 11. 17:00
		20:00
25. 11. 15:00
		18:00
29. 11. 20:00

Bohemian Rhapsody
Když draka bolí hlava
Zlatý podraz
Vilík: Rychle a vesele
Johnny English znovu zasahuje
Ten, kdo tě miloval
Ten, kdo tě miloval
Grinch
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Grinch
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Balón
Dívka v pavoučí síti
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
The Perfect Kiss
Pat a Mat: Zimní radovánky
Ten, kdo tě miloval
Oni a Silvio
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Cinema City

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

25.–31. 10.

J ohnny English znovu zasahuje, Když draka bolí hlava,
Nebezpečná laskavost, Zlatý podraz
1.–7. 11.
Bohemian Rhapsody, Louskáček a čtyři říše
8.–14. 11.
Dívka v pavoučí síti, Grinch, Ten, kdo tě miloval
15.–21. 11. Balón, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
22.–28. 11. Creed II
29. 11.–5. 12. Čertí brko, Robin Hood, Vdovy
Dále hrajeme: Č arodějovy hodiny, Halloween, Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená, Hovory s TGM, Králové zlodějů, Po čem
muži touží, Predátor: Evoluce, První člověk, Slender Man,
Sestra, Úžasňákovi 2, Venom (2D i 3D), Vilík: Rychle a vesele,
Yeti: Ledové dobrodružství (2D i 3D), Zrodila se hvězda

CineStar

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

25.–31. 10.	Johnny English znovu zasahuje, Když draka bolí hlava,
Nebezpečná laskavost, Zlatý podraz
1.–7. 11.
Bohemian Rhapsody, Louskáček a čtyři říše
8.–14. 11.
Dívka v pavoučí síti, Grinch, Ten, kdo tě miloval
15.–21. 11. Balón, Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
22.–28. 11.	Cirkus Rwanda, Creed II, Chvilky, Mladí zabijáci, Pat a Mat:
Zimní radovánky, Útok z hlubin
29. 11.–5. 12. Čertí brko, Robin Hood, Vdovy
Dále hrajeme: Č arodějovy hodiny, Halloween, Hovory s TGM, Králové
zlodějů, Malá čarodějnice, Po čem muži touží, Princezna
a dráček, První člověk, Toman, Venom (2D i 3D), Vilík: Rychle
a vesele, Yeti: Ledové dobrodružství, Zrodila se hvězda

KD Šeříková

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

2. 11. 20:00 Slet bubeníků
3. 11. 20:00 S torm – premiérový koncert + křest CD, hosté: Katr,
Maelström
8. 11. 19:00 Jiří Schmitzer
9. 11. 20:00 Odyssea + Pohoda
10. 11. 20:00 Metallica Tribute – Master of Puppets 30th Anniversary
Tribute + Eufory (SK) + Ingott
11. 11. 19:00 BRAY & the DENS (USA) + host
15. 11. 19:00 Rybičky 48: BEST (FUCK) OFF TOUR, host: Sendwitch
17. 11. 20:00 The Plastic People of the Universe + Veteráni studené války,
Vítkovo kvarteto
21. 11. 19:00 Blaze Bayley (UK) & Thomas Zwijsen – akusticky,
host: Melissa
22. 11. 19:00 BSP (Baláž-Střihavka-Pavlíček), host: Nevereasy
23. 11. 20:00 Špejbl’s Helprs – Tribute to AC/DC
29. 11. 19:30 Eva Pilarová – vánoční koncert
1. 12. 20:00 Pekař, host: Czech It
2. 12. 19:00 Vdelli (AUS) + Pumpa
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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

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

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE

VS LASERA

STAČÍ ČTYŘI KROKY
K DOSAŽENÍ ZMĚNY..

1/ Navštívit laserové
centrum VS LASERA
2/ Zbavit se chloupků
3/ Dát pryč tetování
4/ Odstranit vrásky

I drobný zákrok jako laserové odstranění vrásek, žilek, chloupků,
nebo třeba nevhodného tetování, může člověku pomoci získat
sebevědomí a skvělý pocit ze sebe.

Na detailech totiž záleží..

www.vslasera.cz
+420 775 339 126 | info@vslasera.cz

