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Vstup zdarma
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19–21/09/2019
Hala TJ Lokomotiva, Plzeň
čtvrtek, pátek: 10.00–18.00, sobota: 10.00–17.00
Vstup zdarma!
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Kompletní turistické informace
Tipy na dovolenou
Mapy a brožury od vystavovatelů z Česka
i ze zahraničí – zástupci regionu Banát z oblasti
Župa Timiș, největší Státní muzeum porcelánu
v Evropě z Hohenbergu…
Ukázka tradičních řemesel
Ochutnávky české i zahraniční kuchyně
– výtečné regionální potraviny, degustace
Plzeňského Prazdroje a bavorského piva
z Dampfbierbrauerei Zwiesel, rakouská
a moravská vína
Doprovodný program:
– Letem světem – přednášky z cest z mnoha
koutů světa (cestování po Karibiku a další)
– Křeslo pro hosta – rozhovory
a autogramiády známých osobností,
sportovců, herců – jedním z hostů bude
herečka Aneta Krejčíková, Lukáš Socha
a Tomáš Vaňourek – ZIKMUND100, Martin
Macík, profesionální závodník, který v Rallye
Dakar 2019 zajel neuvěřitelný 3. nejrychlejší
čas v poli kamionů.
– Hudební vystoupení – JUNIOR ORCHESTR…
– Vědomostní soutěže pro děti – poznávání
turistických cílů zábavnou formou, zajímavé
ceny, probíhá v obou halách

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Po celý den zábava pro děti i dospělé
– pohybové aktivity, interaktivní rozptýlení,
divadla, tvořivé dílničky
Turistická soutěž „Putování po Zlaté stezce“
o hodnotné ceny
Zahrada U Malíře plná zeleně a vůní bylin
– tvoření vlastních sypaných čajů
Muzeum techniky a řemesel – kompletně
vybavený kadeřnický salon z 30. let 20. století
Hvězdárna v Rokycanech a v Plzni
– výstava k 50. výročí od přistání člověka na
Měsíci a nafukovací planetárium
Pohádkohraní s Jitulí a Dadulí
– program složený z pohádek a soutěží
Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická
záchranná služba Plzeňského kraje
– ukázka činnosti a možnost vyzkoušení si
podání první pomoci, výstava techniky
Taneční a pohybová vystoupení
Dětská jóga
Fotokoutek
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Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,
rána už zase voní chladem, který se nám
ve vzpomínkách mísí s vůní nových kožených
aktovek a hrušek ke svačině. Když nás opustí romantické vzpomínky, uvědomíme si, že
nás po létě čeká opět maraton běhání s dětmi z kroužku na kroužek nebo vlastní školní
docházka v novém školním roce. Zkrátka je tu
zase čas pro Mezinárodní festival Divadlo, výstavu jiřinek na Lüftnerce a Haydnovy hudební slavnosti. Tohle všechno září s sebou přináší. A vedle toho najdeme v kalendáři ještě zmínku, že osmého se slaví Mezinárodní den gramotnosti,
šestadvacátého Mezinárodní den kulturního dialogu, o den později Světový
den cestovního ruchu a 30. září Mezinárodní den překladatelů. A 8. září oslaví
neuvěřitelné sté narozeniny sběratelka umění Meda Mládková. Zkrátka září je
po všech stránkách opět měsícem k prasknutí nabitým kulturou a společenským životem.
Kromě velkých akcí však v jeho kalendáři stojí za zmínku třeba společný koncert Plzeňských Orfeů – mladých muzikantských nadějí, o kterých v budoucnu
ještě hodně uslyšíme a na jejichž koncerty budeme určitě platit vysoké vstupné. Teď můžete využít příležitosti zajít na jejich koncert ještě za vstupné přívětivé a navíc budete moci za pár let vyprávět, že jste byli u jejich začátků.
Ve Studijní a vědecké knihovně PK byste zas neměli minout výstavu věnovanou samizdatům a exilové literatuře, která otevírá podzimní proud akcí připomínajících, že už tři desetiletí žijeme ve svobodné zemi, odkud nikdo nemusí
utíkat, aby mohl psát, hrát nebo jen žít podle svých představ.
Další zajímavou výstavu nabídne Západočeská galerie, kde se bude představovat designérské Studio Marka Najbrta. Že nevíte, k čemu ho přiřadit? Tak si
vzpomeňte na vizuály Karlovarského filmového festivalu, plakátové kampaně
Národní galerie nebo vizuál právě probíhající výstavy Evy Jiřičné v DOXu. To
všechno je dílem Studia Najbrt. A na výstavě uvidíte, že parádních věcí tu dělají
mnohem víc.
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Pokud vás výstavy zrovna neberou a dáváte přednost hudbě, pak vám dám
tip na koncert ve Staré synagoze. V její skvělé atmosféře vystoupí Beata Hlavenková s Oskarem Törökem. Už jen jejich spojení slibuje mimořádný zážitek.
Přivezou totiž svůj projekt Sně, v němž jsou i zhudebněné básně Bohuslava
Reynka a Petra Borkovce.
Plzeňská filharmonie
koncertní sezóna
2019/2020

A jestli chcete ještě stihnout nějaké akce pod pozdně letním nebem a k tomu
ještě máte rádi atmosféru středověku a Karla IV. či jeho syna Václava, pak i pro
vás září něco má: středověké klání U Ježíška nebo bitvu na Točníku.
Zkrátka pokud cítíte s nástupem podzimu tíži na hrudi, kulturní apatyka má
pro vás určitě nějakou tu medicínu.
Tak ji užívejte a užijte si ji!

www.plzenskafilharmonie.cz

Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
27. září
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PO L S K É
DNY
V PL Z N I

16. 9. / 17:00 / STARÁ SYNAGOGA
ZAHÁJENÍ VÝSTAV PO-LIN. ŽIDÉ V REPUBLICE
MNOHA NÁRODŮ A REFLEKSY UTRACONEGO
ŚWIATA / ODRAZY ZTRACENÉHO SVĚTA
VÝSTAVY POTRVAJÍ DO 13. 10.
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU
POSLEDNÍ KLEZMER
19. 9. — 25. 10. / NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

1 6 . 9. —
8 . 1 0. 2 0 1 9

VENKOVNÍ VÝSTAVA SPOLECZNĚ:
PŮL STOLETÍ POLSKO-ČESKÝCH VZTAHŮ
20. 9. / 19:00 / PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ –
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
JAZZOVÝ KONCERT V RÁMCI ZAHÁJENÍ SVĚTA
KNIHY PLZEŇ
ŠTĚPÁNKA BALCAROVÁ SEXTET & MAŁGORZATA
HUTEK: LIFE AND HAPPINESS OF JULIAN TUWIM
20.—21. 9. / DEPO2015
POLSKO ČESTNÝM HOSTEM SVĚTA KNIHY PLZEŇ
/ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
24. 9. / 17:00 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA
FESTIVAL POLSKÝCH FILMŮ WISŁA
VE FILMOVÉM KLUBU PLZEŇ: JULIUSZ /17:00/
A ÚTĚK /19:30/
2. 10. / 19:00 / STARÁ SYNAGOGA
KONCERT JIDIŠ TANGO V PODÁNÍ OLGY
MIELESZCZUK
8. 10. / 17:00 / MĚŠŤANSKÁ BESEDA
FESTIVAL POLSKÝCH FILMŮ WISŁA VE FILMOVÉM
KLUBU PLZEŇ: CARTE BLANCHE /17:00/
A MILOST /19:30/

POLSKÉ DNY V PLZNI POŘÁDÁ POLSKÝ INSTITUT V PRAZE VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM PLZEŇ
A POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MARTINA BAXY.

WWW.POLSKYINSTITUT.CZ

04/09 / 16:00
Mlýnská strouha

Průvod
Vendelín
Zahájení kulturní sezóny 2019/2020 se blíží! Průvod Vendelín již tradičně vyrazí od Mlýnské strouhy v čele s hercem
Janem Holíkem alias patronem plzeňské kultury Vendelínem Budilem. Rozmanitý kulturní program bude moderovat herec Divadla Alfa Petr Borovský a o báječnou atmosféru se postará Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno,
Pilsen Voice či tradjazzová kapela The Dixie Hot Licks. Chybět nebudou krátká vystoupení napříč uměleckými žánry. Součástí programu bude i představení knižní novinky
bývalého ředitele DJKT Mojmíra Weimanna. Závěrečnou
tečkou se stane koncert Plzeňské filharmonie.

Literární kavárna
2019/2020
Divadlo J. K. Tyla zve literatury milovnou veřejnost na další ročník soutěže Literární kavárna
2019/2020. Je určena všem, kdo se věnují psaní
nebo s ním teprve chtějí začít. Čtyři jednotlivá
kola na sebe nenavazují, a proto se zájemci
se svými texty mohou zúčastnit libovolného
z nich. Letošní novinkou je zavedení druhé
soutěžní kategorie. Přihlásit se tedy může jako
dosud každý od 14 do 26 let – kategorie juniorská, a nově i zájemci od 26 let výše!
Témata zvolená pro letošní sezónu jsou:
Výročí sametové revoluce – Dramatizace vítězného textu bude součástí slavnostního činoherního večera na Malé scéně v listopadu 2019.
Umělá inteligence – Inspirací k vašemu sci-fi
příběhu může být třeba Čapkovo drama R.U.R.
inscenované na Nové scéně.
Přichycen při činu – Pobavte humoristickou
povídkou. Inspirací se může stát třeba činoherní fraška Brouk v hlavě.
Poezie – Básnická tvorba na volné téma.

07/09 / 17:00
Malá scéna
DJKT

Kytice
Nejslavnější Erbenovo dílo tentokrát jako balet. V režii Ireny Žantovské a v choreografii sólisty baletu a choreografa
Richarda Ševčíka vzniká hodinové rodinné představení.
Čtyřmi baladami diváky provede postava K. J. Erbena
v podání herce činoherního souboru Jaroslava Matějky.
Vše se odehraje za doprovodu hudby Antonína Dvořáka.
Originální dílo citlivě seznámí i mladé publikum s českou
literární klasikou.

29/09 / 10:30
foyer Nové scény DJKT

Muzikálové matiné
Kateřiny Chrenkové
Falcové

6

V letošní sezóně jste zvání na čtyři Muzikálová matiné. První
z nich bude patřit Kateřině Chrenkové Falcové, která v DJKT
ztvárňuje mnoho rozmanitých rolí, za roli Marie ve West Side
Story získala v roce 2017 dokonce ocenění redakce webu
i-divadlo.cz. Těšit se můžete i na její hosty Petru Vraspírovou
a Pavla Režného a na pestrý repertoár muzikálových melo| www.zurnalmag. cz
dií! Vstupenky k zakoupení v předprodeji DJKT.
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V průběhu sezóny 2019/2020 se opět uskuteční také veřejná čtení, tentokrát v prostorách
kavárny Družba, a to 22. října, 17. prosince,
25. února a 21. dubna. Další podrobnosti najdete na www.literarnikavarna.djkt.eu.

sablona_zurnal_2018.indd 2-3

OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET

OPERA

ČINOHRA

Monika Šípová, abonentka
Amir Khan, sólista opery

Mgr. Kamila Burešová, abonentka
Marek Mikulášek, člen činohry

MUZIKÁL

BALET

Miloš Šlemenda, abonent
Charlotte Režná, členka muzikálu

MUDr. Václav Runt, abonent
Carolina Cortesi, sólistka baletu

V prodeji od 1. října 2019

PŘEDPLATNÉ 2020
KAŽDÝ MÁME
SVOJI ROLI !
| www.zurnalmag. cz
Vydalo Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zřizovatel město Plzeň, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje.

www.djkt.eu
facebook.com/djktplzen
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Plzeňská filharmonie vstupuje do jubilejní 100. sezóny

Plzeňská filharmonie vstupuje
do jubilejní 100. sezóny

Tomáš Brauner - hla

Ronald Zollman - šéfd

irigent

Plzeňská filharmonie je tělesem s úctyhodnou historií a kulturní tradicí. Za léta svého
působení si vybudovala pozici významného orchestru, jehož interpretační kvality
mohou oceňovat posluchači nejen u nás
doma. Svými uměleckými výkony přispívá
k propagaci Plzně, regionu, ale i celé České
republiky. V letošním roce si Plzeňská filharmonie připomene 100. výročí svého vzniku.

Chuhei Iwasaki - stálý hostující dirigent

10

vní hostující dirigen

Snahy o založení symfonického orchestru se v Plzni datují
od druhé poloviny 19. století. Stabilním tělesem, jež výrazně
zasáhlo do plzeňského kulturního života, se stal v roce 1919
Symfonický orchestr Osvětového svazu, jehož první veřejné
vystoupení se uskutečnilo 17. března 1920 v Měšťanské besedě.
Významná éra symfonické hudby v Plzni byla po druhé světové válce spjata s Plzeňským rozhlasovým orchestrem, jenž
od roku 1946 realizoval nesčetná domácí i zahraniční vystoupení a – v souladu se svým názvem – také cenné nahrávky
či živé rozhlasové vstupy. Jeho směřování ovlivňovaly silné
dirigentské osobnosti jako Josef Hrnčíř, Antonín Devátý, Josef
Blacký, Martin Turnovský, Bohumír Liška a mnozí další. Ke spolupráci byli zváni přední instrumentalisté (např. František Maxian, František Rauch, Josef Páleníček, Alexander Večtomov,
Zuzana Růžičková), pěvci (Maria Tauberová, Marie Podvalová,
Beno Blachut) i dirigenti (Alois Klíma, Jiří Stárek, Ivo Jirásek,
František Stupka). Později pak hostovali u dirigentského pultu
orchestru zahraniční hosté Charles Mackerras, Serge Baudo,
Aram Chačaturjan, a koncertní umělci jako Mstislav Rostropovič, Igor Oistrach, Leonid Kogan, Igor Bezrodnyj, Michael
Ponti a další.
Přes nesporné kvality a bohatou tradici zažilo těleso i temnější období a po roce 1989 několikrát stálo na pokraji zániku. Situaci se naštěstí vždy podařilo stabilizovat. V současné době pracuje Plzeňská filharmonie pod vedením
svého šéfdirigenta Ronalda Zollmana. Post ředitelky zastává
od roku 2009 Mgr. Lenka Kavalová, kterou jsme požádali
o několik slov.
září 2019 | www.zurnalmag.cz
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Plzeňská filharmonie vstupuje do jubilejní 100. sezóny

Každé kulaté výročí inspiruje k bilancování.
Jak nahlížíte na své desetileté působení
v čele Plzeňské filharmonie?
Plzeňskou filharmonii jsem převzala na jaře v roce 2009.
Bylo to v době jejího celkového útlumu, nejistoty, všeobecné nestability a s absolutní absencí managementu.
Filharmonie nebyla vůbec v dobré umělecké kondici,
a tak se na ni i nahlíželo. Na pozici šéfdirigenta tam tehdy byl velmi šikovný Japonec Koji Kawamoto, laureát
mezinárodní soutěže Pražské jaro. Společnými silami
a přesně promyšlenými strategickými kroky se nám
podařilo pozvednout uměleckou úroveň orchestru.
Na řadě byla také nutná generační obměna, téma, které
je v každém pracovním prostředí choulostivé. V průběhu let se mi postupně podařilo obohatit koncertní sezóny o lepší sólisty a dirigenty a dostat Plzeňskou filharmonii na lepší pódia. Také filharmonie v posledních
letech získala významná ocenění.
Samozřejmě, hovoříme-li o bilancování, je nutné zmínit,
že na druhé straně se potýkáme se značnými finančními
problémy. S prudkým nárůstem platů ve veřejné sféře
se nám jako obecně prospěšné společnosti rozevírají
nůžky. Jako kulturní instituce vykazujeme jednu z nejvyšších soběstačností, což si vyžaduje velmi náročný
a zhuštěný provoz. To ale rozhodně nestačí na narovnání mezd na úroveň tabulkových platů běžných v příspěvkových organizacích. V současné době probíhají
velmi vstřícná jednání jednak s naším zakladatelem,
kterým je město Plzeň, ale také s Plzeňským krajem,
a společně řešíme otázku zásadní změny ve financování
Plzeňské filharmonie. Já věřím, že se nám podaří najít
ideální řešení. Aby filharmonie prosperovala a důstojně
reprezentovala, potřebuje adekvátní rozpočet.

Poslední desetiletí přineslo řadu novinek:
četná domácí i zahraniční vystoupení,
nahrávky i zajímavě koncipované tematické
projekty. Kterých z nich si nejvíce ceníte?
V souvislosti s přípravou programu pro projekt Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015 jsem přemýšlela,
s čím novým bych mohla přijít na hudební scénu a napadlo mne vymyslet projekt, který by s vědomím dnešní
doby a v rámci multižánrového a multioborového propojení dokázal maximálně profesionálně připomenout
stěžejní historické milníky. Věděla jsem, že se pouštím
na tenký led, protože jsou to choulostivá témata vyvolávající emoce a také, že projekty tohoto typu se v dramaturgii žádného českého orchestru dosud nevyskytovaly.
Byla to výzva. Vznikl projekt Umělec a totalita, pro jehož
spolupráci jsem oslovila erudované instituce Ústav pro
studium totalitních režimů a Fakultu designu a umění
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Ladislava Sutnara při ZČU. Za tento projekt jsme získali
Uměleckou cenu města Plzně. Ta spolupráce se velmi
osvědčila a pokračuje dodnes. Připomínat si historii
a velmi často negativní dopady té či oné doby je velmi
nutné. Vznikly tak další projekty Únor 1948 aneb Čelem
k masám!, Nejen Mnichov 1938, Československo – 100.
Listopad 1989 připomeneme na podzim projektem Radost ze svobody. Některé projekty zaznamenal a odvysílal Český rozhlas.
Ptáte se na nahrávky. Myslím si, že i regionální orchestr
by měl mít vyprofilovanou vlastní nahrávací činnost,
a to i v dnešní době, kdy se méně nakupují hudební
nosiče a hudba se více stahuje z internetu. S Tomášem
Braunerem jsme si řekli, že by nebylo špatné natočit
například Dvořákovy Rapsodie, které léta natočené
nebyly, zejména pak Rapsodie, op. 14. Pátrala jsem dál,
co by mohlo být přínosem na trhu a napadlo mne, že
bychom s Tomášem mohli natočit Souborné dílo pro
violoncello a orchestr Bohuslava Martinů. Spolupráci
jsem nabídla Petru Nouzovskému. O nahrávku projevilo zájem vydavatelství Dabringhaus & Grimm. Získali
jsme za ni ocenění Classic Prague Awards 2017 v kategorii Nahrávka roku, také nahrávka získala pozitivní
hodnocení německých kritiků. V současné době máme
s jedním německým vydavatelstvím naplánované natáčení CD s díly Vítězslava Nováka. Objeví se na něm
jeho Klavírní koncert e moll a Serenáda F dur. Pod
nahrávkou bude podepsaný náš současný šéfdirigent
Ronald Zollman. Pro Český rozhlas teď v září s dirigentem Chuheiem Iwasakim souborně natočíme symfonie
Jana Václava Tomáška.
Co se zahraničních vystoupení týče, těch ročně realizujeme opravdu mnoho, a to v klasických i neklasických
žánrech. Co bych zmínila ráda je úplně vyprodané Matiné s českou hudbou v mnichovském Gasteigu nebo
to, že jsme byli vůbec jedním z prvních orchestrů, který
hrál v hamburské Elbphilharmonie. A zahrát si v takovém, a ještě vyprodaném sále je jistě krásnou odměnou
pro každého hudebníka.

Filharmonie pod Vaším vedením rozšířila
svou nabídku koncertních řad například
o „mezižánrovou“ a také o řadu určenou
dětem. Otevřít dětem dvířka do světa vážné
hudby – ať již prostřednictvím hudebních
pořadů nebo oblíbených koncertů
laureátů ceny plzeňský Orfeus – považuji
za nesmírně přínosné. Budete v této cestě
pokračovat?
Když jsem v roce 2009 nastoupila, filharmonie nabízela dvě klasické abonentní řady a návštěvnost koncertů
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to jsem to opravdu nechtěla. Kromě dětské řady Duha
nově nabízíme studentský projekt Muzikantská naděje
a nově vznikl také dětský klub Filharmoníček.

Je vidět, že se nebojíte změn a přijímáte
životní výzvy. Ne všechno se ale zřejmě
setkává s pochopením konzervativní části
publika. Nemáte strach z odlivu zájmu
abonentů?
Asi vím, kam míříte. V souvislosti s výročím Plzeňská
filharmonie – 100 jsme se po mnohých desítkách let
rozhodli přijít s novými abonentními řadami a s tím související nutnou novou organizací těchto řad. Ano, jisté
emoce tento krok vyvolal, ale byli jsme na to připraveni.
Jelikož jsem tuto emoční vlnu očekávala, měla jsem důsledně připravenou komunikační strategii, jak přesvědčit naše předplatitele, že tento krok je správný a že předkládáme novou kvalitnější kulturní nabídku. Asi hlavním
důvodem bylo změnit zavedené klasické řady A a B, kdy
řada A je samozřejmě vnímána jako „Premium“ a B jako
„béčko“. Cílem bylo postavit nové rovnocenné abonentní řady a smazat onen rozdíl mezi A a B. Nové řady nesou název Diamant a Platina.

Mgr. Lenka Kavalová,

ředitelka Plzeňské filh

Dnes již mohu vyhodnotit, že počet abonentů se nám
naopak rozšířil a zaznamenáváme velmi pozitivní reakce. Potvrdilo se, že moje vize udělat tuto zásadní změnu
byla správná.
armonie

byla přibližně na šedesáti procentech. Skutečně jsem
již tehdy musela začít nastavovat novou linii a musela
jsem tak činit postupně. V zahraničí jsem ale měla možnost sledovat jiné trendy. Mohla jsem pozorovat, kam
se ubírá zájem návštěvníků kulturních pořadů v Evropě.
Mám také poměrně dost zkušeností z Ameriky. Když se
například zájem o crossoverové pořady začal projevovat i v naší republice, byla jsem na to připravená. Zřídili
jsme crossoverovou abonentní řadu a znatelně rozšířili
cílovou skupinu posluchačů.
Co se dětských pořadů týče, chtěla jsem, abychom se
ubírali jinou cestou. Vsadili jsme kartu na vlastní autorské pořady, které budou nenásilnou formou dětského
posluchače edukovat, vyvolají v něm zájem a udrží jeho
pozornost. Přemýšlela jsem, koho oslovit a jak sestavit autorský realizační tým. Oslovila jsem hudebního
skladatele Tomáše Ille, scenáristu Martina Pášmu a posléze ještě vynikající hereckou osobnost Svatopluka
Schullera. Dnes máme více než deset vlastních autorských pořadů, které jsou interaktivní, zábavné, edukativní a didaktické. Sama jsem občas infantilní a zajdu se
na některý z nich podívat, protože jsou vtipné. Z dětství
si totiž pamatuji na nudné „výchovné koncerty“, a tak-
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Během Vašeho působení došlo k několika
výměnám na postu šéfdirigenta orchestru.
Jak byste hodnotila jejich působení?
Myslím, že s výběrem šéfdirigentů jsem měla šťastnou
ruku. Moje práce začala s japonským dirigentem Koji Kawamotem, kterého jsem zmínila v úvodu tohoto rozhovoru. Poté jsem oslovila Tomáše Braunera. Protože jsem
věděla, jaký potenciál v sobě má, dala jsem mu plnou
důvěru a příležitost. Mou důvěru Tomáš nezklamal. Orchestr pod jeho vedením umělecky rostl a získal řadu
prestižních ocenění. Dnes mne těší, jak jeho umělecká
kariéra roste a můj počáteční odhad se tak potvrdil.
Za toto hovoří i jeho jmenování novým šéfdirigentem
Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. S Tomášem jsme dobří přátelé a přeji mu v jeho nové éře mnoho úspěchů.
Na Tomáše Braunera od loňské sezóny navázal Belgičan Ronald Zollman, který je zkušeným seniorním dirigentem. Současný šéfdirigent Ronald Zollman pochází
z frankofonní oblasti a orchestr pod jeho vedením má
možnost rozvíjet repertoár této oblasti.
Stejným způsobem jako tenkrát Tomáše Braunera jsem
si pro další úzkou spolupráci vybrala ještě mladého
září 2019 | www.zurnalmag.cz
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japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho, který je výraznou dirigentskou osobností nastupující generace.
Chuhei Iwasaki zde studoval, žije tady, mluví česky
a s českým prostředím velmi souzní.

Zahajovací a zároveň „narozeninový“
koncert sezóny 2019/2020, na němž zazní
Beethovenova Missa solemnis, slibuje
mimořádný zážitek. Tuto velkolepou
kompozici uvedl v roce 1973 Plzeňský
rozhlasový orchestr pod taktovkou
Bohumíra Lišky spolu s Pěveckým sborem
Československého rozhlasu v Praze. Od té
doby se v Plzni, myslím, nehrála. Proč jste
zvolili právě toto náročné dílo? Příprava
musí být asi složitá…
V našich archívních záznamech jsme dohledali, že Missa
solemnis byla od té doby v Plzni uvedena ještě 18. 12.
1997 pod taktovkou Jana Chalupeckého. Tehdy jsme
se jmenovali Plzeňský rozhlasový orchestr – Symfonický orchestr města Plzně. S Ronaldem Zollmanem jsme
ji do dramaturgie zařadili jednak pro svou velkolepost
a jednak proto, že v roce 2020 oslavíme 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. Náš narozeninový koncert se koná 26. září pod taktovkou Ronalda Zollmana.
Spolu s Plzeňskou filharmonií vystoupí Slovenský filharmonický sbor a sólisté Marie Fajtová, Markéta Cukrová,
Jaroslav Březina a Jozef Benci. Missa solemnis bude
v Plzni uvedena po dvaadvaceti letech.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Co dalšího připravujete pro letošní jubilejní
sezónu?
V rámci oslav se konají ještě dvě samostatné výstavy
reflektující na historii tohoto tělesa. Jednu z nich si návštěvníci mohli po celý červenec prohlédnout v pražské
Valdštejnské zahradě a nyní je k vidění v Plzni v Křižíkových sadech. Druhá bude od 16. září k vidění v Mázhausu plzeňské radnice. Obě výstavy jsme připravovali
ve spolupráci s Odborem kultury MMP a velké poděkování za ně patří Mgr. Kateřině Zvěřinové. Samozřejmě
pestrá dramaturgie nás bude provázet v průběhu celé
sezóny. Všechny informace jsou na našich webových
stránkách.

Jaká je Vaše vize budoucnosti Plzeňské
filharmonie?
Z uměleckého hlediska pokračovat v nastavené linii
a dobře reprezentovat českou kulturu. Z ekonomického hlediska finančně stabilizovat filharmonii, získat
více prostředků z rozpočtu města a kraje, narovnat
mzdy na úroveň tabulkových platů, eliminovat personální podstav, se kterým se v současné době potýkáme
a postupně rozšířit velikost orchestru. Co mne ale velmi
trápí je, že začíná ubývat počet dobře vyškolených hudebníků.
Zatím více snem než vizí je pro Plzeňskou filharmonii
získat vlastní koncertní sál s důstojným zázemím. Ta
otázka je již ale otevřená, a to je velmi pozitivní.
Děkuji za rozhovor.
Lenka Bočanová
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MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Září bude v Kině Beseda jednoznačně patřit 9. filmu Quentina
Tarantina. Legendární režisér se na plátna kin vrací s novinkou
Tenkrát v Hollywoodu (2., 5., 11. a 19. 9.), která vás zavede
do konce zlaté éry Hollywoodu na sklonku 60. let. Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton (Leonardo
DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt).
S další novinkou se pochlubí Petr Kolečko, který vůbec poprvé
usedl i na režisérskou židli. Jeho komedie Přes prsty o lásce
pod volejbalovou sítí vás pobaví 4. a 12. září. Koncem září Kino
Beseda promítne strhující portrét jedné z nejslavnějších a nej-

„Kino Beseda promítne nového Tarantina,
Kolečka i koncert Rogera Waterse.“
více kontroverzních osobností vůbec. Portrét Diega Maradony
(25. 9.), poskládal držitel Oscara Asif Kapadia (Senna, Amy) z více
než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu! Pokud
jste nestihli poslední dílo Bolest a sláva z portfolia kultovního španělského režiséra Pedra Almodóvara, ještě jednu šanci máte 18. září.
V říjnu najdete v programu Kina Beseda dvě skutečné lahůdky. Nejprve vás ohromí vizuální dokonalostí
a dechberoucím zvukem koncertní snímek Roger Waters Us + Them (2. a 6. 10.) a o pár dní později se můžete těšit na výpravnou lahůdku Václava Marhoula Nabarvené ptáče (9. 10.) – snímek, který se po dlouhých
25 letech dostal coby český zástupce do hlavní soutěže v Benátkách.
V sále Kina Beseda vás čeká i speciální cyklus nazvaný Dnes čtu já. Během tří večerů se můžete těšit na autorské čtení Davida Jana Žáka z jeho knihy Návrat krále Šumavy, Jiřího Padevěta z jeho novinky Ostny
a oprátky a Jan Novák připomene svou knihu Zatím dobrý. A vždy bude následovat film.

Vánoce
v rytmu gospelu
V Měšťanské besedě vás
týden před Štědrým dnem
čeká parádní gospelová
show. 16. prosince vás
na vánoční svátky naladí
gospelová jízda v podání
Nata Browna & One Voice.
Nate Brown je bezesporu
gospelovou hvězdou. Jeho
hudební talent ho řadí mezi gospelové hvězdy a přinesl mu už nespočet cen. S uskupením One Voice se vydal
na turné poprvé v roce 2008 a nyní se po úspěšném koncertování po Spojených státech vrací zpět do Evropy. Vstupenky jsou již v prodeji a byla by škoda si tohle strhující
živé vystoupení nechat ujít.
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17/10
19:00

Robert Fulghum
se vrací do Besedy

Komponovaný večer plný zábavy slibuje v polovině října dostaveníčko s Robertem Fulghumem v Měšťanské besedě. Prostřednictvím
scénického čtení se seznámíte s dějem jeho
posledního románu Opravář osudů. A že je
se s čím seznamovat! Jde přece o román, který napsal pro svoje české fanoušky a který se
v Česku odehrává.

20/10
19:00

Nafrněná i Kráva

Kráva, Nafrněná nebo 2-8-5…tak
tyhle pecky jistě zaznějí na koncertě Báry Polákové v Měšťanské besedě. Ale můžete se těšit i na další písničky z Bářiných dvou alb, která
produkoval renomovaný Jan P. Muchow. Abyste si Bářin hudební nášup pořádně užili, je koncert na stání a vstupenky jsou ještě v prodeji.
září 2019 | www.zurnalmag.cz
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24/10 / 18:00

Cílek hledá
odpovědi
Proslulý popularizátor vědy
Václav Cílek zavítá koncem října do Měšťanské besedy a bude se snažit najít odpověď
na otázku Co se děje se světem? Společně s Václavem
Cílkem se na celý problém podíváme hned z několika
propojených hledisek – Země samé, klimatu, surovin,
energií i sociálních změn.

28/10 / 19:30

Simona
bez cenzury
Veselé i k zamyšlení, ale hlavně
s nadsázkou a bez cenzury – to
je podtitul One Human Show Simony Babčákové. Večer plný improvizace je natolik citlivý, že do něj vstupují
i nálady a pocity diváků, a výsledný čas se tak stává společným dílem.

29/12 / 19:00

Nevěsty se bouří
Pět žen a jeden muž se sejdou
ve svatební agentuře, aby připravili svůj velký den – tak začíná
komedie Vzpoura nevěst. Touhy všech svatebčanů, jejich očekávání a životní osudy vytvářejí vynikající platformu pro bláznivou komedii na téma
ženy a muži, manželství nebo svoboda. Navštivte svatební
agenturu, kde vládne pevnou rukou Zuzana Slavíková.

30/12 / 19:00

Poslední divadlo
roku
Poslední představení tohoto
roku se jmenuje Plnou parou
a zavede vás do sauny osamělého luxusního wellness
hotelu. Když k tomu připočtete tajnou pracovní a milostnou schůzku, touhu po dítěti a potřebu sponzorského daru, výsledkem je brilantní komedie plná záměn
a zmatků. V hlavních rolích vás pobaví Lenka Vlasáková,
Miroslav Etzler či Jan Dolanský.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

výběr z programu
14. 10.

21. 10.

17. 11.

18. 11.

MILUJU TĚ, ALE…

Hudební komedie s D. Šinkorovou
či T. Kostkovou a R. Vojtkem

SEX PRO POKROČILÉ

K. Roden a J. Krausová v brilantní
komedii

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

S. Stašová v tragikomické a upřímné
roli opuštěné matky

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA:
VZPOMÍNKA NA JANA SKÁCELA

Recituje M. Stránský.
25. 11.

27. 11.
4. 12.
8. 12.

9. 12.

27. 12.
7. 1.
12. 1.

13. 1.

BYT NA INZERÁT

A. Gondíková či I. Andrlová v komedii
plné zápletek v jednom bytě

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
COP
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

Tragikomedie s J. Krausovou
a K. Rodenem

MRZÁK INISHMAANSKÝ

Černá komedie opepřená drsným
humorem M. Hofmanna

FEŠÁCI

Tradiční vánoční koncert

ASONANCE
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

Bláznivá komedie s L. Vaculíkem
a A. Gondíkovou

MISTERIO DEL ÁNGEL – TANGO
ARGENTINO

Ojedinělá tangová show

www.mestanska-beseda.cz
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Mezinárodní festival Divadlo

Dramaturgie plzeňského festivalu každoročně proklamuje
svoji nezávislost na jakékoli předběžné volbě tématu festivalu. V hledání jeho programové skladby se nechává vést snahou nabídnout co nejširší pohled na moderní evropské divadlo, jeho aktuální témata a formální postupy.

11–19/09

27. Mezinárodní festival
Divadlo Plzeň
Už posedmadvacáté bude září v Plzni patřit
divadlu. Konkrétně tomu nejlepšímu z divadla z uplynulé sezóny. Festival Divadlo
opět přiveze vynikající inscenace z Čech,
Moravy, Slezska, Slovenska, Polska a dalších zemí.
Předprodej vstupenek na letošní ročník
festivalu probíhá na festivalovém webu
www.festivaldivadlo.cz a v prodejní síti Plzeňská vstupenka.

Letos se stalo, že sama doba témata festivalu výrazně ovlivnila. Tematicky vyhrocenému divadlu dnes evidentně přejí zjitřené politické poměry v zemích Visegrádu a zejména v Polsku.
Není náhodou, že se ve festivalovém výběru ocitly hned tři inscenace polských divadel. Po delší době na plzeňském jevišti
uvidíme práci jednoho z nejvýznamnějších tamních režisérů,
Grzegorze Jarzyny: mimořádně úspěšnou hudební inscenaci Jiní lidé na libreto Doroty Masłowské. V ní se dynamicky
spojují prvky populárního hudebně-dramatického žánru a videoartu se syrovým pohledem na životy dnešních Varšavanů.
Událostí loňského krakovského festivalu Božská komedie se
stalo monodrama tří žen: Sabiny Baralové, autorky memoárové předlohy, režisérky Magdy Umerové a autorky dramatizace
a herecké protagonistky, legendy polského filmu a divadla
Krystyny Jandové – Zápisky z vyhnanství. Hluboce citlivě
a zároveň civilně evokovaný příběh mladé Židovky, donucené v roce 1968, stejně jako tisíce Poláků židovského původu,
k emigraci na Západ, získává v dnešní době aktuální přesah.

„Už posedmadvacáté bude září v Plzni
patřit divadlu.“
O rok dříve se na krakovském festivalu představila inscenace
plzeňskému publiku již známé režisérky, hudebnice a principálky divadelního souboru Chór Kobiet Marty Górnické Hymnus na lásku. V sarkastickém rozporu s titulem se originální
režisérčin koncept sborového divadla tentokrát soustřeďu-
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je na současný jazyk nenávisti. Představení, v němž
se setkávají polské vlastenecké písně s vyhlášeními
Anderse Breivika, završuje programovou část, zaostřenou letos na Polsko.
I maďarská inscenace Je těžké býti Bohem, je mrazivě
aktuální. Příběh z podsvětí mezinárodního obchodu
se sexem z pera režiséra Kornéla Mundruczó a scénáristky Yvette Bíróové je šokujícím mementem mizející
lidskosti.
Slovenské divadlo bude ve festivalovém programu
reprezentovat Americký císař. Nejlepší inscenace tamější loňské divadelní sezóny je dramatizací osudů haličských uprchlíků z přelomu devatenáctého a dvacátého století, mířících do vysněné Ameriky, jak je popsal
rakouský novinář a spisovatel Martin Pollack.
Druhým titulem z Bratislavy bude inscenace Slovenského národního divadla Před západem slunce. V klasické hře Gerharta Hauptmanna v současném hávu
a režii Michala Vajdičky exceluje Martin Huba.
Klasickým textem se inspiroval i Dmitrij Krymov, další
z předních ruských režisérů, jejichž práce festivalová
dramaturgie systematicky v posledních letech představuje. Jeho neotřelé, téměř surrealistické zpracování
Ostrovského dramatu Bez věna je společným projektem moskevského divadelního souboru Školy dramatických umění a producenta Leonida Robermana. Oba
zahraniční klasické tituly na programu letošního festivalu také spojuje jedno téma: nemožnost být svobodným ve světě peněz.
I pestrý výběr domácích inscenací sezóny vykazuje
zajímavé shody. Dvě z pozvaných inscenací pražských
divadel nezávisle na sobě sáhly po bergmanovské inspiraci: Persony v podání Divadla Na zábradlí a Soukromé rozhovory Divadelního spolku Jedl. Pod dalšími dvěma inscenacemi je podepsán režisér Michal
Dočekal: Městská divadla pražská přivezou Kushnerovy Anděly v Americe a opera Národního divadla Sternenhocha. Zajímavým titulem bude nesporně i Muzikál třetího věku, který z písní Jana Buriana sestavila
a se svým Body Voice Bandem zinscenovala režisérka
Jaroslava Šiktancová.
Z mimopražských souborů se představí soubory ostravského Divadla Petra Bezruče s Maryšou a Slovácké
divadlo Uherské Hradiště s dramatizací Kříže u potoka.
Do Plzně se po letech vrací i režisér Jiří Pokorný, a to
s inscenací ostravské Arény Zabiják Joe Tracyho Lettse.
Klicperovo divadlo v Hradci Králové se představí novou
inscenací hry Tankreda Dorsta Fernando Krapp mi
napsal dopis a Naivní divadlo Liberec přiveze další ze
svých hravých loutkových inscenací věnovaných nejmenším dětem s názvem Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, která
byla letos oceněna na festivalu Mateřinka.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

TIPY Z PROGRAMU:
HLAVNÍ PROGRAM
11/09 / 19:00

Nová scéna

Bez věna

Společný projekt moskevského divadelního souboru Škola
dramatického umění a producenta Leonida Robermana je neotřelým, téměř surrealistickým zpracováním
Ostrovského předlohy. Zapadá do řady provokativních
inscenací ruské klasiky, které připravuje režisér Dmitrij
Krymov. Nemožnost být svobodný bez peněz ve světě
peněz je v inscenaci podtržena groteskností a zdůrazněním absurdity situací i proměnlivostí stylů, které režisér střídá. Vše probíhá na pozadí permanentně běžícího
televizního přenosu fotbalového utkání; herci během
představení vstupují do paralelní reality na břeh řeky
Volhy, přebývají v ní a vracejí se zpět na jeviště.

12/09 / 17:30

Velké divadlo

Kříž u potoka
Slováckě divadlo z Uherského
Hradiště převedlo na jeviště
klasický román Karoliny Světlé. To podtrhuje baladický rozměr předlohy, dusné venkovské drama o kletbě
i vině se ve Františákově interpretaci blíží rozměrům antické tragédie. Vedle mimořádných hereckých výkonů
přispívá k uměleckému zážitku také invenční scénografie i vynalézavý hudební podkres, který se vedle folklorních motivů nevyhýbá ani domácí pop music.

12/09 / 21:00

DEPO2015
– velký sál

Zápisky
z vyhnanství
Varšavský Teatr Polonia přiváží inscenaci, za jejíž existenci
vděčí třem ženám: Sabině Baral, která svůj osobní příběh
vtělila do stejnojmenné knihy, autorce jevištní úpravy herečce Krystyně Janda a režisérce Magdě Umer. Spolu s živým hudebním doprovodem se v ní rozehrává skutečný
příběh polské židovky donucené k emigraci v roce 1968.
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Polské a židovské písně se ozývají ve chvíli, kdy slova jsou
již příliš bolestivá, či jako brechtovský komentář k řečenému. Čtyřicet let starý příběh získává v inscenaci aktuální
přesah. Zápisky z vyhnanství patří k nejpozoruhodnějším
inscenacím polské scény z uplynulé sezóny.

Mezinárodní festival Divadlo

z neznáma a vrhne se po hlavě vstříc velkému vlakovému
dobrodružství. Cestou za svou láskou navíc získá spoustu
nových psích kamarádů, kteří mu při jeho pátrání pomáhají. Inscenace získala na letošním festivalu Mateřinka
čtyři ceny.

13/09 / 16:30

14/09 / 12:30

Nová scéna

Moving Station

Hymnus na lásku
Originální koncept moderního
scénického chóru, který v roce
2011 představila i na plzeňském festivalu režisérka Marta Górnicka, si za dobu své existence vybudoval celoevropské renomé – a poněkud komplikovaný vztah se
současným polským establishmentem. Titul inscenace
v sobě skrývá hořký sarkasmus: Górnicka totiž do svého sborového opusu, v němž tentokrát vystupují nejen
ženy, ale i muži a příslušníci nejrůznějších menšin, zařadila autentické projevy současné, ve společnosti stále
více se na povrch deroucí nenávisti. Mrazivý protest
i strhující divadelní zážitek. Inscenaci nastudoval varšavský Fundacja Chór Kobiet a Teatr Polski z Poznaně.

13/09 / 18:30

Velké divadlo

Andělé v Americe
Městská divadla pražská přivážejí proslulou fresku Tonyho
Kushnera o životě Newyorčanů v polovině osmdesátých
let, v čase Ronalda Reagana a vrcholící epidemie AIDS.
Režisér Michal Dočekal ji v únoru 2019 s velkým ohlasem
nastudoval coby svou první šéfovskou režii v Městských
divadlech pražských.

14/09 / 11:00 a 14:00

Divadlo Alfa
– zkušebna

Šššš. Šššš. Hůůů.
Haf!
Inscenace Naivního divadla je určena dětem ve věku
od 2 let, probíhá téměř beze slov a je hrána pro velmi
malý počet diváků sedících na dosah scény. Na speciálně upraveném jevišti se odvíjí příběh pejska, který se pro
nalezení své psí kamarádky rozhodne překonat strach
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Soukromé
rozhovory

Soukromé rozhovory v podání
Divadelního spolku Jedl jsou bergmanovskou variací
na téma manželství, nevěry a ztráty víry. Víry v sebe,
víry v druhého člověka, víry v Boha. Režisér Jan Nebeský
tuto sondu do vztahu muže a ženy inscenoval na hraně
mezi soukromým peklem a banálními, až směšnými momenty, které vypjaté životní okamžiky provázejí. Trojice
vynikajících herců představuje své postavy s maximálním nasazením, ale zároveň s humorem a nadhledem.

14/09
15:00

Malá scéna

Před západem slunce

Dobře zabezpečený sedmdesátník se zamiluje do dvacetileté ženy. Analýza rodinného rozkladu z pera nositele Nobelovy ceny Gerharta Hauptmanna se i po téměř devadesáti letech od svého vzniku stále vrací
na divadelní prkna. Michal Vajdička si ji vybral jako
svou nástupní režii ve funkci uměleckého šéfa činohry
Slovenského národního divadla a mohl přitom vsadit
na proslulé kvality jejího souboru, především na jedinečný a výjimečný výkon Martina Huby v hlavní roli
Matthiase Clausena. Výkon, jímž herec „dokáže doslova manipulovat atmosférou inscenace“, vynesl Martinu Hubovi Cenu Dosky 2018.

14/09 / 19:30

Velké divadlo

Sternenhoch
Opera Národního divadla nastudovala operní adaptaci Klímova groteskního romaneta Utrpení knížete Sternenhocha. Fiktivního deníku plného vražd a snů o nich,
tlachání i vysokého filozofování pětiúhelníku hlavních
postav využívá v nových souvislostech zvukových možností elektronické kompozice, které přinášejí kombinace samplingu, čisté elektroniky a reálných nástrojů.
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Mezinárodní festival Divadlo

14/09
20:00

DEPO2015 – malý sál

Americký císař

Scénická kompozice Štúdia 12 a Divadla Pôtoň, Americký císař, byla oceněna jako nejlepší slovenská inscenace
loňské sezóny. Čerpá z literární předlohy rakouského
novináře, redaktora a spisovatele Martina Pollacka,
která spojuje dokumentární materiály s beletristickým
líčením osudů haličských uprchlíků z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Východ rakousko-uherské
monarchie tehdy zažíval exodus obrovských rozměrů,
a ti, co odcházeli, byli výhodným obchodním artiklem
pro spekulanty, převaděče, agenty a podvodníky všeho
druhu. Pollack toto období přibližuje množstvím historických faktů, propojených se silnými příběhy a osudy
konkrétních lidí.

15/09 / 16:30

DEPO2015
– velký sál

Je těžké
býti Bohem
Proton Theatre přiváží z Budapešti krutý a nelítostný
obraz světa plného násilí, nahoty a utrpení. Autenticita příběhu je umocněna scénou, kterou tvoří dva
pojízdné kamiony. Příběh z podsvětí mezinárodního
sexuálního obchodu rámuje režisér Kornél Mundruczó
pasážemi ze stejnojmenné novely bratrů Strugackých
z roku 1964, jejíž hrdina je nucený přihlížet násilí bez
možnosti zasáhnout. „Podstatou člověka je podivuhodná schopnost zvyknout si na všechno. V přírodě
neexistuje nic, čemu by člověk nepřivykl. Ani kůň, ani
pes, ani myš takovou schopnost nemají. Bůh, když člověka tvořil, si nejspíš dobře uvědomoval, k jakým útrapám ho předurčuje.“

15/09 / 19:00

Nová scéna

Jiní lidé

Novinka varšavského divadla
TR v režii Gregorze Jarzyny vychází z hiphopové básnické skladby, jejíž autorkou je
slavná prozaička a dramatička Dorota Masłowska. V mimořádně dynamické, svižné a vtipné inscenaci s výrazným hudebním a videoartovým plánem se setkáváme
s několika současnými Varšavany a jejich neurózami,
září 2019 | www.zurnalmag.cz

touhami, nejistotami a depresemi – a významnou postavou je i samotná Varšava, utopená ve smogu, drogách a chlastu. Na inscenaci se vedle souboru TR podíleli varšavští hiphopeři a výtvarníci, ale také desítky
obyvatel města.

DOPROVODNÉ AKCE
11/09 / 17:00
12/09 / 14:00 a 17:00

U Branky

Indigo

Otevřete své srdce a vstupte
prostřednictvím představení německého souboru Ea
Paravicini do magického světa cirkusu. Jste velmi vítáni!
Objekty denního života se v něm stávají pohyblivými
postavami, vyprávějí příběhy – a najednou je tu třetí
noha, objeví se osel a mnoho dalších báječných tvorů.
Vír spojující akrobatické a umělecké prvky s poetickou
fantazií pak vyvrcholí tancem na laně.

JOHAN UVÁDÍ
10/09 / 19:00
11/09 / 17:00
12/09 / 11:00

Moving Station

A kde ty bydlíš?
(Ve skříni)

Autorská inscenace Zuzany Burianové a JOHANu pokračuje v cyklu původní tvorby iniciované centrem JOHAN
Plzeň, který vychází ze zájmu a studia současného společenského dění. Zajímá nás svět, ve kterém žijeme. Umění
se má za úkol dotýkat palčivých momentů našeho života.
Tentokrát jde tedy o bydlení, spolubydlení a nebydlení.

EPILOG
17 a 18/09 / 19:00

Velké divadlo

Elegance
molekuly

Dejvické divadlo přiváží na festival příběh o silné vizi, předvídavosti, štěstí a odměně,
která přišla příliš pozdě. Hra si všímá rozporuplné osobnosti geniálního českého chemika profesora Antonín
Holého, jednoho z otců léku proti AIDS, který dnes užívá více než osmdesát procent pacientů na celém světě.
Inscenace důmyslně propojuje dokumentární prvky
s fikcí a vědecká fakta odlehčuje ironickým humorem.
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Lázeňský rezort Bad Birnbach

14/09 / 10:00–17:00

Regionální informační centrum
Plzeňského kraje a Bavorska

Lázeňský rezort
Bad Birnbach

Česko-bavorské infocentrum na náměstí Republiky
zve na prezentaci lázeňského rezortu Bad Birnbach,
která se bude konat v sobotu 14. září od 10–17 hodin
v Regionálním informačním centru Plzeňského kraje
a Bavorska na náměstí Republiky 17 v Plzni.

Regionální informační centrum Plzeňského kraje a Bavorska již 3. rokem úspěšně
funguje na náměstí Republiky. Infocentrum slouží k prezentaci obcí, akcí a turistických možností v celém Plzeňském kraji,
ale stejně tak tu zájemci najdou informace
o Bavorsku, turistických zajímavostech,
volnočasovém vyžití jak pro sportovce,
tak i pro rodiny s dětmi nebo seniory. Dozvíte se zde, kam například na kolo, za pěší
turistikou, kam za aquaparky, za nákupy,
kulturou či do muzea. Milovníci sportu zde
objeví tipy na ubytování a sportovní vyžití.
Na jednom místě zde najdete nejen propagační materiály a mapy, ale i personál,
který vám ochotně s naplánováním výletu
či pobytu v Bavorsku pomůže.
Po celý rok se v Regionálním centru pořádá
celá řada zajímavých akcí, tiskových konferencí, kterých se účastní partneři prezentovaných destinací a jednou z nich je například i prezentace lázní Bad Birnbach.
Více informací najdete na www.qap.cz
v rubrice Tipy do Bavorska.
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V rámci této prezentace proběhne mezi 11. a 12. hodinou i informační seminář. Těšit se můžete na zajímavou přednášku z oblasti lázeňství, po které následně proběhne i společná diskuze s hlavními představiteli
lázní Bad Birnbach. Čeká na vás drobné občerstvení, soutěže
o luxusní wellness pobyty a pro každého účastníka jsou připravené slevové kupóny do lázní Bad Birnbach.

„Přijďte a zúčastněte se slosování
o wellnessový pobyt v lázních
Bad Birnbach.“
Na informační seminář a prezentaci lázní Bad Birnbach je
žádoucí se předem přihlásit, a to do 5. září. Více informací
na info.plzen@bavorskelesy.cz nebo na tel.: 724 888 069.

Lázně, které bude vaše tělo i duše milovat...
Kousek od nás, na jihu Bavorska, mezi Dunajem, Rottem a Innem,
vyvěrá z nitra Země horký termální pramen. A tady se nacházejí
lázně Bad Birnbach, kde se léčí revma i pesimismus. Sedmdesát
stupňů horký léčivý pramen tu využívají v 31 termálních bazénech. Hosté tak mohou po celý rok užívat vodu o teplotě 26–40°C
a přitom se kochat výhledem na louky kolem řeky Rott na jihu
a na kopcovitou krajinu obklopující vesnici.
Moderní hotelový komplex, který disponuje čtyřhvězdičkovým
hotelem a apartmány, svým hostům umožní dobře se vyspat
i najíst a vůbec si odpočinout.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Lázeňský rezort Bad Birnbach

Proti revmatismu i pesimismu
Hosté míří do Bad Birnbachu především kvůli kouzlu
lázní Rottal Terme. Povzbuzující účinky vody působí
blahodárně na klouby, protiproud posiluje výdrž, aktivuje sílu a harmonizuje fungování pohybového ústrojí.
Ve Vitariu září každou noc všemi barvami kanál s termální vodou dlouhý 105 metrů, který je jediný svého
druhu v Evropě. A kde jinde si užijete lépe horka, páry
a vůně než právě v saunách ve Vitariu?

Fitness ve volné přírodě
V Bad Birnbachu využívají přírodních krás údolí kolem
řeky Rott a husté sítě stezek pro nordic walking, pěší turistiku, běh i cykloturistiku.
V okolí lázní je na osmdesát kilometrů značených turistických cest. Aby vyhověly nárokům na zdravou a relaxační pěší turistiku, je jen málo z nich asfaltovaných.
Dalších padesát kilometrů tras nabízí Nordic Walking &
Laufpark.
Údolí řeky Rott s krásnou přírodou nabízí i skvělé trasy
pro cyklistiku. Vybrat si můžete jak ty rovinaté a nenáročné, tak i náročnější s prudkým stoupáním a dlouhými
sjezdy. Všechny jsou dobře vybudované a ne příliš frekventované.

Tohle skvělé fitness v přírodě nezapomíná ani na milovníky greenu. Při pohledu z golfového odpaliště na nejznámější rekreační vesnici Bavorska je tu člověku jasné,
proč se tohle golfové hřiště nazývá Bella Vista. Golfový
areál se pyšní osmnácti- a devítijamkovým hřištěm, velkorysou cvičnou loukou a moderním hřištěm spiel!Golf
pro minigolf.

Umění, kultura a gastronomie
Lázně ale mají své kouzlo i pro vyznavače kulturních
zážitků či gurmány. Tradiční a moderní kuchyně jdou
v Bad Birnbachu ruku v ruce. Ochutnat tu můžete jak
místní speciality, tak mezinárodní kuchyni.
Dvory ve skanzenu Massing vás nechají nahlédnout
do života starých zemědělských statků v dávných dobách. Muzeum Berty Hummel v Massingu představuje život a dílo této zdejší rodačky, která se proslavila
ve světě umění. A zajímavé kulturní zážitky nabízí
i theater //an der rott v Eggenfeldenu.

Příjezd
Autem – z České republiky po dálnici A3 Nürnberg-Regensburg-Passau, výjezd Pocking (poslední výjezd
před Rakouskem), odkud cca 15 km po silnici B388.

LÉČIVÁ VODA · TERMÁLNÍ LÁZNĚ · 31 BAZÉNŮ · 13 SAUN
BAD BIRNBACH V PLZNI 14.09.19 NA NÁMĚSTÍ OD 10-17 HOD.

Plzeň

200 km
·

·

Bad
Birnbach

Passau
40 km

www.badbirnbach.de/cz
září 2019 | www.zurnalmag.cz
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Nenechte si ujít ITEP 2019

19–21/09

Nenechte si ujít
ITEP 2019
Za několik málo dní se otevřou brány 15. ročníku veletrhu cestovního
ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019.
Plzeňský kraj srdečně zve všechny
ve dnech od 19. – 21. září do nových
prostor TJ Lokomotiva v Plzni, kde se
ITEP uskuteční a představí se návštěvníkům v nové kompaktně řešené koncepci a přitažlivém designu.
Na novinky se mohou návštěvníci
těšit i v doprovodném programu.
Zejména děti si užijí širokou škálu zábavy po celé tři dny veletrhu během
pohybových aktivit, interaktivního
rozptýlení, divadla, tvoření, zkoumání...
Turistické novinky a informace z tuzemska i zahraničí nabídnou informační centra, města a obce, muzea,
turistické cíle a vystavovatelé z různých koutů světa. Mezi zahraničními
hosty budou např. zástupci regionu
Banát z oblasti Župa Timiș a s nimi
tradiční řemeslníci a pokrmy. Mezi
novými vystavovateli je státní muzeum porcelánu v Hohenbergu, které je
největším evropským muzeem tohoto zaměření.
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V určených časech se budou konat autogramiády a Křeslo pro
hosta, kde usednou a vyprávět cestovatelské příběhy z mnoha koutů
světa, veselé historky ze života budou známé osobnosti, sportovci
a cestovatelé.
Na veletrhu se budou plnit chuťové pohárky labužníkům při degustacích jídla, českého a bavorského piva. Milovníci vína si přijdou na své
z nabídky českých, moravských a rakouských vín. Veškeré chuťové
smysly rozvášní Zmrzlinářství Kolombina.
Hvězdárna v Rokycanech a v Plzni představí výstavu k 50. výročí
od přistání člověka na Měsíci. Historické ohlédnutí nabídne i expozice Muzea řemesel a techniky z Kolovče s kompletně vybaveným
kadeřnickým salonem z 30. let 20. století. V Zahradě u malíře plné
zeleně a vůní bylin si každý vyzkouší vytvořit vlastní sušený čaj.
Místy téměř nedotčená příroda, nádherné až ohlušující ticho, vůně
lesa, zpěv ptactva a sluncem zalitý den. Ano, i to je možné zažít během putování na pěších dálkových turistických trasách Zlaté stezky.
Obrazně se projít přírodou po trasách a hrát o skvělé ceny a nové podrobné turistické mapy je možné v rámci zábavné soutěže „Putujte
lehce po Zlaté stezce“.
Během dnů veletrhu ITEP se budou konat zážitkové jízdy historickým
autobusem, které budou vyjíždět přímo od výstaviště. Kaolin je hlavním tématem komentované trasy, jejímž vrcholným zakončením bude
v Nevřeni nově otevřený podzemní kaolinový důl. Podrobné informace k připravovaným jízdám naleznete na www.turisturaj.cz. Vstupenky
v předprodeji je možné zakoupit na www.plzenskavstupenka.cz.
V zářijovém vydání měsíčníku Plzeňského kraje bude otištěn poukaz,
při jehož předložení bude vydána na ITEPu jedna pamětní mince z limitované edice k 30. výročí pádu komunistického režimu a 15. ročníku veletrhu.
Posílejte své příběhy a fotografie z dovolené z dob před Sametovou
revolucí na FB profil Plzeňského kraje www.facebook.com/turisturaj.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Náplavka
na Radbuze

Anglické nabřeží, Plzeň

#pechakuchanight #psh #tanec
#koncerty #streetfood #graffity
#divadlo #slampoetry #joga
#smigmator

AKCE V PRAZDROJI

Akce v Prazdroji

Akce v Prazdroji
Radostný návrat nejen do školních lavic! Přijměte
pozvání i do speciální pivovarské školy, a to Školy čepování piva Pilsner Urquell. Věříme, že učení
správného čepování piva bude pro vás zážitek
a zábava v jednom. A pokud přemýšlíte, kam se
i s dětmi schovat před blížícím se podzimem, určitě sledujte akce v Pivovarském muzeu v Plzni.
Již nyní se můžete těšit na Čtenářské dílny anebo
Kreativní rukodělné dílničky.
Hezké září a na zdraví!

13, 20 a 28/09

27, 28 a 29/09

Škola čepování piva
Pilsner Urquell

Architektonické
prohlídky

Jste milovníky piva Pilsner
Urquell a chcete poznat jeho
správné zásady čepování? Pokud vás není více než 15 osob,
abyste si mohli zarezervovat soukromou školu čepování, pak jsou pro vás připravené tyto termíny, na které
můžete přijít i sami či s pár přáteli. Zážitek trvá tři hodiny
a obsahuje i prohlídku pivovaru, guláš a odborný výklad
od mistra výčepního. Samozřejmě načepované kousky
si budete moci dle libosti vychutnat. Cena programu je
590 Kč a probíhá v Konferenčním a společenském centru Secese přímo v pivovaru (pouze pro starší 18 let).

07 a 21/09 10:00–12:00

Příběhy
z muzejní půdy
Zpříjemněte dětem začátek
školního roku výletem do vzrušujícího světa fantazie a vydejte
se na čtenářské dílny Příběhy
z muzejní půdy do Pivovarského muzea v Plzni. Mezi čtením, které bude probíhat v 15minutových blocích, děti
postaví i 3D dřevěný model města Plzeň. Pro rodiče navíc
v té době budou probíhat komentované prohlídky od samotných autorek výstavy Pivovarské muzeum již 60 let!,
během kterých se dozvíte mnohé o historii původního
právovárečného domu. Termín 7. září zpestří navíc hrané
scénky plzeňských příběhů a 21. září vystoupí známá výtvarnice a spisovatelka knížek pro děti Dana Raunerová.
Vstupné činí 50 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Chcete vědět, kolik budov varen stojí v pivovaru, kde byla
první brána, nebo třeba kde
bydlel vrchní sládek a v jaké
budově právovárečníci vítali císaře Františka Josefa I.?
To a ještě mnohem více se dozvíte na speciální prohlídce, při které objevíte, že pivovar je zvláštním „městem
ve městě“, do kterého se vstupuje slavnou Jubilejní
bránou. Na závěr nebude chybět ani ochutnávka piva
ve stylovém prostředí pivovaru.

Každý všední den
16:00–21:00

Pivo na Formance
Přijďte posedět pěkně po práci
do pivovaru, na Formanku. Ta
dříve sloužila jen jako zaměstnanecký pub, nyní je otevřena
každý všední den od 16 do 21 hodin i pro širokou veřejnost. Formanka se nachází nad nádvořím pivovaru,
v poklidném prostředí vedle Konferenčního centra
SECESE. Nabízí stylové posezení s pivovarskou tematikou uvnitř, tak i příjemné venkovní sezení s nejčerstvějším pivem Pilsner Urquell. Navíc od poloviny října bude
Formanka z důvodu rekonstrukce přibližně půl roku zavřená, proto neváhejte přijít nyní.
Sledujte instagram @pilsnerurquell.brewery, který pro vás sdílí veškeré aktuální zážitky přímo z pivovaru.
Více na www.prazdrojvisit.cz.
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03/09 / 20:30

Přehled koncertů

– perkuse, Marie Svobodová – autoharfa, zpěv. Osobitý
hudební zážitek zaručen!

Zach´s Pub

11/09 / 19:00

Progres 2

Brněnská progresivně rocková legenda Progres 2 se vrací
do Plzně se svojí aktuální nahrávkou „Tulák po hvězdách“, která vyšla loni v listopadu, 30 let po vydání
posledního albového počinu kapely! Progres 2 zůstali
na nové desce hudebně věrni svému odkazu, a kapela složená ze silných individualit působí na nahrávce
velmi kompaktním dojmem a až nečekaně vyrovnaně.
Předlohou pro album se stala stejnojmenná kniha spisovatele Jacka Londona z roku 1915 a sklízí nadšené
ohlasy u hudebních kritiků i fanoušků kapely, kteří by
si rozhodně neměli nechat ujít tento výjimečný večer
v Zach´s Pubu!

04/09 / 18:00

DEPO2015

Evanescence
Dvojnásobní držitelé ceny
Grammy Evanescence v čele
s charismatickou zpěvačkou Amy Lee se vracejí do České republiky! Fanoušci Evanescence se mohou těšit
na největší hity kapely jako „My Immortal“, „Bring Me
To Life“ nebo „Everybody's Fool“ a samozřejmě také
písně ze zatím posledního alba „Synthesis“, které vyšlo
na sklonku roku 2017. Jako support vystoupí spřízněná
americká rocková skupina Veridia. Koncert pořádá Ameba production v rámci koncertní série Rock for People
Concerts a vstupenky v předprodeji můžete pořídit přes
Plzeňskou vstupenku.

10/09
20:30

Zach´s Pub

Jarda Svoboda
a Přátelé člověka

Jarda Svoboda představí u Zacha svoji novou kapelu Přátelé člověka, jejíž repertoár stylově navazuje
na cestu naznačenou albem „Přítel člověka“, kterou
připravil s kapelou Traband v roce 2007. Nové skladby vyšly v roce 2016 na albu s jasným názvem „Solo“
a stejně jako na albu „Přítel člověka“, které tehdy znamenalo klíčový zvrat v tvorbě Trabandu, zde dominuje
hudební nástroj harmonium, doprovázené navíc působivou autoharfou. Přátelé člověka jsou: Jarda Svoboda, Fanda Holý – basa, banjo, Murat Adem Yilman

Dům hudby

Mladí Orfeové
na jednom pódiu
Jsou mladí, věnují se hudbě
a jsou náramně talentovaní. A také se potkají na jednom pódiu. Jedinečný komorní koncert svede do jednoho programu laureáty a nominované na ceny Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior 2018. Zazní skladby
Wieniawského, Torroby, Knížete, ale třeba i skladba talentované skladatelky a klavíristky Michaely Augustinové. Zahrají laureáti Plzeňského Orfea 2018 Michaela
Augustinová – klavír, Eliška Dedková – kytara, Kryštof
Kohout – housle, laureáti ceny Plzeňský Orfeus junior Daniela Holá – akordeon, Emma Jančová – kytara
a nominovaní Pavel Čížek – pozoun, Laura Kopřivová
– příčná flétna a Tomáš Kozák – příčná flétna. Vstupenky v ceně 70 Kč je možné zakoupit na stránkách
www.plzenskavstupenka.cz.

12/09
20:30

Zach´s Pub

Ohm Square

Pionýři tuzemské elektro scény Ohm Square jsou zpět
a pro druhou část roku 2019 si připravili nový materiál, které bude navazovat na jejich předchozí tvorbu
ze skvělého alba „A Curious Place Between Souls and
Atoms“. Kapela v současnosti funguje coby duo Jan2
a Charlotte One, doplněné nejen koncertním hostem Mirkem Lackem, a v Plzni se představí ve čtvrtek
12. září v Zach´s Pubu, kde jistě zazní také skladby
z letošního EP „Can’t Believe I've Still Got a Headache“
odkazují na pop či elektroniku 90.let. Pro fanoušky stylu povinnost!
TISK PANTONE 876 C / METALICKÁ ZLATÁ

13–29/09

Plzeňský kraj

27 /

27. Haydnovy
hudební slavnosti

Festival
staré 22.hudby
letos
13.
9. pátek
9. neděle
rozezní třináct míst našeho kraje. Zahájí je tradiční
koncert v Dolní Lukavici,
jenž letos nabídne
umění
25. 9. středa
14. 9. sobota
harfistky Kateřiny Englichové v doprovodu Orchestru

13.—29. 9. 2019
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Generální partner festivalu

Haydnovy

16.30, Dolní Lukavice, kostel sv. Petra a Pavla

18.00, Lužany, zámek

ZAHAJOVACÍ KONCERT 27. ROČNÍKU FESTIVALU
ORCHESTR KONZERVATOŘE PLZEŇ
KATEŘINA ENGLICHOVÁ, JIŘÍ ŠTRUNC
[J. Haydn, C. Debussy]

DOTEKY LÁSKY
LUCIE ROZSNYÓ, MILOSLAV ŠTUDENT
[J. Dowland, E. Moulinie, M. Lambert, C. Monteverdi]

17.00, Vícov, kostel sv. Ambrože
BACHOVY SUITY
PETR HEJNÝ
[J. S. Bach]

15. 9. neděle
18.00, Štěnovice, kostel sv. Prokopa
HUDBA ITALSKÝCH A NĚMECKÝCH MISTRŮ
ALENA TICHÁ, VĚRA BARTONÍČKOVÁ
[G. F. Händel, D. Buxtehude, D. Scarlati, J. S. Bach]

19.00, Kozel, státní zámek

MAJÁLES / MÁJ A LES
RITORNELLO
F. S. BARUNKA, MICHAEL POSPÍŠIL
[české a latinské zpěvy a popěvky,
tance a křepčení barokní Evropy]

26. 9. čtvrtek
19:00, Chotěšov, klášter

září 2019 | www.zurnalmag.cz

17. 9. úterý

19.00, Nezdice, kostel sv. Prokopa
SLYŠET NEAPOL
KATEŘINA GHANNUDI, MONIKA KNOBLOCHOVÁ

ŠPANĚLSKÉ NOKTURNO
ANDREA ŠIROKÁ, PETR VÍT, VIRGINIA DELGADO
[Večer sefardských a španělských písní
s flamenkovým tancem]

27. 9. pátek

Přehled koncertů

Konzervatoře Plzeň. V dalších dnech festivalový program přinese například Bachovy suity v kostele na Vícově, hudbu italských a německých mistrů ve Štěnovicích, skladby v podání loutny a violy da gamba
na zámku v Blovicích, koncert souboru Motus Harmonicus Jakuba Michla v Dobřanech nebo zpěv Andrey
Široké v chotěšovském klášteře. Závěrečný koncert
bude hostit Dům hudby v Plzni a zahraje Barokní orchestr Pražské konzervatoře. Více informací najdete
na www.haydn-festival.eu a vstupenky můžete zakoupit na www.plzenskavstupenka.cz nebo před
koncerty na místě.

18/09 / 19:30

Stará synagoga

Jaroslav Svěcený
– Koncert pro 10
strun
Koncert pro deset strun je koncert pro kytaru a housle a dva špičkové umělce, kteří s nimi dokáží divy. Tím
prvním je Jaroslav Svěcený, druhým Miloslav Klaus,
vynikající kytarista a držitel několika prestižních cen
z mezinárodních interpretačních soutěží. V programu dostane nejvíc prostoru Nicolo Paganini, Bedřich Smetana a Bohuslav Martinů, ale zazní i skladby
od jiných autorů. Průvodní slovo bude mít po celý
večer sám Jaroslav Svěcený. Vstupenky koupíte
na www.plzenskavstupenka.cz.

Studium pro seniory
Chcete získat nové znalosti?
Chcete poznat nové přátele?
Přijďte se zaPsat na U3V!
Máme pro vás teoretickou, praktickou
i terénní výuku, odborné exkurze, ateliéry,
workshopy a společenské aktivity.

Zápisy probíhají
průběžně na všech
pobočkách
až do konce
září!

27/09 / 19:00

KD Šeříková

Stromboli

Kultovní
kapela
Michala
Pavlíčka, složená ze špičkových hudebních umělců, vtrhla v 80. letech do socialistického Československa s novou hudební vlnou
jako fusion rock, jazzrock, space rock apod. Než se
na dlouhá léta odmlčeli, vydali Stromboli dvě úspěšná
alba, kterých se prodalo 200 000 kusů. V roce 2014 se
k příležitosti 30. výročí od svého založení kapela vrátila na koncertní pódia a na velký narozeninový koncert v pražské O2 aréně navázala sérií comebackových
koncertů se starými písněmi i novinkami z nového
alba „Fiat Lux“. V září se Stromboli vrací do Plzně, kde
vystoupí v KD Šeříková ve svém původním složení Michal Pavlíček, Bára Basiková, Klaudius Kryšpín, Vilém
Čok, Vendula Kašpárková a Jiří Veselý.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

info na www.u3v.zcu.cz
najdete nás i na facebooku:
facebook.com/u3v.zcu
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02/10 / 19:00

Saloon Roudná

Po siréně swing!
Pilsner Jazz Band
& Swing
Studio K.V.
První středa v měsíci se již mnoho let vyznačuje nejen
polední zkouškou sirén, ale též plzeňskými swingovými
tančírnami. Pořádá je orchestr Pilsner Jazz Band, který
v první půlce programu představuje svůj swingový
repertoár zejména slavných amerických big bandů –
od Duke Ellingtona po Glenna Millera či Bennyho Goodmana. Druhá část večera patří hostům. Tentokrát se
publiku představí kapela s téměř čtyřicetiletou tradicí:
Swing Studio Karlovy Vary. Swingovat se bude první
říjnovou středu v sále Saloonu na Roudné – v 18:00 hodin je lekce swingového tančení s Lenkou Sekaninovou
(Dance by Lion’s), v 19:00 hodin nastupuje kapela. Vstupenky jsou v předprodeji na Plzeňské vstupence.

06/10 / 19:00

Stará synagoga

Beata Hlavenková
a Oskar Török
Beata Hlavenková je zpívající
pianistka, aranžérka, skladatelka a producentka. Skládá
hudbu pro divadlo i film, spolupracuje s českými i světovými muzikanty. Za album Theorodos získala cenu
Anděl v kategorii jazz a blues. Ve Staré synagoze představí především svůj nový projekt, na kterém se spolu
s ní podílí i famózní instrumentalista Oskar Török, který
zahraje na trubku, bicí, OP1 a ještě zazpívá. Vstupenky
koupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

10/10 / 19:00

KD Šeříková

Katapult

Kapela Katapult působí na naší
hudební scéně již od roku
1975. Za dobu své existence odehrála přes 7000 koncertů, v prodeji desek se u nás zařadila na druhé místo za Olympic. Každý z nás si nejspíš někdy zpíval hity
jako Až se bude psát rok 2006, Já nesnídám sám či
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Někdy příště. Katapult svého času uspěl i v anketě Zlatý Slavík – dvakrát obsadil nejvyšší příčku v kategorii
hudebních skupin. Dnes již legenda mezi kapelami si
pro vás přichystala opravdovou lahůdku. Výběr svých
zlatých hitů zahraje 10. 10. v KD Šeříková. A pojedeme
„hard“, „fast“ i „slowly“.

10/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Dan Bárta
& Illustratosphere
Dan Bárta & Illustratosphere
okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními
žánry již dvacátým rokem a letos vyráží na turné k dlouho očekávanému pátému albu „Kráska a zvířený prach“,
které nemine ani Plzeň. V rámci „Zvířený prach tour“ se
představí ve čtvrtek 10. října v Měšťanské besedě, kde
se tradičně můžete těšit na nezaměnitelný Bártův hlas
s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníky
a skladby výrazně převyšující běžný tuzemský standard populární hudby. V nové sestavě Illustratosphere
figurují kromě Dana Bárty také klávesista Filip Jelínek,
kytarista Míra Chyška, basista Robert Balzar a bubeník
Martin Valihora.

11/10 / 20:00

KD Šeříková

ABBA STARS
Jedinečný tribute band ABBA
STARS přijíždí do Plzně s programem ABBAMANIA 2019. Letošní rok je to neskutečných 45 let od chvíle, kdy legendární ABBA zvítězila
v Eurovizi s písní Waterloo a odstartovala tak svou
hvězdnou kariéru. Přijďte si 11. října zazpívat nestárnoucí hity a zatančit při písních, které se nikdy neoposlouchají, jako jsou Dancing Queen, Mamma Mia,
Waterloo a další.

18/10 / 20:00

KD Šeříková

Arakain – křest
nového CD
Jak praví lidová moudrost,
na dobré věci si člověk musí počkat, aby mohly dozrát.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

A nové CD Arakainu je toho důkazem: vyzrálá nahrávka
hodná roku 2019, ale zároveň neztrácející pevný metalový základ, na který jsme od této kapely všichni zvyklí
již více než pětatřicet let. Zakladatelé českého metalu se
dali dohromady v roce 1982 a v dobách nadvlády „oficiální“ kultury si vybojovali svůj styl, kterým mohli konkurovat zahraničním souputníkům. Legendární kapela
Arakain pokřtí svou novou desku Jekyll & Hyde 18. 10.
v KD Šeříková v Plzni, a zároveň tak odstartuje své podzimní turné. Buďte u toho!

25/10 / 20:00

KD Šeříková

Jakub Smolík„60“,
speciální host:
Ilona Csáková
Do KD Šeříková přijede věčný romantik. Jakub Smolík
je zpěvákem popových, melodických písní Z. Bartáka,
F. Kasla nebo J. Zmožka, kterými oslňuje zejména něžnou část publika, a také coververzí starších českých
hitů, které mladší část publika dnes zná především díky
němu. Zpěvák si nejpozději od dob svých velkých hitů
Až se ti jednou bude zdát a Jen blázen žárlí získal české country-popové publikum a bylo mu dopřáno také
bohaté rotace jeho písní v našich rádiích. 25. 10. 2019 se
ho dočká i publikum na Plzeňsku. Speciálním hostem
koncertu bude zpěvačka Ilona Csáková.

29/10 / 20:00

KD Šeříková

Jelen,
speciální host:
Míša Tučná
Jelen, akustická kapela hrající tzv. roots music. Písně
z vlastní tvorby vycházejí z populární hudby jako je
country, folk, bluegrass a blues. Kapela získala Anděla
v kategorii Objev roku za rok 2014 a Anděla v kategorii Skupina roku za rok 2016. Její popularita neustále
stoupá, o tom svědčí i mimořádný úspěch podzimního
turné s Míšou Tučnou, dcerou countryové legendy, se
kterou se Jelen rozhodl pro pokračování. Na podzim
vyrazí do klubů, kde si fanoušci budou moci ještě intenzivněji vychutnat pověstnou jelení energii. V září
navíc kapela vydá speciální album, které ponese název
Jelen: Dostavník Michala Tučného.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že v následujícím měsíci se
u Zacha představí slovenská
alternativní písničkářka Katarzia (10. 10.), osobití
jazzoví Limbo (17. 10.) a brněnský rock´n´roll-folkový písničkář Dan Vertigo (24. 10.).
… že od 2. do 5. října již po šesté zaplaví plzeňské
ulice desítky zahraničních i českých umělců v rámci dalšího ročníku čím dál oblíbenějšího Pilsen
Busking Festu.
… že v Měšťanské besedě vystoupí 7. října Lenka
Filipová s novým albem „Oppidum“.
… že poslední sobotu v září proběhne v DEPO2015
velký „Country den v Plzni“ na kterém se představí
špičky tuzemské folk & country scény jako František Nedvěd, Jan Vančura a Plavci, Zelenáči, Miluška Voborníková, Michal Tučný Revival Plzeň, Schovanky nebo Na Skok.
… že v KD Šeříková připravují na říjen koncerty Katapult (10. 10.), ABBA STARS (11. 10.), křest nového
alba Arakain (18. 10.), výroční koncert k 60tinám
Jakuba Smolíka s hostem Ilonou Csákovou (25. 10.)
a dvojkoncert Walda Gang a Alkehol (27. 10.).
… že 20. 10. přijede do Měšťanské besedy „nafrněná“ Barbora Poláková, Jiří Untermüller zde 14. 10.
a 2. 12. uvede další pokračování hudebních večerů
„Zpívám, tedy jsem“.
… že říjnový pořad Knihovny města Plzně S maskou nakřivo aneb…a takhle jsme tady žili, bude
věnován hudbě. Jeho hosty budou Jaroslav Samson Lenk a Radek Diestler.
… že 17. listopadu přijede do plzeňského Parkhotelu Václav Neckář a kapela Bacily se svým Vánočním koncertem.
… že Plzeňská filharmonie chystá na 6. 10. interaktivní hudebně-zábavný pořad v rozhlasovém
studiu S1 Českého rozhlasu Plzeň pro děti ve věku
4–9 let s názvem „V šapitó, maringotce a pod všemi slunci světa“.
… že se 23. listopadu můžete těšit do DEPO2015
na koncert kapely MIG 21.
… že 30. září v Měšťanské besedě představí světově proslulý hobojista Vilém Veverka se svým
Ultimate W Bandem v plzeňské premiéře zcela
unikátní multižánrový projekt.
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DIVADLO
04/09
19:30

Divadelní tipy

Měšťanská beseda

Commedia dell´arte II.

Mechanická žena aneb Krize identity aneb Návrat
do dětství – to je volné pokračování prvního dílu úspěšné improvizované komedie, které vzniklo opět v pražské La Fabrice. Známé postavy se vracejí v novém milostném příběhu plném převleků a vtipných zápletek.
A taky palčivých otázek. Může umělá inteligence překonat tu lidskou? Může být žena na ženy a muž zapochybovat o svém mužství? Mohou zaměstnanci stíhat manželský život? Existují pilulky na zvětšování drůbeže? Kdy
se stane z člověka kůň? A kdy debil? Dalšími stavebními
kameny inscenace jsou hlubinná psychologie a výklad
snů. Akce se koná na zahradě Měšťanské besedy. V případě nepříznivého počasí se přesouvá do interiéru.

10–17/09

Moving Station

 ezinárodní
M
festival Divadlo –
JOHAN uvádí
Festival Divadlo vstupuje do bývalé nádražní budovy
Plzeň – Jižní Předměstí již podvacáté. Kromě dvou představení hlavního programu zde poběží samostatná programová sekce JOHAN uvádí. Ta zahrnuje celkem 6 autorských představení. Vlajkovou lodí je již třetí ze série
původní tvorby zaměřené na studium společenského
dění. Tentokrát se zaměří na bydlení a spolubydlení současné mladé generace. Najdete tu ale také autobiografický kabaret o porodech Promiňte, že rodím, „saint heavy
metal“ na hranici pohybového divadla, divadla masky
a koncertu Jana, inscenaci pro děti o nezdolné touze tančit A na noze pevnina, miniaturní snové představení objektového divadla Island Home a téměř politický muzikál
na motivy knihy Petra Pitharta Pýcha osamělosti.

12/09
14:30

Divadlo Alfa

Kde domov můj (milostný
dopis Československu)

Československo oslavilo sto let existence. Ten, kdo se narodil spolu s ním, mohl za jediný život zažít období budování mladé demokracie, těžkou hospodářskou krizi, neslavné období druhé republiky, protektorát, osvobození,
komunistický převrat, teror padesátých let, naději let
šedesátých, sovětskou okupaci a následnou normalizaci,
revoluci znamenající návrat k zakladatelským hodnotám

30

a po pětasedmdesáti letech rozpad státu. Inscenace usiluje o zábavný a emocionální prožitek odrazu dějin v životě jedné fiktivní plzeňské rodiny. Autorská inscenace
je dílem hostující osvědčené dvojice – dramaturg Tomáš
Jarkovský a režisér Jakub Vašíček (Divadlo Drak). Představení se koná v rámci 27. Mezinárodního festivalu Divadlo.
Vstupenky zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

22/09 / 19:00

Divadlo Dialog

Fajnmen (QED)
Nositel Nobelovy ceny za fyziku Richard Feynman nebyl
v žádném případě suchopárný vědec. Jeho přednášky
studenti milovali, protože byly nejen plné úchvatných
informací, ale také vášně a skutečné lásky a úcty k matce přírodě. Není náhodou, že Feynman byl také zručný
kreslíř a jeho nejčastějším námětem byla žena. Nahlédněte se SPOlečností DIvadelních NAdšenců do duše
a originální mysli tohoto vskutku renesančního vědce,
vizionáře a v neposlední řadě také vtipného a zábavného člověka. V hlavní roli Jakub Zindulka. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

24/09 / 19:30

Měšťanská beseda

Co takhle
ke zpovědi …

Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se rázně zatočit se
zábavním průmyslem a hazardem. Jenže na šéfa vládního kabinetu se valí skandál. Ze skříní na Downing Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé
slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá
manželka. Hrají Petr Nárožný, Jaromír Nosek, Jan Čenský,
Zuzana Slavíková a další.

25/09 / 19:00

Měšťanská beseda

Zdeněk Izer:
Na plný coole

A je tu opět pořad, ve kterém
se diváci budou moci setkat s nezaměnitelným humozáří 2019 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

rem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi,
nejrůznějšími kostýmy a převleky a světelnými efekty.

26/09 / 19:00

Moving Station

 ivadlo Continuo:
D
MEA CULPA
Sólová inscenace, ve které se
snoubí fyzické divadlo a práce s maskami, čerpá inspiraci z kořenů africké kultury, jejích rituálů, hudby, příběhů,
rytmů, barevnosti i všudypřítomné spirituálnosti, která je
kombinací původních přírodních náboženství a importovaných světových náboženských systémů. Na pozadí této
reality vypráví Charles Nomwendé Tiendrebéogo příběh
moderních dějin Afriky, protknutých krveprolitím, genocidou, korupcí a nekončícím krvavým bojem o moc.

27/09 / 19:00

Divadlo Dialog

Podzimní večer
Jefferyho Wilsona
Pokud je těžké být spisovatelem, tak ještě těžší je být nešťastným spisovatelem. Jeffery Wilson o tom ví své. Čas na odevzdání nové knihy se
krátí, účty narůstají, sousedé si stěžují, telefony vyzvánějí,
a pokud by to náhodou nestačilo, tak vlezlá majitelka
domu obstará zbytek. Byla by tu jedna osoba, co může
pomoct, vše ale bohužel nasvědčuje tomu, že nemá nejmenší chuť přerušit krasojízdu naschválů a prekérních
situací, během nejdelšího večera v historii New Orleans…

07/10 / 20:00

Měšťanská beseda

LiStOVáNí.cz:
Český ráj

Parta chlapů se pravidelně
schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše.
Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady je
nikdo neruší, tady se cítí svobodní a mohou být těmi,
kým doopravdy jsou. Jejich sebestředný svět rámují tragikomické vzpomínky na minulost i nejistota
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že na jeviště plzeňského divadla se vrátí Erbenova kytice,
a to jako balet. Premiéra této
novinky určené rodinám s dětmi se koná 7. září
na Malé scéně DJKT.
… že Moving Station chystá předplatné na vybraná představení autorské divadelní tvorby
nezávislých produkcí z ČR i zahraničí, které
uvede v první polovině sezóny, tj. od září 2019
do ledna 2020.
… že 5. 10. bude mít na Malé scéně DJKT premiéru opera pro malé i velké děti Žvanivý Slimejš.
… že do Nepomuka přijede 23. října Miroslav
Donutil se svým pořadem Ptejte se mě, na co
chcete…
… že 23. září a 24. října zve Měšťanská beseda
na Dubnička Lahoda Revival Kabaret.
… že ve Velkém divadle DJKT uvedou 12. října
světovou premiéru opery Broučci.
… že Sokolovna Nepomuk uvede 7. listopadu
bláznivou komedii Dva nahatý chlapi s Martinem Zounarem, Martinem Krausem, Martinou
Randovou a Danielou Šinkorovou.
… že v zářijovém díle cyklu Záhady a záhadologové vystoupí v Knihovně města Plzně už
potřetí Otomar Dvořák, tentokrát s tematikou
regionálních pověstí, záhad a legend.
… že 16. října se můžete v L klubu vydat na cestu po Nepálu a o týden později Kanadou za zlatem na Yukon.
… že 10. října od 17 hodin se ve Studijní a vědecké knihovně PK uskuteční další z besed
z cyklu Přímá řeč. Tentokrát s režisérem Václavem Marhoulem.
… že 26. října bude mít na Nové scéně DJKT
premiéru hra R.U.R. Karla Čapka.

z vlastní budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami vody. Novela o současných mužích, jejichž touhy
a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí,
který možná obývají ženy… Hrají: Lukáš Hejlík, Pavel
Oubram, Tomáš Drápela.
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GALERIE

Přehled výstav

do 13/09

Galerie THAMBOS

Tomáš Starý: 24

Student Sutnarky, mladý designér na volné noze, představuje výběr z široké škály své tvorby: produktový design
zastupující školní tvorbu; graffiti, tisky a skici jako pilíř
volné tvorby a grafický design jako pracovní výstupy.
Výstava potrvá do 13. září. Vstup zdarma.

využitelností v rámci současného systému vzdělávání.
Dochovalo se téměř čtyři a půl tisíce dětských kreseb,
mnohé z nich prezentované na výstavě, jako výsledek
její usilovné pedagogické práce v extrémních podmínkách nacistického koncentračního tábora – ghetta Terezín. Vernisáž výstavy proběhne 3. září v 17 hodin.

04/09 / 17:00

Západočeská
galerie

Zbyněk Sekal:
Brâncuși

03–27/09

Galerie Evropského
domu SVK PK

Nadání je touha

Friedl Dicker-Brandeis je jednou z nejvšestrannějších představitelek meziválečné
středoevropské avantgardy. Její terezínský výukový
experiment nepřestává navzdory tragickým okolnostem fascinovat nejen progresivní komplexností, ale též

V cyklu Jedno dílo / jeden svět představí tentokrát Petr
Jindra dílo, které vzniklo relativně nedávno – v osmdesátých letech dvacátého století. Jeho autorem je Zbyněk
Sekal, Čech, který po své emigraci v roce 1969 působil
rok v Německu a od roku 1970 až do své smrti v Rakousku. Brâncuși patří k souboru děl nazývaných „schránky“,
které představují jedinečný autorský typ sochařského
objektu pojímaného jako mikroarchitektura vybudovaná kolem významového jádra. Jedná se o schránku, jež
má v rámci série těchto děl specifický rys: jejím jádrem
je nalezený objekt odkazující k slavné Brâncuşiho soše
Nekonečný sloup.

samizdat,
exil a cenzura

04/09–27/10

Studijní a vědecká
knihovna PK

Samizdat, exil
a cenzura

Výstava představí produkci samizdatových a exilových
publikací. Vystaveny budou ukázky samizdatů z rozsáhlé sbírky Miroslava Svobody, kterou v roce 2018 získala do svého vlastnictví Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského kraje. Návštěvníci uvidí samizdaty, které
vycházely do roku 1989 na Plzeňsku, ale i exempláře
z produkce hlavních exilových nakladatelství, jako bylo
Sixty-Eight Publishers manželů Škvoreckých v Torontu,
Index v Kolíně nad Rýnem, Národní politika v Mnichově, Konfrontace v Zurychu nebo Rozmluvy Alexandra
Tomského v Londýně. Exilovou produkci zastupuje fond
zapůjčený z Knihovny Jiřiny Fuchsové. V přízemí SVK PK
bude do konce září instalována výstava Samizdat v boji
za svobodu. Vernisáž výstavy proběhne 4. září v 17 hodin. Doprovodnou akcí výstavy je konference 25. září.
Registrace na www.svkpk.cz.

32

září 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

04–29/09

Galerie Ladislava
Sutnara

World of tomorrow
Skupinová výstava spojuje originální uměleckou tvorbu Ladislava Sutnara s dílem výjimečných talentů z plzeňské Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Název projektu je přímým odkazem na Světovou výstavu
v New Yorku v roce 1939, pro niž Sutnar navrhl expozici
československé prosperity. Dnes Svět zítřka ohlašuje
příchod nové generace umělců s hravým smyslem pro
vznešenost na současnou uměleckou scénu. Výstava je
unikátní ukázkou výjimečného umění a zároveň oslavou jedinečné progresivní vize Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara. Na 25. září je připravena komentovaná prohlídka, která začne v 18 hodin.

od 06/09

Národopisné
muzeum Plzeňska

Křehká krása
motýlů

Výstava věnovaná motýlům představí to nejzajímavější
ze sbírek zoologického oddělení Západočeského muzea v Plzni a samozřejmě se bude věnovat také ekologii
a problematice ochrany motýlů. V posledních letech byl
zaznamenán úbytek hmyzu obecně, motýly nevyjímaje.
Na výstavě návštěvníci mohou srovnat, jaké druhy se
vyskytovaly v okolí Plzně před sto lety, ale také si budou
třeba moci prohlédnout detail motýlího křídla pod mikroskopem. Výstava potrvá do 19. ledna.

od 11/09

Západočeská galerie

Studio Najbrt
Basics

Studio Najbrt je nejznámější české grafické studio. Značka Najbrt je pop, ať už to
v téhle zemi v posledních dekádách znamená cokoli.
Více než padesát návrhů sleduje tvorbu Studia od Najbrtových počátků v 80. letech, přes artdirekci časopisů
Reflex a Raut až po zmnožení jeho autorské identity
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeské muzeum
chystá od 18. října výstavu
k 30. výročí Sametové revoluce Listopad 1989
v Plzni.
… že po celý listopad bude na náměstí Republiky v prostoru před radnicí instalována výstava
Nezapomeňme, která bude vyprávět 38 příběhů
z dob dvou totalit dvacátého století.
… že v Západočeské galerii začne 25. října výstava Sobě ke cti, umění a slávě. Sbírky a sběratelé
1600–1945.
… že Unie výtvarných umělců Plzeň plánuje
od 2. října v Galerii Jiřího Trnky výstavu svých
členů SVOBODNĚ 1989–2019.
po roce 1994. Některé z prací zlidověly nebo nabraly
společenský rozměr nad rámec zadání. Instalace proto
vystoupila ze stěn do prostoru a základem výstavy se
stal standardizovaný formát bílého trička. Výstava tak
nestaví diváka jen před otázku dobrého grafického řešení, důvtipné vizuální zkratky, kompozice nebo stylu,
ale také otevírá téma rostoucího významu designu pro
jedince i společnost.

od 26/09

Galerie města Plzně

Tomáš Císařovský:
Lidské příběhy
Jan Dostál: Sochy
Nadzemní prostory galerie zaplní s podzimem obrazy
Tomáše Císařovského. Jeho obrazy jsou srozumitelné,
což je i autorovým přesvědčením – umění má být srozumitelné. Naopak do obsahu díla rád vnáší nejistotu
a dvojsmysl. Nejednoznačné čtení dává obrazům to
správné napětí. Podzemí galerie bude patřit sochám
Jana Dostála. Tato výstava proběhne ve spolupráci se
sochařským festivalem Sculptureline. Vernisáž výstav se
koná 26. září od 17 hodin. V rámci doprovodného programu se tu uskuteční 1. září od 13 hodin tvořivá dílna
a 24. září představí Kvarteto PiKap skladatele 21. století
v pořadu Fascinující svět hudby.
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do 30/09

Zámek Zbiroh

Podzim na zámku
Zbiroh

02/09

Olympia Plzeň

Benefiční jarmark
Obchodní centrum Olympia Plzeň zve na benefiční akci na podporu centra Hájek. Známé plzeňské
osobnosti tu budou po celý den prodávat produkty
z obchodů Dědova Farma, Pekařství Kabát a Sady
Nebílovy. Vynikající potraviny si tedy budete moci
koupit třeba od Kamily Kikinčukové, Táni Krchovové nebo fotbalistů plzeňské Viktorky. Celý výtěžek
bude věnován centru Hájek a Nadace Divoké husy
jej zdvojnásobí.
Centrum Hájek je projekt Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, která vznikla na konci roku
2010. Založili ji rodiče pečující o těžce postiženého
Samuela. Centrum vzniklo na základě neuspokojené poptávky sociálních a rehabilitačních služeb
pro handicapované děti. Dnes pod tímto názvem
působí denní stacionář pro děti do 15 let a centrum
intenzivní léčebné rehabilitace TheraSuit. Centrum
Hájek pomáhá rozdělit náročnou každodenní péči
o handicapované dítě mezi rodinu a stacionář. Tato
služba snižuje zátěž rodiny a podporuje, aby dítě se
zdravotním postižením mohlo co nejdéle vyrůstat
v přirozeném prostředí rodiny.
Více informací naleznete na www.olympiaplzen.cz.
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Do konce září můžete navštívit hradní okruh, který vás zavede do nejstarších míst
románsko-gotického hradu. Vystoupáte na nejstarší
samostatně stojící hlásnou věž v Čechách, spatříte nejhlubší studnu v Evropě, zavítáte do jedné z nejstarších
kaplí v Čechách a vydáte se do hladomorny či ermitáže,
kde prováděli nacisté tajné rituály kolem magického hexagonu. Tento okruh je možné navštívit pouze v 11:00
a v 15:00 hodin a je lepší si ho dopředu zarezervovat.
Celoročně je pak otevřen zámecký okruh, který můžete
navštívit každý den. O víkendech během září je v provozu také lanové centrum, které nabízí okruhy jak pro
malé děti, tak i pro dospělé. Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle nabídne speciality inspirované císařskou
kuchyní. V případě, že byste se chtěli na zámku zdržet
o něco déle, můžete využít služeb Chateau hotelu Zbiroh a ubytovat se přímo v komnatách zámku. Další informace naleznete na www.zbiroh.com.

od 01/09

Karlovy Vary

Zážitky
na každém kroku
Romantické procházky po promenádách doprovázené hudbou kolonádních koncertů či šumem pramenů, návštěva místních muzeí
nebo podzemí Vřídla, gastronomické umění zdejších
šéfkuchařů, tajemné kouty lázeňských lesů, relaxační
procedury – Karlovy Vary můžete vychutnávat všemi
smysly – každý den je zde jedinečný. V září zvou největší
západočeské lázně na folklorní festival, na další ročník
Porcelánových slavností a na festival světla VARY°ZÁŘÍ.
Více na www.karlovyvary.cz.

od 07/09

DEPO2015

Já, hrdina
V DEPO2015 se otevírá nová
výstava pro děti a rodiny. Interaktivní expozice Já, hrdina se věnuje složkám integrozáří 2019 | www.zurnalmag.cz
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vaného záchranného systému a situacím, ve kterých
se může každý z nás stát hrdinou a zachránit lidský
život. Děti se na motorce a na kole zapojí do provozu
na dopravním hřišti se silnicí, domy a zaparkovanými
maketami policejního auta, hasičské cisterny a sanitky,
když v tom se stane nehoda. Co by děti měly v takové
situaci udělat? Během společné hry se to naučí. Díky
spolupráci s jednotlivými složkami integrovaného
záchranného systému vznikne doprovodný program
pro širokou veřejnost. Na přednáškách vystoupí hasiči, policisté, lékaři zachraňující životy ve vrtulníku
a povypráví o svých zážitcích, dorazí také zástupci
BESIP. Připraveny jsou také ukázky hašení požáru,
vyprošťování z vraku, první pomoci a dalších aktivit
IZS. Vstupné pro děti je 60 Kč, pro dospělé 90 Kč a rodinná vstupenka stojí 200 Kč. Více informací najdete
na www.depo2015.cz.

od 07/09

ZOO

ZOO ve znamení
babího léta
Zářijový víkendový a sváteční
doprovodný program v Zoologické a botanické zahradě zahájí 7. a 8. 9. Slavnosti babího léta na statku
Lüftnerka s tradiční oblastní výstavou jiřinek a symbolickým vinobraním v místech někdejších lochotínských
vinic. O dalším víkendu bude Lüftnerka patřit festivalu tradičních lidových řemesel a dovedností k užitku
i potěše Statek 2019. Mnohá z řemesel si budou moci
návštěvníci i vyzkoušet; chybět nebudou dětské tvůrčí
dílničky. Letos se poprvé uskuteční Běh Kilometrovkou
po šesti namísto v říjnu již v září, a to 21. září. Rekreační závod pejskařů a jejich miláčků startuje na začátku
stromořadí u Kalikovského mlýna. Zářijovou programovou nabídku ZOO uzavře na sv. Václava rodinný
program Přes kontinenty za medvědy.

13–15/09

Anglické nábřeží

Náplavka
na Radbuze
se otevírá

Hotovo! Náplavku čeká už jen pár drobných úprav a můžeme si ji pořádně užít. Od 13. do 15. září se bude její
otevření slavit řadou vystoupení i dobrým jídlem. Uvizáří 2019 | www.zurnalmag.cz

vydavatelství časopisu

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRODUKČNÍ
Náplň práce produkční:
• Organizace prací na výtisku časopisu Žurnál
• Komunikace s dodavateli podkladů
a s pořadateli kulturních akcí
• Příprava podkladů
• Korektury (ne jazykové)
• Kontrola distribučních míst
• Administrativní práce
• Správa webu a FB
Požadujeme:
• Flexibilitu
• Schopnost samostatné práce
• Pozitivní přístup k práci
• Výborné komunikační a organizační
schopnosti
• Příjemné vystupování
• Reprezentativní mluvený i písemný projev
• Schopnost zvládání stresu
a práce pod tlakem (uzávěrky)
• Práce na počítači – pokročilé znalosti
• Předchozí práce v médiích,
či na podobné pozici výhodou
• Výborná znalost českého jazyka,
znalost AJ výhodou

Termín nástupu 1. 11. 2019
Své životopisy, spolu s motivačním dopisem, zasílejte
na e-mail krulichova@zurnalmag.cz, do 29. 9. 2019.
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TIP NA ZÁŘÍ
od 09/09

Yogafriends
studio

Nový semestr
začíná
Studio Yogafriends v Kollárově ulici otevírá další
pololetí plné jógy a pilates. Vybírat můžete z kurzů i otevřených lekcí, které jsou ušité na míru
vašim potřebám. Bolavá záda, nespavost či syndrom vyhoření. I s tímhle umí jóga pracovat.
Těšte se na individuální přístup a profesionální
lektory. V rozvrhu naleznete lekce pro úplné začátečníky, jin jógu s aromaterapií, více hatha jógy
a také více ashtangy, soukromé lekce i víkendové
semináře. Novinkou jsou také otevřené lekce bez
nutnosti předplatného. Ať jste ženy, muži, senioři, těhotní, děti, ohební, neohební – Yogafriends
studio je tu pro všechny. Protože jóga i pilates je
pro všechny. Přijďte se o tom přesvědčit. Nový semestr je skvělá příležitost!

TIP NA ZÁŘÍ
14/09 / 12:00

NC Borská pole

Poznávačka

Oblíbená
Poznávačka
hlásí po prázdninách návrat a tentokrát udělá radost všem návštěvníkům,
kteří mají rádi filmové komedie. Za úkol budou
mít odkrývat políčka na hracím poli a poznat hity
stříbrného plátna, jako je třeba nejpopulárnější
český film dvacátého století S tebou mě baví svět,
Hitch nebo Sám doma. Vítězové nejtěžší varianty se mohou těšit na odměnu ve formě nákupu
zdarma v NC Borská pole, a to až do výše 4 000 Kč.
Do soutěže se může zapojit ten návštěvník centra, který ukáže hosteskám účtenky z obchodů
centra v minimální hodnotě 2 000 Kč.
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díte, co všechno se od teď u Radbuzy může dít. Těšte
se na koncert legendárních PSH, přednášky na Pecha
Kucha Night, Street Graffiti Jam, letní kino, lekce jógy,
program pro děti a další.

14/09
10:00

Křižíkovy sady

Festival Na konci léta

Přijďte se rozloučit s létem na multižánrový festival
podporující handicapované! Pořádá ho Sdružení Ty a Já
a jeho cílem je propojit svět lidí s handicapem a svět
lidí zdravých. Na pódiu se tak střídají různé soubory,
v jejichž řadách jsou handicapovaní umělci, a profesionální kapely. Letos vystoupí například Revival Olympic
Domažlice, Vilém Čok a Bypass či Na starý kolena band
a vedle nich Happy Handicap, Hudební laboratoř nebo
Hudební ateliér Zbůch. Během celého dne si můžete
zakoupit výrobky z chráněných dílen nebo si zasoutěžit
v jízdě na invalidním vozíku. Vstupné na akci je zdarma.
Více informací najdete na www.nakoncileta.cz nebo
na tel.: 776 488 008.

od 16/09

KD JAS

Tancujte swing
Chcete se v novém školním
roce naučit něco nového? Propadněte swingu! Jsou tu další kurzy lindy hop a charlestonu pro začátečníky i pokročilé pod vedením Jiřího Bránského a Markéty Čekanové z tanečního studia
SwinglTangl. Novinkou jsou lekce pro ty, kdo nemají
partnera, solo swing. Kurzy probíhají v rámci Jazzu bez
hranic v pondělí a v úterý v KD JAS. Rozvrh a podrobnosti najdete na www.swingvplzni.cz. První lekce je taster pro nerozhodnuté.

20–21/09

Habrmannův park

Doubravecké
slavnosti vína

Je tu čas vína ve všech pádech,
a tak se bude ochutnávat i na Doubravce. Připraveny
jsou ochutnávky vín z vinných sklepů, sýrů, grilovaných dobrot i domácích sladkostí, a to vše za poslechu
cimbálové muziky. Na slavnost můžete dorazit v pátek
od 15 do 19 hodin, nebo v sobotu od 11 do 19 hodin.
Akce se koná za každého počasí a vstup je zdarma.
září 2019 | www.zurnalmag.cz
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20–21/09

27/09 / od 16:00

DEPO2015

Svět knihy
Plzeň 2019
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival již podruhé přináší autory, besedy, diskuze, workshopy, ale především knihy, které se blýsknou
speciálními veletržními cenami. Vydavatelé a spisovatelé opět představí nejen horké novinky z knižního světa,
ale zavzpomínají i na klasiky.

20–21/09

Pivovarský dvůr
Plzeň

Slunce ve skle
2019

Tradiční a populární festival minipivovarů se bude konat
již podvanácté, a to 20. září od 17 hodin a 21. září od 13
hodin v areálu Pivovarského dvora Plzeň – pivovaru
Purkmistr. Můžete se těšit na desítky minipivovarů, více
než 200 značek piv, prohlídky pivovaru a pivních lázní,
skvělé občerstvení a bohatý kulturní program. V něm
zahraje Anakonda Benda, The Dixie Hot Licks, Hibaj,
The Shower a Turbo Revival Plzeň. Proběhnou i tradiční
pivní soutěže a odborná degustace piva v kategoriích
světlý ležák a IPA. Za dětmi přijde i živý velbloud! Vstup
na festival je zdarma, stejně tak posílená autobusová
doprava odjíždějící ze zastávky náměstí M. Horákové.
Podrobnější informace na www.slunceveskle.cz.

21–22/09

Hrad Točník

Bitva na Točníku
Je rok 1409. Král Václav IV. s královnou Žofií přijíždí na svůj oblíbený hrad Točník, aby zde okusil letošní víno. Setká se
zde i s Janem Žižkou z Trocnova a zhlédne velkou bitvu.
Jste zváni ke královské zábavě, ochutnávce vína i středověké kuchyně! Uvidíte bitvu v hradním příkopu, šerm, rytíře v brnění, pány na koních, zatančí krásné dámy a přijedou i muzikanti a kejklíři! Program začíná v 11 hodin,
bitva v sobotu ve 13 a v 19 hodin, v neděli ve 13 hodin.
Čekají vás také hry pro děti, dobové tržiště a občerstvení.
Podrobnosti na www.VinobraniNaTocniku.cz.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

Restaurace
U Pramenů

Restraurace U Pramenů
Vás zve na

HISTORICKÝ ŠERM

Historický šerm

U PRAMENŮ

Je tu čas honů a lovů, jenž
PÁTEK 27. ZÁŘÍ 2019
evokuje
scény
filmů, knih či malířských plá16 18 hod.
/ ze
20 starých
hod.
ten. Vstoupit do jejich atmosféry můžete v Restauraci
U Pramenů, kde budou poslední zářijový pátek šermíři,
tanečníci a komedianti a na stolech pokrmy z divočáka,
bažanta a holoubat. Uvidíte egyptský tanec nebo si vyzkoušíte střelbu z luků a kuší. Program pro děti a dospělé začíná v 16:00 a 18:00 hodin, od 20:00 hodin je pak
připraven večerní program pro dospělé. Vstup dospělí
od

a

od

pro děti a dospělé

pro dospělé

Těšte se na divadelní
a šermířské skupiny, scénický
šerm, taneční vystoupení

Vstup
150,- Kč dospělí
75,- Kč děti do 15 let

Součástí akce budou zvěřinové hody
(divočák, bažanti a holoubata)
připravené šéfkuchařem
Petrem Kolesou

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

www.upramenu.cz

TIP NA ZÁŘÍ
Západočeská
univerzita v Plzni

Univerzita
třetího věku
Západočeské
univerzity
Jste v seniorském věku a přemýšlíte o tom, jaký
nový rozměr dát svému životu? Slyšeli jste sami
sebe už tolikrát říkat: Vždycky mě bavilo chodit
na operu, ale nikdy nebyl čas získat o ní lepší přehled. Stále žasnu, kolik krásy umí vykouzlit příroda. Vždycky mě lákalo vědět o ní víc. Nenastala
už ta nejlepší chvíle přihlásit se na Univerzitu
třetího věku? Určena je seniorům a lidem v plném
invalidním důchodu. Je tady pro všechny, kdo
chtějí věnovat kus času sami sobě, rozšířit si obzory a potkat nové přátele. Navštěvovat ji můžete
na deseti pobočkách v Plzeňském a pěti v Karlovarském kraji. Na akademický rok 2019/20 připravila Univerzita třetího věku řadu nových kurzů,
například Psychologie pro každý den, Tajemství
hmyzí říše, Práce s tabletem a notebookem nebo
Člověk, technika, energie, které doplní už tak pestrou nabídku více než třiceti různě zaměřených
oborů. Stačí se jen rozhodnout pro ten svůj. Vůbec přitom nezáleží, co jste kdy studovali, a maturitní vysvědčení tu po vás také chtít nebudou.
Kompletní nabídku a veškeré informace najdete
na webových stránkách u3v.zcu.cz.
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150 Kč, děti do 15 let 75 Kč. Rezervace míst a informace
na e-mailu info@upramenu.cz či tel.: 603 330 422.

27–28/09

Kopeckého sady

Plzeňský festival
vína 2019 – podzim

29/09 / 09:00

náměstí Republiky

Škoda FIT půlmaraton
Plzeňský Škoda FIT půlmaraton, který loni do ulic
6_(FIN)_D.in
a okolí
západočeské
metropole přilákal na šestdd 1
náct set účastníků, je opět tady. V rámci běžecké
5.8.2019 11:05:45
akce organizátoři chystají i doprovodné závody
a bohatý program na náměstí Republiky, kde
bude mít půlmaraton svůj start i cíl. Trasa hlavního závodu povede historickým jádrem Plzně,
okolím řek, hlavním areálem Škodovky i parky.
Běžci se vydají na trať v 11 hodin. Součástí závodního „balíčku“ pro účastníky bude občerstvení
na trati i v prostoru cíle, každý navíc po doběhu
získá unikátní medaili a pro ty nejlepší jsou připraveny finanční odměny. Na všechny účastníky
pak čeká zajímavá tombola o sportovní ceny.

a FIT_2019_DE

CATHLON_A

Na programu sportovního dne bude i Štafeta
4x5 km ČSOB Na Zdraví, Štafeta 2x10 km, Dětské
běhy ZPMV ČR a také nesoutěžní Rodinný běh
Metrostav. Na trase půlmaratonu budou i letos
běžce motivovat zkušení vodiči, kteří poběží
na různé cílové časy od hodiny a půl až po dvě
a čtvrt. Organizátoři půlmaratonského dne připravují i bohatý doprovodný program na náměstí Republiky: partneři projektu nabídnou
na svých stáncích informace o zdravé výživě, připraví možnost testování kondice a zdravotního
stavu a mnohé další.
Více informací na www.skodafit.cz.
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Poslední zářijový víkend proběhne v Kopeckého sadech podzimní termín Plzeňského festivalu vína 2019. V pátek a v sobotu zde to
nejlepší ze své produkce představí na dvacet malých
a středních vinařství z Moravy a z Čech. Kromě výjimečné nabídky vína se tu návštěvníci mohou těšit
také na pestrou gastronomickou zónu či zajímavý doprovodný program. Vystoupí sommeliér Jiří Hudec,
Cimbálová muzika Trnka a kapely Moodshake a LIKE-IT.
Vstupenky budou k zakoupení pouze na místě za cenu
100 Kč a v ceně je degustační sklenice a katalog vinařství. Aktuální informace o festivalu jsou k dispozici
na www.plzenskyfestivalvina.cz nebo na facebooku
akce.

28/09 / 11:00

U Ježíška

Rytířský turnaj
pro Karla IV.
Král Karel IV. byl v roce 1349 korunován římským králem a oženil se s Annou Falckou.
V den sv. Václava se na kolbiště U Ježíška při této příležitosti sjede půl tuctu urozených pánů. Ti se koňmo
utkají o cenné odměny i o přízeň panovníka. Doprovodí je jejich družiny, které také předvedou své šermířské umění. Zatančí krásné dámy a přijedou muzikanti
a kejklíři! Bude připraveno dobové tržiště, občerstvení
a také hry pro děti. Začátky programu v 11:00, ve 14:00
a v 17:00 hodin. Více na www.TurnajUJeziska.cz.

28–29/09 / 14:00–20:00

Víkend otevřených ateliérů
„Plzeň tvořivá“
Poslední zářijový víkend se
opět otevírají ateliéry malířů a sochařů v Plzni a okolí. Je
září 2019 | www.zurnalmag.cz
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to jedinečná šance osobně poznat výtvarníky, nahlédnout do zákulisí jejich tvorby, ale také zdarma zhlédnout
galerijní sbírky. Někde dokonce dostanou návštěvníci
příležitost si sami něco vyzkoušet: v bývalém PRIORu
(„malé Tesco na Americké“) to bude sochání z porobetonu a tvorba mozaiky, v Galerii města Plzně malování obrazů a v Buena Vista Clubu drobné výtvarné aktivity pro
děti i dospělé. Celkem se na návštěvníky těší 131 výtvarníků na cca 70 místech v Plzni, Klatovech, Horní Bříze,
Veselí nad Úhlavou a dalších místech Plzeňského kraje.
Mapu a program najdete na www.otevreneATELIERY.cz,
vstupné je zdarma.

29/09 / 11:00–18:00

Nebílovy

Slavnosti jablek –
11. ročník
Nebílovské sady provoní jablka
a dobroty z nich. Držitel mnoha ocenění Regionální potraviny srdečně zve na prohlídku sadů, přehlídku historických traktorů, mlátičky i nové zemědělské techniky.
Tradiční řemesla představí kováři a truhláři ze Střední
školy v Oselcích. Poznáte život v sadech, na poli i na statku na naučné stezce v hrušňových a jabloňových sadech
a můžete zkusit jízdu na traktoru. Lukostřelba, balíková
prolézačka, včelařské okénko, dílničky, trhy rukodělné i stánky s bohatým občerstvením. Vystoupí dětský
soubor Lukaváček, skupina Marien, a Pavel Lohonka
Žalman & spol.

od 07/10

Měšťanská beseda

TŠ GREGORIADES
Probíhá zápis
do Tanečních kurzů
PODZIM 2019

Taneční škola Gregoriades zahájila zápis do podzimních
tanečních kurzů pro mládež a dospělé. Přijďte si užít
exkluzivní taneční v Měšťanské besedě pod taktovkou
nejmladšího tanečního mistra Nikoly Gregoriadese.
Můžete se těšit na skvělé vyučovací lekce, prodloužené
lekce, fashion & selfie & cocktail party, lekci stolování a raut, diskolekci, soutěž o jízdu v luxusní limuzíně,
soutěž o MISS a GENTLEMANA kurzu a na závěrečném
plesu budete tančit o společenský oblek a další hodnotné ceny. Výuka od října, online přihlášky a informace
na tel.: 720 121 060 nebo na www.gregoriades.cz.
září 2019 | www.zurnalmag.cz

TIP NA ŘÍJEN
28/10

Plzeňské
oslavy vzniku
republiky
Jako každý rok připravilo
město Plzeň na 28. říjen, kdy si připomínáme vznik
samostatného československého státu, celodenní
program, který pozve k návštěvě celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií, historických památek, zahrad a některých sportovišť za symbolických 28 korun, nebo zdarma. V podvečer se uskuteční tradiční
vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka,
odkud se vydá průvod světel na náměstí Republiky,
kde program zakončí ohňostroj na hudbu.

TIP NA ŘÍJEN
05/10 / 14:00

Arboretum
Sofronka

Pohádková
stezka mezi
borovicemi
Hokejový klub Pilsen Wolves zve opět na Pohádkovou stezku mezi borovicemi. Pro děti budou
připravena pohádková stanoviště s nejrůznějšími
úkoly a hrami. Trasu děti prochází s doprovodem
rodičů a cestou opět potkají kovboje, Kašpárky,
Krakonoše, nebo třeba vodníka s rusalkou. Možná ale také budou zakleté vílím kouzlem nebo se
na chvíli stanou součástí pirátské bandy. Za splněné
úkoly jsou připravené odměny. Kromě toho pořádá
hokejový klub Pilsen Wolves i kurzy bruslení vlčí
smečky na stadionu ICE ARENA. Ty se konají v úterý
a ve čtvrtek od 16:30 hodin a malí bruslaři si mohou
vybrat, zda budou chodit dvakrát v týdnu, nebo jen
jeden z těchto dnů. Kurzy doplňuje páteční odpolední trénink sportovní všestrannosti. Více na tel.:
774 093 235, email bruslicka@pilsen-wolves.cz
nebo na www.pilsen-wolves.cz.
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05/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

To Kapitola 2 / horor / thriller
Král literárních hororů Stephen King je u filmařů oblíbený.
Spousta z jeho knížek se dostala na stříbrné plátno, těch opravdu dobrých adaptací ale moc není. Dva roky staré To mezi ně ale
patří a navíc se líbilo i divákům. Jde o komerčně nejúspěšnější
film natočený podle Stephena Kinga. Znalci románu ale vědí, že
jsme viděli jen půlku.
V první části se dětští hrdinové museli postavit svým vlastním nočním můrám a utkat se s monstrem, které na sebe
bere podobu vraždícího klauna Pennywise. Boj vyhráli,
Pennywise ovšem nezabili, jen zahnali. A teď je po letech
zpátky. Hrdinové zestárli a dospěli, ale svých nočních můr
se nezbavili a souboj se strašlivou zrůdou na nich zanechal
následky. Pennywise je ovšem zpátky, a tak se všichni po letech opět scházejí v městečku Derry, kde je čeká další zúčtování s protivníkem, který je na ně tentokrát připravený.
A hrdinové vědí, že teď se hraje o všechno.
Režie se opět ujal Andy Muschietti a nově v hlavních rolích uvidíme hvězdy jako Jessicu Chastain nebo Jamese
McAvoye. Kino Káčko uvede 7. září.

29/08

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Angry Birds ve filmu 2 / animovaný / akční
Filmy podle počítačových her se obvykle nepovedou, předloha filmových Angry Birds má ale ke klasickým hrám docela daleko. Jde o jednoduchou, ale hodně populární hříčku, ve které hráč střílí ptačí hrdiny směrem k prasečí pevnosti
a pokouší se ji zničit. Jak kolem toho vybudovat smysluplný příběh? No… těžko
říct. Ale napoprvé se to docela povedlo a Angry Birds byla celkem příjemná animovaná blbina, která navíc vydělala i solidní peníze, takže dvojka byla jen otázka času. A teď ji tu máme. Ptáci a čuňata
se naučili vzájemně se víceméně respektovat. Kamarádi nejsou, ale po krku si už také naštěstí nejdou. Teď se však objevila hrozba, kvůli které budou muset hodit starou nevraživost za hlavu, spojit síly a ochránit své domovy před novými
nepřáteli. Ti pocházejí z daleké země plné zimy, mrazu a ledu. A zastavit je nebude vůbec snadné. Animák pro celou
rodinu sází na výraznou stylizaci, spoustu akce a samozřejmě dojde i na hromadu srandy. Kino Káčko uvede 8. září.

Cinema City, Kino Beseda, Kino Káčko

29/08

Přes prsty / komedie / sportovní
Scenárista Petr Kolečko má za sebou seriály Most! nebo Okresní přebor a pracoval na filmech jako Masaryk nebo Padesátka. Teď se rozhodl vyzkoušet si vedle
psaní i režii a vůbec poprvé se postaví i za kameru. Jeho debut Přes prsty bude
romantická komedie, která se točí okolo plážového volejbalu. Linda a Pavla jsou
dlouholeté parťačky a kamarádky a věří, že je už velmi brzy čeká velký sportov-
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ní úspěch. Ale život není jen o sportu. Pavla začíná cítit, že trošku stárne a že pokud by chtěla mít dítě, je nejvyšší čas
na něm začít pracovat, její přítel Hynek se do toho ale zrovna nehrne. Linda je sice starší a taky svobodná, ale nějaké
mateřské pudy se u ní nikdy neprojevily a popravdě moc nechápe, proč její kolegyně tak moc touží být mámou. Sama
si užívá a momentálně s trochu svérázným správcem hřiště, který má sice k gentlemanovi dost daleko, a věrnost mu nic
neříká, ale zase má jiné kvality. A brzy se osudy všech čtyř pořádně zamotají. V hlavních rolích uvidíte P. Hřebíčkovou,
D. Nesvačilovou, J. Langmajera nebo V. Dyka. Kino Beseda uvede 4., 12. a 19. září, Kino Káčko 6. a 8. září.

12/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Nabarvené ptáče / drama
Režisér Václav Marhoul má za sebou svéráznou komedii Mazaný Filip a válečný Tobruk. Netočí filmy každý rok, vybírá si, ale obvykle do kin posílá
kvalitní výsledky. A vypadá to, že jeho novinka Nabarvené ptáče by mohla
být opravdu hodně dobrá. Už proto, že byla vybraná do soutěže na prestižní filmový festival v Benátkách. Adaptace slavné knižní předlohy, kterou
napsal Jerzy Kosiński, se odehrává během druhé světové války. Malý židovský chlapec byl kvůli svému bezpečí
poslán rodiči daleko k příbuzným, ale válce neutekl. Po smrti tety zůstal sám a rozhodl se najít maminku s tatínkem, a tak se vydal přes konfliktem zničenou zemi. A na vlastní kůži zjišťuje, co válka dělá s lidmi a že lidskost
je něco, co během válečných hrůz může naprosto zmizet. Čeká ho cesta peklem. Černobílé Nabarvené ptáče je
látka, která lákala i zahraniční hvězdy, takže se v něm objeví Stellan Skarsgård z Thora, Barry Pepper ze Zachraňte
vojína Ryana nebo herecká legenda Harvey Keitel. Kino Káčko uvede 12. a 14. září.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

12/09

Panství Downton / drama
Seriálové Panství Downton uchvátilo diváky na celém světě a Česká republika
není žádná výjimka. Příběhy rodiny Crawleyových a jejich služebnictva se táhly dlouhé roky, ale ani během šesti sezón seriálu nebyly dovyprávěné. Sami
tvůrci naznačili několikrát, že by se oni i jejich hrdinové mohli v budoucnu vrátit v celovečerní podobě a ten čas právě nadešel. Filmové Panství Downton
tak vrací na scénu všechny známé hrdiny a dokonce i ty, o kterých už jste si možná nemysleli, že je někdy uvidíte.
Všichni totiž mají dost dobrý důvod k tomu, aby se na panství vrátili. Na návštěvu totiž přijede král Jiří VI. s manželkou, a to už je dobrá záminka k tomu, aby se alespoň na chvilku zapomnělo na staré křivdy. Bez problémů to však
taky nepůjde, na příjezd se totiž nechystá jen smetánka, ale i služebnictvo, a to se dozví, že královi sloužící je mají
za neschopné lemply a chtějí se o slavnostní návštěvu postarat sami. Obyvatelé panství Downton ale rozhodně
nemají v plánu nechat nějaké Londýňany, aby jim kecali do práce. Kino Káčko uvede 13. a 15. září.

12/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Playmobil ve filmu / animovaný
Ještě před pár lety by se zdálo jako absurdní nápad dělat film podle oblíbené stavebnice. LEGO příběh byl však nejenom hit, ale i dobrá rodinná
komedie. Jeho pokračování a spin-offy s Batmanem a Ninjago už se tolik
nepovedly, přesto si společnost Playmobil řekla, že to zkusí taky. Jejich stavebnice a paňácové mají konec konců k těm z Lega hodně blízko, tak proč by
to nemohlo fungovat? Děj se točí kolem dvou sourozenců Marly a Charlieho, kteří se ocitnou ve světě vytvořeném
ze hry Playmobil. Všude jsou kostičky, ale taky nebezpečí a Marla tu musí co nejrychleji najít svého ztraceného
bratra. Netuší, že proti ní bude stát zlotřilý Maximus, tyranosauři, vikingové, piráti a spousta dalších šílených věcí,
které člověk může zažít jen v případě, že má nekonečnou fantazii. Ve filmu se objeví nebo budou hrdiny dabovat
hvězdy jako Daniel Radcliffe či Anya Taylor-Joy. Kino Káčko uvede 13. a 15. září.
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CineStar, Cinema City Zlatokopky / drama / krimi / komedie

Jennifer Lopez má sice už na krku padesátku, pořád ale vypadá líp než většina o generaci mladších hereckých hvězd.
A moc dobře to ví. Možná i proto se rozhodla natočit Zlatokopky, kde ukáže, že věk je vážně jenom číslo. Děj vychází
ze skutečné události a točí se kolem party kamarádek, které se v New Yorku živí jako striptérky, exotické tanečnice
nebo společnice. Moc to ale nevynáší a je začíná pomalu štvát, že jejich klienti, kteří se k nim dost často nechovají
zrovna slušně, mají tolik peněz, že neví, co si s nimi počít. A tak se holky rozhodnou trošku jim od nich pomoci. Vymyslí dokonalý systém, jak svoje klienty odírat a přitom si nezadat s policií. Všechno chvilku funguje skvěle, je ale
jen otázka času, kdy se něco pokazí nebo někdo začne mít až příliš velké oči. Ale proč myslet na budoucnost, když je
přítomnost najednou tak skvělá? Vedle Jennifer Lopez se objeví Constance Wu nebo zpěvačka Cardi B.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

19/09

Rambo: Poslední krev / akční / thriller
John Rambo je ikona akčních filmů. Zatímco v jedničce šlo o veterána
z Vietnamu, který trpěl posttraumatickým syndromem, v dalších dílech se stal
moderním superválečníkem. Původně to vypadalo, že se Sylvester Stallone
s jednou ze svých nejslavnějších rolí rozloučí ve čtyřce, ale nikdy neříkej nikdy.
Pátý film s podtitulem Poslední krev se odehrává v Americe, konkrétně v Arizoně, kde se Rambo pokouší dožít. Jeho kamarádi jsou většinou po smrti, s lidmi se moc nestýká a snaží se vyrovnat
se svou minulostí plnou násilí. Pak ho ale kontaktuje stará přítelkyně a řekne mu, že její vnučku unesli členové mexického drogového kartelu. Policie jí nemůže pomoci, ale Rambo si řekne, že to je dobrý důvod, proč ještě jednou
vyrazit do války. Už na to možná nemá roky, ale gangsteři z Mexika rychle zjistí, že tenhle důchodce je pro ně možná
až příliš velké sousto. Poteče krev. Ale jinak to u Ramba snad ani nejde. Kino Káčko uvede 21. září.

19/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko Román pro pokročilé / komedie

České romantické komedie jsou obvykle velmi (ale často opravdu velmi velmi) pitomé a mnohdy i špatné. Uvidíme,
co Román pro pokročilé, který napsala a natočila Zita Marinovová, autorka řekněme podprůměrné Sezn@mky. Hlavním hrdinou je stárnoucí, ale pořád velmi dobře vypadající Rudolf, muž, kterému věrnost nikdy moc neříkala. Ale teď
to přehnal a manželka se rozhodla s ním konečně rozvést. A pořádně mu to vytmavit. Rudolf najednou nemá přístup
ke svým penězům, přišel o střechu nad hlavou a jeho bývalá žena vypadá, že si to dost užívá. Co teď? Rudolf se musí
nastěhovat k bratrovi Arnoštovi do jeho venkovského hotelu a vymyslet, co dál. Zkusí se polepšit a najít znovu společnou řeč s manželkou? Nebo je čas zkusit to někde znovu? Anebo se nechá přemluvit Arnoštem a začne si naplno
užívat svou nově nabitou svobodu? V hlavních rolích uvidíte Marka Vašuta, Miroslava Etzlera, Bereniku Kohoutovou
a Vandu Hybnerovou. Kino Káčko uvede 20. a 22. září.

19/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Ad Astra / sci-fi / thriller / drama / dobrodružný
Brad Pitt je samozřejmě superhvězda, ale ne úplně obyčejná. Doby, kdy točil
jeden hit za druhým, jsou pryč. Klidně by v tom sice mohl pokračovat, ale
vypadá to, že se s padesátkou na krku rozhodl začít se věnovat spíš osobnějším a ambicióznějším filmům. Prostě natáčet kvalitu. Před pár týdny měla
premiéru nová tarantinovka Tenkrát v Hollywoodu, kde měl jednu z hlavních rolí, a i novinka Ad Astra bude nejspíš film, o kterém se bude hodně mluvit. Pitt si tu zahraje astronauta Roye
McBridea, jenž je vybrán, aby vyrazil na několik let dlouhou misi k Neptunu, kde by údajně měly být pozůstatky
mimozemské civilizace. To samo o sobě je docela lákavý důvod, Roy chce ale letět hlavně kvůli tomu, že podobné
mise se před lety zúčastnil i jeho otec a nikdy se z ní nevrátil. Co se s ním stalo? A co na Neptunu našel? Sci-fi, která
bude víc o přemýšlení než o akci, natočil James Gray, který má na kontě i skvělé Ztracené město Z a vedle Pitta se
objeví Tommy Lee Jones, Liv Tyler nebo Donald Sutherland. Kino Káčko uvede 28. září.
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CineStar, Cinema City, Kino Káčko

19/09

Psí kusy / animovaný
Levný animák pro měsíc září pochází tentokrát z Kanady. Ale nebojte se, stejně jako skoro všechny podobné filmy je o zvířátkách, dětem by se tedy líbit
měl. A rodičům? To těžko říct. Psí kusy se točí okolo psího hrdiny jménem Lumpík. Pro něj svět začíná i končí velkým plotem na zahradě, na těch pár metrech
čtverečních je ale spokojený. Možná až moc, protože jde o vcelku rozmazleného psa, jenž je zvyklý, že všechno dostane až pod čumák, a pravidelné drbání mu taky zrovna nevadí. Osud má však
s jeho životem trošku jiné plány. Lumpík se najednou ocitá za plotem a zjišťuje, že svět je mnohem větší, než si kdy
myslel, ale že krom spousty zajímavých věcí je v něm i spousta nebezpečí. A taky dobrodružství a jedno opravdu
velké na něj teď čeká. Kino Káčko uvede 20. a 22. září.

26/09

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Národní třída / drama
Režisér Štěpán Altrichter natočil povedený, ale bohužel neprávem zapadlý film
Schmitke, jeho novinka si ale snad najde cestu k většímu množství diváků. Hlavním hrdinou Národní třídy je svérázný chlapík, který si říká Vandam. Žije sám,
hodně cvičí a rád chodí do hospody s kamarády a pokouší se tu balit výčepní
Lucku, i když ne moc úspěšně. A taky se rád a často rve. Živí se tím, že natírá střechy paneláků a s tím mu pomáhá i Psycho, o kterého se tak trochu stará. Vandama jeho kamarádi obdivují a respektují,
protože se o něm říká, že právě on na Národní třídě vypálil jednu policajtovi a tím vlastně odstartoval revoluci. Jak to
bylo, ví dnes už jen Vandam. Teď ale bude muset svoje hrdinství předvést znovu. Vypadá to, že jeho oblíbená hospoda
se bude zavírat, a svět, který zná a ze kterého nechce jen tak odejít, nadobro zmizí. To ovšem nehodlá připustit, zvlášť,
když tuší, že Lucka by byla asi docela ráda, kdyby se mu povedlo zachránit jí její podnik. V hlavních rolích dramatu podle
knihy Jaroslava Rudiše se objeví Hynek Čermák, Jan Cina nebo Kateřina Janečková. Kino Káčko uvede 27. a 29. září.

26/09

CineStar, Kino Káčko Princ Krasoň / animovaný

Hrdina animáku Princ Krasoň má problém, ale takový, za který by snad každý chlap dal minimálně svou vlastní ledvinu.
Kvůli prokletí se do něj zamiluje každá dívka, na kterou se usměje. O nedostatek dámské společnosti se tedy bát nemusí, ale původní vyvolení dívek by si s ním občas rádi vyříkali pár věcí. Do Krasoně se zamilovaly i Popelka, Sněhurka
nebo Šípková Růženka, což je taky fajn, ale teď nastává problém. Krasoň se musí oženit, má na to tři dny a vzít si musí
svou životní lásku, jinak zlá kouzla celé zemi pořádně zavaří. Ale která z dívek to může být? Krasoň se rozhodne zjistit
to tak, že se vydá na dlouhou cestu a pokusí se splnit tři těžké úkoly. Spolu s ním vyráží i tajemný Lenny, což je ovšem
ve skutečnosti dívka Leonore, na kterou jako na jedinou jeho kouzlo neúčinkuje. Pomůže Krasoňovi najít skutečnou
lásku a zachránit svět? Kino Káčko uvede 27. a 29. září.

CineStar, Kino Káčko

26/09

Deštivý den v New Yorku / komedie / romantický
Woody Allen je filmařská legenda a jeho doménou se staly komedie plné
chytrých dialogů, komplikovaných vztahů a hrdinů, kterým to sice obvykle
dost pálí, ale mají sami se sebou tolik problémů, že si vlastně hážou klacky
pod nohy. A i když Allen zkusil během své dlouhé kariéry i trošku jiné žánry
nebo přístupy ke komediím, tohle mu zkrátka jde nejlíp a nejspíš to potvrdí
i jeho novinka Deštivý den v New Yorku. Jak už název napovídá, podíváme se do New Yorku, kam si vyjel mladý pár
s tím, že si udělá hezký den, jen s takovou malinkou pracovní pauzou. Ale ono začne pršet. Celé romantické plány
jdou k čertu, ale rozhodně to neznamená, že by museli sedět někde v restauraci a nudit se. S deštěm totiž překvapivě
přichází i pár nečekaných dobrodružství. Kino Káčko uvede 26. září.
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Názor Jiřího Bránského | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Jiřího Bránského
Dobré jídlo nikdy neodmítnu, navzdory všem předsevzetím o hubnutí
nebo nepřecpávání se, která jsem si kdy dal. Umím si ho totiž i uvařit
sám, takže když dostanu chuť třeba na slovenské halušky, udělám si je.
Dědeček byl Slovák, recept mám tedy přímo od zdroje.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Když si chci udělat něco rychlého, sáhnu naopak po osvědčené italské klasice,
špagetách carbonaro. Recept na ně mám z kdysi populárního televizního vaření s Italem Emanuelem Ridim.
Podle něj připravuji i své vyhlášené tiramisu. To si teď ode mne objednali i naši kamarádi na svoji svatbu.
Rád vařím i podle receptů z LIDLu, které jsou jednoduché a přitom plné zajímavých nápadů a chutí. Ale i když
podle ohlasů mých strávníků vím, že nevařím špatně, máme kamarádku, které se ani zdaleka nevyrovnám.
Teď jsme se vrátili ze swingového soustředění, kde právě ona vařila večeře, a myslím, že ani po šesti hodinách
tanečního zápřahu denně jsem díky nim nezhubnul. Vysoká měřítka mám i na kávu, kterou také miluji. Náš
další swingový kamarád je velkým znalcem přípravy kávy a na soustředění si vozí – bez nadsázky – špičkovou
kavárnu.
V důsledku toho všeho pak očekávám skvělé jídlo a kávu i v restauracích a kavárnách. K tomu mám rád i příjemnou atmosféru, hezké prostředí a sympatickou obsluhu. Čehož se nedočkám zrovna vždycky. Z plzeňských restaurací mě zatím nikdy nezklamala PI.JEZ.PI. A skvělou kávu i veškerý servis má nově otevřená kavárna Walter pod Velkým divadlem.
Jiří Bránský, učitel swingu

od
01/09

Pulcinella

Tramvají do Itálie

O prázdninách a dovolené už mluvíme opět v minulém čase, ale jejich nálada může být i v čase přítomném. Stačí zajet tramvají č. 1 do italské restaurace a pizzerie Pulcinella. Každý víkend tu podávají steaková
masa, čerstvé ryby a domácí čerstvou pastu. Přijďte si
zavzpomínat na dovolenou v Itálii do pravé italské restaurace a pizzerie na konečné tramvaje v Bolevci. Pro
rezervace nebo více informací volejte 377 538 118 nebo
na www.pulcinella.cz.

od
01/09

el Cid

Jehněčí speciality

Od začátku září si můžete zajít do vyhlášené plzeňské
restaurace el Cid na jehněčí speciality. Šéfkuchař pro
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vás připravil velký výběr pokrmů z jehněčího masa
z bio chovu české farmy. V nabídce najdete jídla inspirovaná domácí, ale i zahraniční kuchyní, jako je
třeba jehněčí špíz z kýty marinovaný v červeném víně
s baby bramborem a španělskou omáčkou nebo jehněčí ledvinky na rozmarýnu ve smetanové omáčce.
Pokrmy se budou průběžně objevovat ve speciálních
i poledních nabídkách, které najdete například na facebooku restaurace. Rezervace míst na tel.: 377 224 595
nebo na www.elcid.cz.

01/09 / 11:00–18:00

Plzeňský Prazdroj

Festival polévky

Když vzniklo rčení, že polévka je
grunt, určitě tím nebyla myšlena
polévka z pytlíku, ale domácí, s láskou vařený pokrm, co
září 2019 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

zahřeje a zasytí. Ale jak často máte čas něco tak dobrého uvařit? Přijďte se inspirovat do areálu Plzeňského
Prazdroje. První zářijová neděle bude opět patřit Festivalu polévky, kdy ve čtyřicetilitrových kotlích před zraky
diváků vaří vyhlášené plzeňské restaurace, bistra i neziskové organizace na dvě desítky polévek z celého světa.
Ochutnávat můžete asijskou exotiku, mexické speciality,
rybí polévky i českou klasiku. Všechny polévky jsou soutěžní, a tak můžete v neděli hlasovat pro tu nejlepší.

08/09 / 15:00

Restaurace
U Pramenů

Restaurace U Pramenů
Vás zve na

FESTIVAL
BALI / INDONÉSIE
NEDĚLE 8. ZÁŘÍ 2019
od 15.00 do 22.00 HODIN

Festival Bali /
Indonésie

Ani letos jste se nedostali na dovolenou na Bali?
Nebo naopak jste si užili Indonésii a stýská se vám?
Ať tak, či tak, určitě vás nadchne půlden věnovaný těmto končinám v Restauraci U Pramenů. Těšte se na přednášky a prezentace o krásách Jávy či putování po Bali,
fotografie z cest i hudební doprovod. A samozřejmě
i na typickou indonéskou kuchyni, kde nebude chybět
zelenina s arašídovou omáčkou, tuňák grilovaný v banánovém listu nebo mleté maso grilované na bambusové tyčce. Vstup dospělí 100 Kč, děti do 15 let zdarma.
Rezervace míst a informace info@upramenu.cz nebo
na tel.: 603 330 422.
Těšte se na:
• přednášky a prezentace
• ochutnávky indonéské
kuchyně
• fotografie z cest
• hudební doprovod

Vstup: dospělí 100,- Kč /
děti do 15 let zdarma

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

spolupořádají Essence for life & Indonéská ambasáda

www.upramenu.cz

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.
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Olympia Plzeň

Salaterie UGO
Máte rádi saláty? V UGO Salaterii v Obchodním
centru Olympia Plzeň najdete originální receptury
a kombinace chutí včetně vegetariánských variant.
Každý zdejší salát je originál, který jinde neochutnáte. Že vás salát nemůže zasytit? Vsaďte na sytější
teplá jídla. A doporučit vám můžeme i zdejší dezerty
či ovocné nápoje. Už jste někdy ochutnali kupříkladu svěží cuketové špagety s krevetami, sezamem,
kapií a lehce pikantní teriyaki zálivkou? Nebo roastbeef s cherry rajčaty, okurkami cornichoni, kapary,
zámeckými bramborami a medovo-hořčičnou
zálivkou? A co takový wrap UGO Caesar s kuřecím
masem, sušenými rajčaty, parmazánem a lehkou jogurtovou zálivkou. Ne?
Pak je ta pravá chvíle, abyste v rámci nákupů v Obchodním centru Olympia Plzeň našli UGO Salaterii
a na něco z toho zašli. Určitě nebudete litovat! A co
teprve, když si jako sladké vyvrcholení dáte dezert
meloun s mátou nebo jahodami anebo zvolíte raději slanou chuť květákového quiche. I k pití si můžete dát symbol léta, meloun. Do drinku tu k nim
přidávají jahody, limetku, mátu nebo dokonce
cherry rajčata a balsamico. Pokud máte v plánu
po létě zůstat u lehčích jídel plných vitamínů, je UGO
Salaterie velmi dobrou volbou. Více na www.ugo.cz
a na www.olympiaplzen.cz.

45

PROGRAM

27. Mezinárodní festival Divadlo

DEPO2015 (D), Divadlo Alfa (DA), Malá scéna DJKT (MS), Moving Station (MovS), Nová
scéna DJKT (NS), U Branky (B), Velké divadlo DJKT (VD), Plzeň, www.festivaldivadlo.cz

Hlavní program:
11. 9. 16:00 Proměna – Divadlo J. K. Tyla, 60 min. (MS)
		19:00 Bez věna – Společný projekt divadelního souboru Škola
dramatického umění a producenta Leonida Robermana,
160 min. (NS)
12. 9. 11:00 Zabiják Joe – Komorní scéna Aréna, 125 min. (MS)
		14:30 Kde domov můj? – Divadlo Alfa, 70 min. (DA)
		17:30 Kříž u potoka – Slovácké divadlo, 130 min. (VD)
		21:00 Zápisky z vyhnanství – Teatr Polonia, 100 min. (D)
13. 9. 11:00 Fernando Krapp mi napsal dopis – Klicperovo divadlo,
100 min. (DA)
		14:00 Muzikál třetího věku (z písní Jana Buriana) – Body Voice
Band, 60 min. (MovS)
		16:30 Hymnus na lásku – Fundacja Chór Kobiet / Teatr Polski,
50 min. (NS)
		18:30 Andělé v Americe – Městská divadla pražská, 260 min. (VD)
		19:00 Před západem slunce – Slovenské národní divadlo,
195 min. (MS)
14. 9. 10:30 Persony – Divadlo Na zábradlí, 180 min. (DA)
		11:00 Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! – Naivní divadlo, 40 min. (DA)
		12:30 Soukromé rozhovory – Divadelní spolek Jedl, 90 min. (MovS)
		14:00 Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! – Naivní divadlo, 40 min. (DA)
		15:00 Před západem slunce – Slovenské národní divadlo,
195 min. (MS)
		19:30 Sternenhoch – Národní divadlo – opera, 85 min. (VD)
		20:00 Americký císař – Štúdio 12 a Divadlo Pôtoň, 75 min. (D)
15. 9. 10:30 Maryša – Divadlo Petra Bezruče, 140 min. (MS)
		14:00 Modrovous (Sir Halewyn) – Divadlo J. K. Tyla, 90 min. (VD)
		16:30 Je těžké býti Bohem – Divadlo Proton, 110 min. (D)
		19:00 Jiní lidé – TR Warszawa, 130 min. (NS)
Johan uvádí:
10. 9. 19:00 A kde ty bydlíš? (Ve skříni) – Zuzana Burianová a JOHAN,
70 min. (MovS)
11. 9. 17:00 A kde ty bydlíš? (Ve skříni) – Zuzana Burianová a JOHAN,
70 min. (MovS)
12. 9. 11:00 A kde ty bydlíš? (Ve skříni) – Zuzana Burianová a JOHAN,
70 min. (MovS)
		19:00 Pýcha osamělosti – Divadlo Feste, 75 min. (MovS)
13. 9. 13:00 Island Home – Katarína Caková, 35 min. (MovS)
		15:30 Island Home – Katarína Caková, 35 min. (MovS)
		17:00 Island Home – Katarína Caková, 35 min. (MovS)
15. 9. 15:00 A na noze pevnina – Divadlo Drak, 40 min. (MovS)
16. 9. 19:00 Jana – Anežka Kalivodová, 55 min. (MovS)
17. 9. 19:00 Promiňte, že rodím – MAnaMA, 60 min. (MovS)
Epilog:
17. 9. 19:00 ADHD – Cirk La Putyka, 75 min. (NS)
			
Elegance molekuly – Dejvické divadlo, 140 min. (VD)
18. 9. 17:30 ADHD – Cirk La Putyka, 75 min. (NS)
		19:00 Elegance molekuly – Dejvické divadlo, 140 min. (VD)
19. 9. 19:00 Dopisy Olze – Divadlo v Dlouhé, 120 min. (VD)
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Doprovodné akce:
11. 9. 17:00 Indigo – Ea Paravicini, 45 min. (B)
12. 9. 14:00 Indigo – Ea Paravicini, 45 min. (B)
		17:00 Indigo – Ea Paravicini, 45 min. (B)
		19:00 Viah – koncert (B)
		20:00 Ghost of You – koncert (B)
13. 9. 17:00 BomBarďák – koncert (B)
		18:00 Odpočívej v pokoji – Priden Možic, 40 min. (B)
		20:00 Cirkus Ponorka – koncert (B)
14. 9. 14:00 Odpočívej v pokoji – Priden Možic, 40 min. (B)
		17:00 Odpočívej v pokoji – Priden Možic, 40 min. (B)
		19:00 Noisetrap – koncert (B)
		20:00 Buzerant – koncert (B)
15. 9. 15:00 Jan Borna aneb Dokreslení Janka – film (D)

Velké divadlo DJKT

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

3. 9. 19:00 Šelma sedlák – opera/-DE TITV1, pro seniory
4. 9. 16:00 Průvod Vendelín
		19:00 Idomeneo – opera/-CZ, DE TITV6
6. 9. 19:00 Modrovous – činohra
S6
8. 9. 19:00 Iris – opera/-CZ, DE TITV17
9. 9. 15:00 Zápis do Baletní školy DJKT
11.–19. 9.	Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
20. 9. 19:00 Zkrocení zlé ženy – balet
V12, pro seniory
22. 9. 14:00 Pařížský život – opereta
O2
23. 9.		
Prohlídky divadla
24. 9. 19:00 Iris – opera/-CZ, DE TITV5
25. 9. 19:00 Šelma sedlák – opera/-DE TITV10
26. 9. 19:00 Antigona – činohra
V11
27. 9. 19:00 Šelma sedlák – opera/-DE TITV8

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. 9. 19:00
4. 9. 16:00
		19:00
5. 9. 19:00
6. 9. 13:00
		19:00
7. 9. 19:00
8. 9. 19:00
11.–19. 9.
20. 9. 19:00
21. 9. 14:00
		19:00
22. 9. 17:00
23. 9.		
24. 9. 19:00
25. 9. 19:00
26. 9. 19:00

Zácpa – činohra
S3
Průvod Vendelín
Alenka v říši divů – činohra
N2
Alenka v říši divů – činohra
N11
Talentové zkoušky do Divadelní dramatické dílny DJKT
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
N4
DONAHA! – muzikál
Červený a černý – balet
N17
Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
Billy Elliot – muzikál
N8
Billy Elliot – muzikál
Billy Elliot – muzikál
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
Prohlídky divadla
Tartuffe – činohra
N9
Alenka v říši divů – činohra
N14
Veselá vdova – opereta/-DE TITN3
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27. 9. 19:00
28. 9. 19:00
29. 9. 10:30
		19:00

Tartuffe – činohra
Červený a černý – balet
Muzikálové matiné Kateřiny Chrenkové Falcové
Zácpa – činohra

N12
OB
foyer
S8

Malá scéna DJKT

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

4. 9. 16:00
7. 9. 17:00
11.–19. 9.
21. 9. 14:00
		17:00
22. 9. 11:00
		14:00
28. 9. 14:00
		17:00
29. 9. 14:00

Průvod Vendelín
Kytice – balet, premiéra
Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
Kytice – balet
Kytice – balet
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Plzeňský pověsti – muzikál
Plzeňský pověsti – muzikál
U nás to baLETÍ – balet

J4
J2

J1

Divadlo Alfa

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

11.–19. 9.
17. 9. 09:00
18. 9. 09:00
20. 9. 09:00
23. 9. 10:00
24. 9. 09:00
25. 9. 09:00
26. 9. 09:00
27. 9. 09:00

Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
Kolíbá se velryba
Kolíbá se velryba
Umanutá princezna
Umanutá princezna
Alfa farma (klub)
Alfa farma (klub)
Alfa farma (klub)
Alfa farma (klub)

Divadlo Dialog

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

5. 9. 19:30 R ecitál Jiřího Dědečka – vystoupení oblíbeného písničkáře
v rámci pořadu Antidiskotéka
9. 9. 19:00 Ťululum – komedie, hraje Zrcadlo
12. 9. 19:00 Agentura Drahoušek – komedie, hraje Théta
17. 9. 19:00 Ťululum – komedie, hraje Zrcadlo
21. 9. 19:00 Dva z devíti – detektivní hra, hraje Théta
22. 9. 19:00 Fajnmen (QED) – hraje Spodina
23. 9. 19:00 Terapie smíchem – autorská oneman show Jaroslava
Matějky, hraje Spodina
25. 9. 19:00 Uděláte mně to znova? – situační komedie,
hraje Divadlo Maebh
26. 9. 20:00 Otylé ach – metal poetry, hraje Divadlo JakoHost
27. 9. 19:00 Podzimní večer Jefferyho Wilsona – komedie,
hraje Orákulum
30. 9. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
17. 9.

19:30

28. 9.
30. 9.

18:00
15:00

30. 9.

19:00

Ondřej Havelka & MelOdy
Makers: nejkrasší kusy saisóny!
Musica acalantHis
Malá Muzika nauše PePíka
viléM veverka
& ultiMate W Band:
/Ba/rOck gOes tO HOllyWOOd

DIVADLO
4. 9.
10. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.

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

23. 9.

19:00

24. 9.
25. 9.

19:30
19:00

cOMMedia dell‘arte ii.
caveWOMan
caveMan
Blaník
Blaník
duBnička laHOda revival
kaBaret
cO takHle ke zPOvědi…
zdeněk izer: na Plný cOOle

OSTATNÍ
5. 9.
17. 9.

18:00
18:00

29. 9.

18:00

nOvý zéland – Od severu na jiH
sáM s OceáneM
Peter FreestOne: Freddie
Mercury v živOtě a ve FilMu

KINO BESEDA
2. 9.
4. 9.
5. 9.
11. 9.
12. 9.
18. 9.
19. 9.
25. 9.

19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15
19:15

tenkrát v HOllyWOOdu
Přes Prsty
tenkrát v HOllyWOOdu
tenkrát v HOllyWOOdu
Přes Prsty
BOlest a sláva
tenkrát v HOllyWOOdu
diegO MaradOna

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

10. 9. 18:00 Tělovýchova – vernisáž výstavy maleb Dominika Běhala
září 2019 | www.zurnalmag.cz

www.mestanska-beseda.cz
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PROGRAM
11.–19. 9.
Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
19. 9. 19:00 Rámus: D+Š+B – alternativní loutkové divadlo na motivy
známé lidové pohádky
22. 9. 15:00 Teátr Vaštar: O Rytíři Wyndovi a zakleté Markétce – prastará
rytířská pohádka
23. 9. 19:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Malé mořské víly – příběh
předčasně vyspělé čtrnáctileté dívky, drama
25. 9. 19:00 Naše zvony pěkně znějí – premiéra nezávislého filmu
na motivy lidové poezie
26. 9. 19:00 Divadlo Continuo: MEA CULPA – sólová inscenace
Charlese N. Tiendrebéogoa (BF)
30. 9. 19:00 IMPROZÁPAS – další dobrodružství divadelní improvizace

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 29. 9.
KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace
Kulturní program během výstavy:
4. 9. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Zbyněk Sekal, Brâncuși, 2. polovina
80. let – dílo odkazující k slavné Brâncuşiho soše Nekonečný sloup představí Petr Jindra
12. 9. 17:00 Kubištovo pojetí aktu vzkříšení v obrazu Vzkříšení Lazara
– přednáška Mahuleny Nešlehové
18. 9. 16:00 Cesty a příběhy – tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
19. 9. 17:00 KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace – komentovaná
prohlídka, provází Marie Rakušanová
28.–29. 9.	Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“ – vstup zdarma
do obou výstavních síní (sobota 14–20 hod., neděle
14–19 hod.)
Výstavní síň „13“
11. 9.–3. 11. Studio Najbrt Basics
Kulturní program během výstavy:
17. 9. 18:00 Já jsem Čapek, slečno – literárně-dramatický pořad
25. 9. 17:00 Poetický dvorek – komponovaný pořad z tvorby autorů
Střediska západočeských spisovatelů

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

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

Hlavní budova
4. 9. 17:00 Samizdat, exil a cenzura – vernisáž výstavy
4. 9.–27. 10. Samizdat, exil a cenzura – výstava
17. 9. 17:00 Ladislav Silovský: Slavné plzeňské firmy a podnikatelé
– uvedení knihy
23. 9. 08:00 Evropský den jazyků (VZC)
25. 9. 09:00 Konference samizdat, exil a cenzura (VZC)
		17:00 Veřejná disputace: Euro – společná evropská měna
30. 9. 17:00 Literární čaj o páté: Václav Engler – uvedení nové knihy
Galerie Evropského domu SVK PK
3. 9. 09:00 Děti, čtete? – vernisáž výstavy (AK)
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Divadlo | Galerie | Muzea

3. 9 17:00 N adání je touha: Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný vzdělávací experiment – vernisáž výstavy
3.–27. 9.
Děti, čtete? – putovní výstava (AK)
			
Nadání je touha: Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný vzdělávací experiment – výstava
11. 9. 18:00 English Open (AK)
25. 9. 18:00 English Open (AK)
26. 9. 15:00 Ekonomická migrace (AK)

Galerie města Plzně

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

1. 9. 13:00 T vořivá neděle – dílny pro rodiny s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
24. 9. 19:00 Fascinující svět hudby – skladatelé 21. století,
účinkuje Kvarteto PiKap
26. 9. 17:00 Jan Dostál: Sochy, Tomáš Císařovský: Lidské příběhy –
vernisáž výstav

Unie výtvarných umělců Plzeň – Galerie J. Trnky

Nám. Republiky 40, Plzeň, út-ne 11-17 hod., tel. 732 187 016, uvu.plzen@gmail.com,
www.uvu-plzen.cz

do 1. 9.		

V ladimír Havlic: Květy na skále – výstava k nedožitým
75. narozeninám
do 31. 10.	Členové UVUP – „Ze šuplíku“ – 7 autorů vystavuje své
náčrty a kresby (výstavní síň radnice, II. patro, nám.
Republiky 1, Plzeň)
4.–29. 9.
Dagmar Lukešová: Fragmenty

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)

4.–29. 9.
World of tomorrow – výstava (GLS)
25. 9. 18:00 World of tomorrow – komentovaná prohlídka (GLS)

Galerie THAMBOS

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

18. 9. 17:00 V zpomínky na prázdniny – vernisáž výstavy obrazů
akademické malířky Heleny Slavíkové

Klub Alšovka

Kollárova 16, tel.: 725 615 150, po–so 17–22 hod., 301 00, Plzeň

2.–30. 9.	Společná výstava obrazů členů SV ČR Milana Dufka,
Milana Eberla a Jiřího Končela a fotografie fasád domů
s grafity a obrazy M. Alše
3. 9. 17:00 Společná výstava obrazů členů SV ČR – vernisáž výstavy

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: P lzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo /
Užité umění
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Muzea | Instituce

Výstavy:
do 8. 9.		

J an Koula – vlastimil a novorenesančník: 100 let od úmrtí
– výstava
od 20. 9.	Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků
– výstava
Doprovodné pořady:
17.–18. 9.	Kovářský talent – interaktivní workshop pro veřejnost
(prostranství před ZČM)
18. 9. 17:00 Tradiční kovářské techniky – komentovaná prohlídka,
provází Ludmila Kotorová
24. 9. 17:30 Život na hranici existence. Osídlování horských oblastí
ve středověku – přednáška Tomáše Klíra

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, Rok na vsi aneb Od Martina do Martina
Výstavy:
do 28. 10.	Vojtěch Hurta: Výběr z děl malířských i sochařských – výstava
od 6. 9.		
Křehká krása motýlů – výstava
od 13. 9.
Sametová revoluce v paličkované krajce – výstava

Muzeum loutek

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

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program
Výstavy:
do 31. 10.
Hybohledy Pavla Macka: 25 skříněk – 25 příběhů – výstava
Doprovodné pořady:
13.–15. 9.
Oslavy 10 let od otevření Muzea loutek v Plzni
14. 9. 10:00 Výtvarný ateliér Petra Bauera
		15:00 Divadelní představení Kocour v botách
		17:00 Divadelní představení Automat na filmy

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 3. 11.
Drobná sakrální architektura v Plzni a okolí – výstava
od 13. 9.
Vymezený čas – výstava

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 31. 12.
od 1. 9.		
3.–24. 9.
4. 9. 18:00
5. 9. 17:00
		19:30
5.–26. 9.
7. 9. 10:00
7. 9.–31. 12.
9. 9.		
11. 9. 17:00

Benedikt Tolar: Autopark – umělecká instalace
Řemeslný kroužek pro děti 7–14 let (vždy ve čtvrtek)
Měsíční kurz základů práce se dřevem – workshop
Evanescence – koncert
DJ set
Bohemian Rhapsody – letní kino
Umělecké kovářství – workshop
Hrdinové Plzně – den s integrovaným záchranným systémem
Já, hrdina – interaktivní expozice
Bonnie a Clyde – filmový klub
3D tisk pro začátečníky – workshop
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11.–19. 9.
Mezinárodní festival Divadlo – program samostatně
13.–15. 9.
Náplavka na Radbuze se otevírá – festival
14. 9. 16:00 Zakončení letní barokní sezóny 2019: Dětské barokní
odpoledne – barokní slavnost (Klášter Chotěšov)
17. 9. 19:00 Trash Town – film
18. 9. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop
		18:00 Science Café – neformální debata o vědě
20.–21. 9.
Svět knihy Plzeň 2019 – knižní veletrh a literární festival
24.–25. 9.
Elfetex Veletrh – veletrh elektroinstalačního materiálu
28. 9. 10:00 FotoFest Plzeň 2019 – festival fotografie
		11:00 Country den v Plzni – country festival
28.–29. 9.
Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“ – prohlídky dílen
29. 9. 10:00 beztrh vol. 1 – bezobalový trh
30. 9. 19:00 Život Adèle – filmový klub

D klub

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

1. 9. 14:00 H urá do školy – akce pro děti a veřejnost
(Habrmannův park, vstup zdarma)
od 4. 9.		
Nábory do kroužků a kurzů na 2. pololetí 2019
(přihlášky na www.dklubplzen.cz)
7. 9. 10:00 Doubravecký Gurmán (Habrmannův park, vstup zdarma)
15. 9. 16:00 The Crickets – koncert (Habrmannův park, vstup zdarma)
19. 9. 15:00 Naďa Urbánková – pořad pro seniory
20.–21. 9.	Doubravecké slavnosti vína (Habrmannův park, vstup zdarma)

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, Ústřední knihovna pro
dospělé (ÚKD) – B. Smetany 13, Polanova síň (PS) – B. Smetany 13, L-klub (LK) –
Studentská 22, M-klub (MK) – Macháčkova 28, OK Bory (OKB) – Klatovská 109,
OK Doubravka – Masarykova 75 (OKD), OK Skvrňany (KS) – Macháčkova 28,
Knihovna Bolevec (KB) – Západní 18, www.knihovna.plzen.eu

do 23. 9.
od 1. 9.		
5. 9. 16:00
6. 9. 10:00
18. 9. 17:00
19. 9. 16:00
24. 9. 16:30
		17:00
od 25. 9.

Vlastislav Toman (90) – výstava (foyer PS)
Lokomotivy z plzeňské škodovky – výstava (ÚKD)
Copa čtete, Plzeňácí? – povídání o knížkách (ÚKD)
Čtení pro nejmenší (OKB)
Hrady a zámky: Březina – K. Drhovský a V. Viktora (PS)
Copa čtete, Plzeňácí? – povídání o knížkách (ÚKD)
Divadlo „z ochoty“ – 1968–1989 – vernisáž výstavy
S maskou nakřivo aneb …A takhle jsme tady žili: Divadlo
– debatní-retrocyklus 1968–1989
Divadlo „z ochoty“ – 1968–1989 – výstava (foyer PS)

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., pokladna 8–18 hod.,
www.zooplzen.cz

7.–8. 9.		

S lavnosti babího léta na statku Lüftnerka – oblastní
výstava jiřinek doplněná vinobraním v místech někdejších
lochotínských vinic
14.–15. 9.	Statek 2019 – festival tradičních lidových řemesel a dovedností k užitku i potěše (vždy od 10:00 do 18:00 hod.)
21. 9. 14:00 Běh Kilometrovkou po šesti (od Kalikovského mlýna)
28. 9. 10:00 Přes kontinenty za medvědy – rodinný program (do 18:00 hod.)
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Rytířský turnaj pro Karla IV.

U Ježíška, Plzeň, www.TurnajUJeziska.cz

28. 9. 11:00 R ytířský turnaj pro Karla IV. – rytíři na koních, šerm, tanec,
kejklíři, dobové tržiště, hry pro děti, občerstvení. Program
v 11:00, ve 14:00 a v 17:00 hodin.

Akce v Prazdroji 2019

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

do 30. 9.	150 let pivovaru Gambrinus v symbolech – výstava
(Zahradní pavilon Formanka)
do 31. 12.	Pivovarské muzeum již 60 let! – výstava (Pivovarské muzeum)
1. 9. 11:00 Festival polévky
7. 9. 10:00 Příběhy z muzejní půdy (Pivovarské muzeum)
13. 9. 17:00 Škola čepování piva Pilsner Urquell
20. 9. 18:30 Škola čepování piva Pilsner Urquell
21. 9. 10:00 Příběhy z muzejní půdy (Pivovarské muzeum)
28. 9. 18:00 Škola čepování piva Pilsner Urquell

Víkend otevřených ateliérů „Plzeň tvořivá“

Plzeň, okolí Plzně a další místa v Plzeňském kraji, www.otevreneATELIERY.cz

28.–29. 9.	4. ročník otevřených ateliérů výtvarných umělců v Plzni
a okolí, vstup zdarma (vždy od 14:00 do 20:00 hod.)

Slunce ve skle 2019

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

20.–21. 9.	XII. ročník poctivých pivních slavností v Purkmistru –
desítky minipivovarů a více než 200 pivních značek, soutěž
o nejlepší pivo festivalu, koncerty, pivní soutěže, bohatý
doprovodný program, občerstvení (pátek od 17:00 hod.,
sobota od 13:00 hod.)

Festival Na konci léta

Křižíkovy sady, Plzeň, www.nakoncileta.cz

14. 9. 10:00
		10:15
		10:45
		11:00
		11:10
		11:20
		12:00
		12:45
		13:00
		13:15
		13:45
		14:15
		14:30
		15:00
		16:00
		16:30
		17:30
		18:30
		20:00
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13. ročník hudebního festivalu na podporu hendikepovaných
Sdružení Ty a Já, z.s.: Hudební laboratoř
Ukázka znakového jazyka
Pantomima ŽIVOT: p. Volejníková
ZŠ speciální Plzeň: Mravenečci
ZŠ speciální Skupova: Prodaná nevěsta
TyfloCentrum Plzeň: Petr Brožek
Sdružení Ty a Já, z.s. – taneční kroužek
DS Jitřenka a DOZP Nováček
Divadlo Jitule Dadule: Hrnečku, vař!
Spolek Aleš, z.s. – taneční kurzy
Terapeutická dílna Motýl: Samá voda?
Happy Handicap
Na Starý Kolena Band
Akordeonový soubor ZUŠ Chválenická
Hudební ateliér Zbůch: Bubnovací kruh
Vilém Čok & BYPASS
Revival Olympic Domažlice
Ukončení

Akce | Kino

Plzeňský festival vína 2019

Kopeckého sady, Plzeň, www.plzenskyfestivalvina.cz

27.–28. 9.	Podzimní termín Plzeňského festivalu vína – prezentace
20 malých a středních vinařství z Moravy a z Čech, degustace vín, občerstvení, živá hudba, soutěže o ceny. Vstupné
pouze na místě za 100 Kč, v ceně je zahrnuta degustační
sklenice a katalog vinařství (vždy od 12:00 do 22:00 hod.)

Hravé odpoledne s němčinou

Česko-německá školka Junikorn, Boženy Němcové 3, Plzeň, www.junikorn.cz

26. 9. 14:00 H ravé odpoledne s němčinou – jazykové hrátky pro malé
i velké, tipy na výuku cizích jazyků, prezentace pro ZŠ
„Do Německa na zkušenou“. Akce se koná ve spolupráci
s Evropským regionem Dunaj-Vltava v rámci Evropského
dne jazyků (do 18:00 hod.)

Bitva na Točníku

Hrad Točník, www.VinobraniNaTocniku.cz

21.–22. 9.	Bitva na Točníku – ochutnávky vína a středověké kuchyně,
bitva v hradním příkopu, hry pro děti, dobové tržiště, šerm,
rytíři v brnění, páni na koních, tanec, kejklíři. Program
v sobotu od 11:00 hodin, bitva ve 13:00 a v 19:00 hodin,
v neděli ve 13:00 hodin.

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

3. 9. 17:00
10. 9. 17:00
17. 9. 19:00
24. 9. 17:00
		19:30
1. 10. 17:00

Brankář – SRN / VB (také od 19:30 hod.)
Florencino knihkupectví – SRN / VB / Šp. (také od 19:30 hod.)
Nabarvené ptáče – ČR / Slovensko / Ukrajina
Juliusz − Polsko
Útěk – Polsko / ČR / Švédsko
Jiří Suchý – Lehce s životem se prát − ČR (také od 19:30 hod.)

Kino a divadlo Káčko

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

5. 9. 20:00
6. 9. 17:00
		20:00
7. 9. 20:00
8. 9. 15:00
		18:00
12. 9. 20:00
13. 9. 17:00
		20:00
14. 9. 20:00
15. 9. 15:00
		18:00
19. 9. 20:00
20. 9. 17:00
		20:00
21. 9. 20:00

Florencino knihkupectví
Toy Story 4: Příběh hraček
Přes prsty
To Kapitola 2
Angry Birds ve filmu 2
Přes prsty
Nabarvené ptáče
Playmobil ve filmu
Panství Downton
Nabarvené ptáče
Playmobil ve filmu
Panství Downton
Agape
Psí kusy
Román pro pokročilé
Rambo: Poslední krev
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Kino | Koncerty | Kluby

22. 9. 15:00
		18:00
26. 9. 20:00
27. 9. 17:00
		20:00
28. 9. 20:00
29. 9. 15:00
		18:00

Psí kusy
Román pro pokročilé
Deštivý den v New Yorku
Princ Krasoň
Národní třída
Ad Astra
Princ Krasoň
Národní třída

Cinema City

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

29. 8.–4. 9. Angry Birds ve filmu 2, Přes prsty
5.–11. 9.
To Kapitola 2
12.–18. 9.	Nabarvené ptáče, Panství Downton,
Playmobil ve filmu, Zlatokopky
19.–25. 9.	Ad Astra, Psí kusy, Rambo: Poslední krev, Román pro pokročilé
26. 9.–2. 10. Jiří Suchý – Lehce s životem se prát, Národní třída

CineStar

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

29. 8.–4. 9.
5.–11. 9.
12.–18. 9.

Angry Birds ve filmu 2
To Kapitola 2
Nabarvené ptáče, Panství Downton,
Playmobil ve filmu, Zlatokopky
19.–25. 9.	Ad Astra, Psí kusy, Rambo: Poslední krev, Román pro pokročilé
26. 9.–2. 10. Deštivý den v New Yorku, Národní třída, Princ Krasoň

27. Haydnovy hudební slavnosti

Plzeňský kraj, www.haydn-festival.eu, www.plzenskavstupenka.cz

13.–29. 9.	Haydnovy hudební slavnosti – festival staré hudby v Česku
13. 9. 16:30 Zahajovací koncert: Orchestr Konzervatoře Plzeň – K. Englichová, J. Štrunc (Dolní Lukavice, kostel sv. Petra a Pavla)
14. 9. 17:00 Bachovy suity – Petr Hejný (Vícov, kostel sv. Ambrože)
15. 9. 18:00 Hudba italských a německých mistrů – Alena Tichá, Věra
Bartoníčková (Štěnovice, kostel sv. Prokopa)
17. 9. 19:00 Slyšet Neapol – Kateřina Ghannudi, Monika Knoblochová
(Nezdice, kostel sv. Prokopa)
18. 9. 19:00 Joseph Haydn a Antonín Kraft: Učitel a žák – Dominika
Weiss Hošková, Jiří Hošek (Letiny, kostel sv. Prokopa)
20. 9. 19:00 Radost a pláč violy da gamba – Petr Wagner, Přemysl Vacek
(Blovice, zámek Hradiště)
21. 9. 18:00 Harmonia Concertans: Motus Harmonicus – Jakub Michl
(Dobřany, kostel sv. Mikuláše)
22. 9. 18:00 Doteky lásky – L. Rozsnyó, M. Študent (Lužany, zámek)
25. 9. 19:00 Majáles / Máj a les: Ritornello – F. S. Barunka, M. Pospíšil
(Kozel, státní zámek)

26. 9. 19:00 Š panělské nokturno – Andrea Široká, Petr Vít, Virginia
Delgado (Chotěšov, klášter)
27. 9. 19:00 Concerti Da Napoli: Concerto Aventino – J. Kydlíček
(Nebílovy, státní zámek)
28. 9. 19:00 Grandi Sonate – M. Bieglerová, L. Mašek, M. Knoblochová
(Příchovice, zámek)
29. 9. 18:00 Závěrečný koncert: Barokní Orchestr Pražské Konzervatoře
– J. Kydlíček (Plzeň, Dům hudby)

KD Šeříková

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

27. 9.
10. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
27. 10.
29. 10.
9. 11.
10. 11.

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

Stromboli
Katapult
ABBA STARS
Arakain – křest nového CD
Jakub Smolík „60“, speciální host: Ilona Csáková
Walda Gang + Alkehol – dvojkoncert
Jelen + speciální host: Míša Tučná
Odyssea + Pohoda
Vladimír Mišík & ETC, host: Jamie Marshall & The Amplified
Acoustic Band

Zach´s Pub

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

1. 9. 20:00 P ovídání o pejskovi a kočičce – dospělá verze představení
J. Čapka, hrají: K. Krejsová, J. Maléř a J. Matějka
2. 9. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
3. 9. 20:30 Progres 2 – rocková legenda
5. 9. 20:30 Vltava – české texty, světová hudba
6. 9. 20:00 Kakadu Rum Party
7. 9. 20:00 Furt Rovně – alternative
9. 9. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
10. 9. 20:30 Jarda Svoboda & Přátelé člověka – nová kapela frontmana
skupiny Traband
12. 9. 20:30 Ohm Square – průkopníci české elektronické hudby
13. 9. 20:00 CPT Morgan Drink Party
15. 9. 20:00 King Skate – projekce
16. 9. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
17. 9. 20:00 Vladimír Mišík & ETC… – legenda českého bigbítu
18. 9. 20:00 Vokální kolotoč
19. 9. 20:00 Švihadlo – reggae
20.–21. 9.	Slunce ve skle – Guinness v Pivovaru Purkmistr
Plzeň Černice
23. 9. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
24. 9. 20:00 Děda Mládek Illegal Band – revival band
26. 9. 20:00 Abraxas – nekonečné boogie
27. 9. 20:00 Octoberfest s pivem Paulaner
30. 9. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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ÚNIK Z NUDY!

19. 9.–2. 10.
• ÚNIKOVÉ BOXY
• REZERVACE ONLINE
• PRO DĚTI I PRO DOSPĚLÉ
• POMÁHEJTE S NÁMI!

A
M
R
ZDA
www.mesicvruzove.cz

www.oc-plzen.cz

Rokycanská 1424/128, Plzeň

