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nevím, jak to máte vy, ale z mého pohledu se
rok dělí na delší část, kdy jsou měsíce jednociferné a část kratší s měsíci dvoucifernými. Ano,
vychází to z psaní data v Žurnálu. A protože
Žurnál píšeme vždycky s předstihem, mám tu
dvoucifernou část roku zhruba od poloviny
září. Někdy dokonce už v srpnu; to když vám
v zářijovém čísle přinášíme tipy na říjen. A tak můj rok plyne ještě rychleji, než
by při mém věku měl.
Jak souvisí subjektivní běh času s naším věkem? Kdysi jsem četla zajímavé pojednání o tom, že velmi úzce. Vzpomínáte, jak se v dětství čas vlekl? Jak byly
prázdniny nekonečně daleko? Jak každá vyučovací hodina, byť prý měla jen
45 minut, trvala nejmíň hodinu a půl? A jak s přibývajícím věkem začal čas
nabírat na obrátkách, až teď sotva sklidíte po štědrovečerní večeři, už abyste
barvili kraslice, a než je doděláte, je pětatřicet ve stínu a všichni jedou k moři.
Čím jsme starší, tím rychleji čas letí. Možná za to může Albert Einstein a jeho
E = mc2. Ačkoli v tomhle vzorečku se nic o věku nepíše. Zato se tu píše o hmotnosti. Takže by se dalo vyvozovat, že nám čas letí rychleji, protože s věkem
přibíráme na váze. Ale to není jádro onoho pojednání, o němž jsem se zmínila
před chvílí. To leží docela jinde. Ve zlomcích. Nemyslím v nějakých úlomcích
něčeho hmotného, ale v matematických zlomcích.
Když nám byl rok, byl jeden rok celý náš život. Když nám byly dva, představoval
rok už jen polovinu našeho života. V patnácti to byla patnáctina, ve čtyřiceti
čtyřicetina a pro osmdesátileté lidi je to jen jedna osmdesátina. Kdo dával při
matematice pozor, když se probíraly zlomky, ví, že polovina z jakkoli velkého
celku je výrazně větší než osmdesátina. Zároveň ovšem je jeden a tentýž časový úsek jinak dlouhý, pokud ho známe jen z vyprávění, a jinak, pokud jsme si
jej sami odžili.

VYDÁVÁ
PROPAGANDA s. r. o.
Záběhlická 3254 / 51
106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČO: 276 04 675
ADRESA REDAKCE
Pobřežní 8
301 00 Plzeň
Katarína Krulichová, BBA
Tel.: +420 605 163 634
krulichova@zurnalmag.cz
INZERCE
Ing. Jaroslav Krulich
Tel.: +420 603 811 904
jaroslav.krulich@zurnalmag.cz
REDAKCE
Ing. Markéta Čekanová
Tel.: +420 724 317 539
cekanova@zurnalmag.cz
František Klimt
Tel.: +420 725 874 981
klimt@zurnalmag.cz
PRODUKČNÍ,
KULTURA A DISTRIBUCE
Ing. Lucie Riegrová
Tel.: +420 728 311 284
lucie.riegrova@zurnalmag.cz
DTP
Euroverlag, spol. s r. o.
www.euroverlag.cz
FOTOGRAF
Lukáš Potůček
www.lukasapetra.cz

Za pár týdnů si připomeneme třicet let od událostí roku 1989. Zažila jsem
je, a tak mi přijde, že to bylo nedávno. Filmy pro pamětníky jsou pro mne ty
s Vlastou Burianem a Oldřichem Novým. Byly totiž natočeny dávno před mým
narozením. Naproti tomu Vítr v kapse a Láska z pasáže jsou…moment…skoro
čtyřicet let staré??? Ano, je třeba si přiznat, že jsem pamětník a čas mi plyne
čím dál rychleji. Ale to i vám. Nikdo z nás není ani Emilia Marty, ani Dorian Gray.
Ale každý z nás si i v říjnu najde v kulturní nabídce něco, co v běhu svého času
stihne a co bude jeho věku vyhovovat. A nezáleží na tom, zda se věk podle
občanky shoduje s tím, který na sobě sami pozorujeme.
Příjemné plynutí podzimního času vyplněné pozitivními zážitky vám přeje
Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz
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Další Žurnál vyjde
31. října
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VĚRA
MARTINOVÁ

JUBILEUM
TOUR

11. 3. 2020

HONZA

NEDVĚD

5. 12. 2019

03/10 / 19:00
Nová scéna DJKT

Chyť mě,
jestli na to
máš

20/10 / 10:30
Velké divadlo

Matiné v sezóně 2019/2020
Oblíbená pravidelná nedělní setkání ve Foyer Vendelína Budila posluchačům přinášejí skladby z repertoáru vážné hudby na předem daná témata.
V letošní sezóně se v rozmezí října až dubna uskuteční sedm rozmanitých matiné:
20. října Český melodram III. v podání Blanky
Hejtmánkové a Věry Müllerové
10. listopadu Písně a klavírní skladby autorů
Pařížské šestky zazpívané Zuzanou Kopřivovou
a zahrané klavíristou Maximem Averkievem
8. prosince Adventní matiné z pastorel a vánoční prózy a poesie v přednesu Marie Schmidtové
a Jaroslava Someše
2. února Smyčcové kvartety C. Debussyho
a M. Ravela zahraje vynikající Sojkovo kvarteto
1. března Na klavír i čtyřručně zahrají skladby Leoše Janáčka a 2. řadu Slovanských tanců Antonína
Dvořáka Věra Müllerová spolu s Luďkem Šabakou
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Muzikál Chyť mě, jestli na to máš je založen na stejnojmenném filmovém trháku režiséra Stevena Spielberga.
Předčasně vyspělý teenager Frank uteče z domova hledat slávu a bohatství, čímž odstartuje nezapomenutelné dobrodružství. Vyzbrojen pouze svým chlapeckým
šarmem, velkou představivostí a miliony dolarů v padělaných šecích se Frank úspěšně vydává za pilota, lékaře
a právníka – žije si na vysoké noze a získává dívku svých
snů. Frankovy lži však přitáhnou pozornost agenta FBI
Carla Hanrattyho. Chyť mě, jestli na to máš je skvělá muzikálová komedie se strhujícím příběhem a hudebními čísly nabitými energií! Hlavní roli Franka Abagnalea jr. nyní
na poslední sérii repríz přebírá populární člen muzikálového souboru Pavel Klimenda. Nenechte si ujít některé
z představení úspěšného muzikálu na Nové scéně DJKT,
prosincová derniéra se rychle blíží!

05/10 / 17:00
Malá scéna DJKT

Žvanivý
slimejš
Jednoaktovou operu Jiřího Pauera pro malé i velké děti
v obnovené premiéře opět uvádí na Malé scéně Nového
divadla. Libreto čerpající námět z moudrosti východoasijských pohádek vytvořila Míla Mellanová podle pohádky Josefa Hlouchy. Mezi starým manželským párem,
mořským Slimejšem a Opicí se rozvíjí prostý pohádkový
příběh, který vedle veselých výstupů užvaněného Slimejše vypráví také o věčné touze po mládí, síle a kráse.

12. dubna Benátská barokní opera v podání sólistů s doprovodem vynikajícího dirigenta a cembalisty Vojtěcha Spurného

12/10 / 19:00

26. dubna Česká opereta známá i neznámá v režii sólistů opery DJKT a jejich hostů

Velké divadlo

Vstupenky je možné zakoupit na jednotlivé koncerty i jako předplatné na celý cyklus sedmi Matiné za zvýhodněnou cenu. Více informací o předplatném najdete na www.djkt.eu/predplatne.
Matiné začínají vždy v 10:30 hod.
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Broučci
Broučci Jana Karafiáta patří k základním dílům české
| www.zurnalmag. cz
dětské literatury. Je proto samozřejmé, že vznikla již
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
celá řada činoherních dramatizací, operních a baletních
i filmových zpracování. Pro plzeňskou operu nově zpracoval tento oblíbený námět skladatel Jan Jirásek spolu
s libretistou Tomášem Jarkovským. Cílem nové opery
je vytvořit rodinné představení pro malé i velké diváky,
kteří si z příběhu broučků a jejich světa, který se prolíná
se světem lidí, odnesou mnohá ponaučení. V představení
kromě sólistů opery účinkuje též velký sbor, dětský sbor,
balet i dětský balet. Režie se ujal Tomáš Ondřej Pilař.

26/10 / 19:00
Nová scéna
DJKT

R.U.R.
Karel Čapek patří vedle Václava Havla k celosvětově nejslavnějším českým dramatikům 20. století. Svými hrami se
s občanskou statečností vypořádával s nejbolestnějšími
problémy své doby a lze říci, že byl i vizionářem budoucnosti. Jeho vědeckofantastické drama R.U.R. nastiňuje
svět, kdy si roboti, dosud člověku sloužící, uvědomí svoji
sílu a chopí se moci. Čapkova hra, která měla premiéru již
v roce 1921, je sondou do světa a doby, kdy umělá inteligence začne ovládat lidstvo a v dnešním přetechnizovaném světě klade stále aktuálnější otázky. Toto slavné, ale
v současném divadelním prostředí ne příliš uváděné Čapkovo drama bude v režii Filipa Nuckollse první premiérou
činoherní sezóny 2019/2020. V hlavních rolích se můžete
těšit na Andreu Mohylovou a Jana Maléře.

27/10 / 10:30
Baletní sál
Nového divadla

Baletní
ateliér

V pořadí sedmým Baletním ateliérem zahajuje soubor
baletu další sezónu. Věnován bude především novým členům, kteří k nám přišli z nejrůznějších koutů světa – Itálie,
Francie, Německa, ale i z Korey, Austrálie a Brazílie! Chybět
nebudou ukázky z připravované podzimní premiéry baletu Korzár – romantický a dobrodružný příběh z exotického prostředí o lásce otrokyně k pirátovi, jenž ji unese
na svoji loď a zachrání tak z tureckého zajetí, má premiéru
16. listopadu ve Velkém divadle. Dozvědět se můžete také
mnohé zajímavosti z průběhu zkoušení ať už známých
| www.zurnalmag.
pas de deux
a variací anebo cz
zcela nově choreograficky
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

ztvárněných částí v pojetí šéfa baletního souboru Jiřího
Pokorného. Vstupenky v ceně 50 Kč lze zakoupit pouze
v předprodeji DJKT, kapacita je omezená!

28/10
Velké divadlo /
Nové divadlo

Prohlídky
divadel

Obě divadelní budovy umožní divákům nahlédnout
do svého zákulisí v den 101. výročí vzniku samostatného
Československa za sváteční cenu – pouhých 28 Kč. Prohlídky se uskuteční každou celou hodinu od 9 do 13 hodin. Vstupenky budou k dispozici od 7. října od 9:00 v po7
kladně předprodeje ve Velkém divadle.

7
13.09.18 9:51

AKCE MĚSÍCE

SPÁČKA
A VŘETENO

Divadlo Alfa
sezóna 2019/2020
Nový pohled na Šípkovou Růženku a Sněhurku
s nádhernými loutkami trpaslíků. Dobrodružství
Zora mstitele s živou mexickou kapelou, tzv. mariachi. Pohádku o přátelství malého chlapce a tučňáka
pro nejmenší diváky. Nové nastudování loutkářské
klasiky o ctnostné Jenovéfě, která vytvoří trilogii
s Johanesem Doktorem Faustem a Donem Šajnem.
Noc divadel ve formě bojové hry na téma Sametové revoluce. A 34. ročník festivalu Skupova Plzeň,
tentokrát s exotickou japonskou linkou a s intenzivní účastí studentů pražské DAMU. Takový je telegrafický výčet hlavní nabídky plzeňského Divadla
Alfa v sezóně 2019/2020.

Neil Gaiman,
Tomsa Legierski
Známou pohádku Šípková
Růženka volně inspirovanou
originálním
zpracováním
britského krále magických
světů Neila Gaimana adaptuje pro Divadlo Alfa režisér
Tomsa Legierski. Všestranně nadaný tvůrce, který v Divadle Alfa nastudoval úspěšnou inscenaci pro dospívající
diváky a pro dospělé „α farma“. S divadlem pro děti má ale
Tomsa Legierski bohaté zkušenosti, řadu svých inscenací
uvádí pod hlavičkou pražského studia DAMÚZA.
Název Gaimanovy knihy i plzeňské inscenace „Spáčka
a vřeteno“ odkazuje ke chronicky známé látce. Ale jak
už to u Gaimana bývá, příběh posouvá a překvapivě pointuje. Kromě Spáčky se totiž v příběhu vyskytuje ještě
jedna princezna: má dobrodružnou povahu, doprovázejí
ji trpaslíci a známe ji z úplně jiné pohádky. A tahle druhá
princezna se těsně před svatbou musí rozhodnout a vyrazit na nebezpečnou výpravu zachránit své i sousední
království. V něm se totiž rozlézají šípkové růže, ale hlavně se od hradu šíří už desítky let podivná spavá nemoc
a hrozí, že překročí hranice země… A pak je tu ještě ten
Sup! Inscenace je určena dětem od tří let a celým rodinám.
Premiéra: 7. října 2019.

POZOR, ZORRO!
Vít Peřina, Tomáš Dvořák,
Ivan Nesveda
Prapředek maskovaných superhrdinů, Zorro mstitel, se
vrací do akce! Ochrání muž
s černou maskou vesničany
před útiskem padoušského
mocipána? Získá si přitom
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Divadlo Alfa – sezóna 2019/2020

srdce spanilé Lolity? A kdo se vlastně skrývá pod maskou Zorra?
Dobrodružná loutková komedie s minimem slov, ale
zato se spoustou akcí a živé muziky míří nejen k dětem
od šesti let, ale rovnou k celým rodinám! Vždyť který
tatínek nebo dědeček nechtěl být v dětství hbitým hrdinou bez bázně a hany, která maminka nebo babička
takového hrdinu nemilovala!

mateřských škol a dětem se specifickými potřebami
a smyslovým či fyzickým postižením a kombinovanými
vadami. Premiéra v březnu 2020.

Tvůrci inscenace – liberecký dramaturg a dramatik Vít
Peřina a režisér Divadla Alfa Tomáš Dvořák – se volně
inspirovali knihou Johnstona Mc Culleyho The Mark of
Zorro a jejími filmovými zpracováními, především stejnojmenným filmem z roku 1920 s Douglasem Fairbanksem v hlavní roli. Na přípravě textu se podílel i výtvarník
Ivan Nesveda. Autorem hudby je osvědčený spolupracovník Divadla Alfa a mnoha dalších divadel v tuzemsku
i v zahraničí Vratislav Šrámek. Čili diváci se mohou kromě loutek a dobrodružství těšit na živou kapelu mexických mariachi! Premiéra se uskuteční v prosinci 2019.

„Hle, můj manžel vysedá
na oře svého a s hrdinným rytířem, důvěrníkem
svojím Tristanem kluše
do boje.“ Takový je jazyk
Jenovéfy, která chce pobavit milovníky řízných, zábavných a přitom tragických love story. V repertoáru Divadla Alfa rozkošatí – a také uzavře – nabídku u nás i v zahraničí oblíbených her lidových loutkářů pro všechny
věkové generace: Dona Šajna a Johanese Doktora Fausta. Diváci si zamilovali nejen s nadhledem a humorně
vyprávěné příběhy, ale také neobyčejné a nádherné
loutky sestavené ze starých věcí z domácnosti nebo
z garáže. Nohy z okenních klik, tělo ďábla ze staré cyklistické sedačky…

ŤUK, ŤUK, ŤUK.
TUČŇÁK?!
Hana Volkmerová
Jednoho dne na Kryštůfkovy dveře někdo zaklepal. A za dveřmi stál malý
tučňák. Vypadal trochu
smutně. Možná se ztratil?
Nebo neví, jak se dostane domů? Kde bydlí tučňáci? Jak
se tam dostat? Že by snad chtěl tučňáček po Kryštůfkovi
ještě něco jiného? Povypráví vám o tom v Divadle Alfa.
Bude to příběh o nečekaném setkání. O dlouhém hledání. O plavbě po moři. O dobrodružném putování
na Jižní pól. Zkrátka o cestě chlapce Kryštofa a malého
tučňáka, který vypadá stále trochu smutně, k pevnému
přátelství. Vyprávění prostřednictvím loutek je určeno
nejmladším divákům ve věku od dvou let a samozřejmě
i jejich rodičům a prarodičům.
Inscenaci bude s herci Divadla Alfa připravovat manželská dvojice z Ostravy, režisér a scénograf Tomáš Volkmer
a divadelní lektorka a dramaturgyně Hana Volkmerová.
Oba již více než 15 let tvoří a lektorují umělecko-vzdělávací programy pro děti různého věku od batolat až
po teenagery a studenty vysokých škol. Ve svém domovském Divadle loutek v Ostravě vytvořili nedávno interaktivní inscenaci pro batolata s názvem Bato a Lato.
Jde především o první setkání takto malých dětí s divadlem. Volkmerovi pravidelně připravují inscenace pro
děti na česko-polské Scéně Bajka v Českém Těšíně a jsou
nositeli ochranné známky pro edukační lekce s loutkami s terapeutickými účinky, které jsou určeny dětem
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

JENOVÉFA
Hra lidových loutkářů
v úpravě Tomáše
Dvořáka

Ale vraťme se k Jenovéfě. Vedle Dona Šajna a Doktora Fausta patřila k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším loutkovým hrám v celé Evropě. Po svém ji
zpracovali i čeští loutkáři. Příběh je to srdcervoucí: hraběnka Jenovéfa odmítne v době nepřítomnosti manžela
Sylkfrída milostné návrhy rytíře Gola. Jenže manžel uvěří pomluvám proradného padoucha… Příběh o utrpení
brabantské hraběnky Jenovéfy byl poprvé zaznamenán
již ve 14. století a rozšířil se i u nás zejména v knížkách
lidového čtení.
Režisérem inscenace je Tomáš Dvořák, vyhlášený
a respektovaný u nás i v zahraničí právě kvůli návratu
k českým loutkářským kořenům a schopnosti zpracovat původní látku s úctou k tradici a zároveň s ohledem
na současného diváka. Jeho nastudování her lidových
loutkářů Dona Šajna a Johanese Doktora Fausta patří
k nejstarším a stále žádaným položkám v repertoáru Divadla Alfa. Vedle domácího publika si inscenaci oblíbili
i zahraniční diváci, především v sousedním Německu.
Jenovéfu je možné uvádět i v kombinaci s některou
z dalších staročeských loutkářských her: Don Šajn nebo/
a Johanes Doktor Faust. Trilogie je určena dětem od devíti do sta let. Premiéra v červnu 2020.
Rezervace a prodej vstupenek na jednotlivá předstvení najdete na www.divadloalfa.cz,
na tel.: 378 038 464-479, na e-mailu
obchodni@divadloalfa.cz. Nebo na pokladně Divadla Alfa vždy 1 hodinu před představením.
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21/10
19:00

DIVADLO DRAK
HRADEC KRÁLOVÉ:
MIMOŇ

Planeta Mimo má jediného obyvatele. Ten tu žije spokojeně sám se sebou ve světě, který mu dokonale vyhovuje. Až
do okamžiku, kdy se planeta začne z neznámého důvodu
přehřívat, a jemu nezbyde než si hledat jiné útočiště. A jaké
to bude dobrodružství, netuší v tu chvíli nejspíš ani on sám.
Vesmírné putování s hrdinou, který je tak trochu jiný. Autorská
inscenace inspirovaná osudy dětí s aspergerovým syndromem. Roku 1943 publikoval rakouský profesor medicíny Hans
Asperger první studii vycházející z jeho pozorování „psychicky
abnormálních“ dětí. Jeho práce však byla zapomenuta a pozornosti se jí znovu začalo dostávat až v 80. letech 20. století.
Od té doby se používá termín „Aspergerův syndrom“.

26/10
15:00

BUCHTY A LOUTKY:
KOCOUR V BOTÁCH

Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, hm,
na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour? Ale
pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo…
Nevěříte? Tak se přijďte podívat! Střídavě hrají: Zuzana Bruknerová, Vít Brukner, Radek Beran, Marek Bečka a Lukáš Valiska. Režie: Buchty a loutky pod vedením Marka Bečky. Délka
představení je 50 minut bez přestávky.

02/11
15:00

JAKO KNOFLÍK V HLAVĚ

16/11
15:00

CIRKUS ZLODĚJŮ

Koralína žije ve velkém tajemném starém
domě. Je v něm bezpočet dveří, ale jenom jedny jsou pořád
zamčené. A jak už to se zamčenými dveřmi chodí, i za těmihle se skrývá něco, co by tam mělo raději zůstat. Žije
za nimi rodina, která se dokonale podobá rodině Koralíny,
dokonce je ve všem tak nějak lepší. Ale něco je na ní přece
jenom zvláštní… Koralínou se do Divadla Alfa po čase vrátí
dětský horor, příběh je plný napětí a překvapení. A také řeší
důležité vztahy v rodině, které občas nejsou ideální. Ale není
ideální rodina nakonec děsivá? Nejsou lepší skuteční lidé se
svými chybami a nedostatky?

Do města přijíždí Kudlův neuvěřitelný cirkus!
Hadí žena Irina, silák Jasan, klauni Fanda a Paní
Manda a nejfrancouzštější Francouz na světě Maurice. A pochopitelně velký eskamotér a kouzelník Armin Kudla. Jenže
za blýskavou cirkusovou fasádou se skrývá zločinný plán…
Naštěstí malý osiřelý artista Vilda Estrada má srdce na pravém
místě a smysl pro spravedlnost. A hlavně získá na svou stranu
odvážnou kamarádku Hanku a jejího psa Šumáka. Zlo musí
být potrestáno!
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18/11
19:00

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 a po pětasedmdesáti letech rozpad státu. Tolik vzletů a pádů, tolik překotných změn
za jediný lidský život. Jak se to na nás podepsalo? Autorská
inscenace je dílem hostující osvědčené dvojice – dramaturg
Tomáš Jarkovský a režisér Jakub Vašíček (Divadlo Drak).

25/11
19:00

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC:
POUŤ KRKONOŠSKÁ

„Scénické oratorium v šesti částech provedené“ – tak zní podtitul připravované inscenace, která bude mít premiéru v době,
kdy Naivní divadlo oslaví 70. výročí svého založení. Její tvůrci
se inspirovali krátkou povídkou Karla Hynka Máchy, která je
považována za jeden z prvních českých literárních hororů.
Fantaskní básnivá próza je na jedné straně záznamem živého
snu, který se Máchovi zdál při jeho cestě do Krkonoš, na straně druhé i reminiscencí některých tragických životních zkušeností Máchových. Hlavní postavou je poutník, jenž se snaží
při své cestě po vrcholcích Krkonoš zapomenout na nešťastně
prožitou lásku. Pod vrcholem Sněžky narazí na starý gotický
klášter. Poutník si nepamatuje, že by zde takový někdy viděl.
A co víc! Po setmění klášter ožívá pohybem dávno již zemřelých mnichů…

30/11
15:00

UMANUTÁ PRINCEZNA

Líbezná princeznička, zakletý princ, starosvětský pan král, tajemná mořská víla, potrhlí muzikanti
a stařičký sluha… ti všichni vystupují v komorní loutkové
hříčce Umanutá princezna, která je nejnovější dramatizací
tradiční italské pohádky Princ krab. Nejenom ve své slunné domovině se tato, jedna z nejstarších a nejpodivnějších
italských pohádek, dočkala celé řady literárních a jevištních
zpracování a nyní se poprvé představuje i českým divákům
prostřednictvím inscenace plzeňského Divadla Alfa.

DAMÚZA: PERNÍKOVÁ
14/12
14:00 a 15:30 CHALOUPKA
Žili byli Jeníček a Mařenka. A ti zabloudili v hlubokém lese.
Ale naštěstí v dálce zahlédli světýlko… Pohádka o tom, že
i ten nejsladší perníček může někdy pořádně zhořknout v ústech, a že nic není takové, jak by se mohlo na první pohled
zdát, je určena dětem od 5 let a jejich rodiče.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz
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Plzeňská radnice , Měšťanská beseda,
Loosovy interiéry – Bendova 10, Klatovská 19,
Klatovská 12, Originální prohlídky města Plzně

Okružní jízdy historickými vozy
program přináší PMDP, a.s.
11.00–16.00

– Plzeň za první republiky • Báje a pověsti plzeňské
Prohlídky s průvodcem – prodej vstupenek
na www.plzenskavstupenka.cz a v Turistickém
informačním centru od 7. 10. od 9 hod. Vstupenky
do Loosových interiérů je možno zakoupit také
na www. adolfloosplzen.cz.

Biskupství plzeňské – prohlídky Biskupského
sálu

Vstupenky k dispozici v den prohlídek od 10 hod.
v průjezdu biskupství.

Prohlídky plzeňských kostelů
„Krásou milovat“
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel sv. Jana
Nepomuckého, Kostel sv. Jiří, Kostel Všech svatých,
Kostel Panny Marie Růžencové, Kostel sv. Mikuláše

Věž katedrály sv. Bartoloměje
10.00–18.00

prohlídky

Velká synagoga
9.30–16.30

každou hodinu komentované prohlídky

9.30–17.00

každou půlhodinu prohlídky věží

Stará synagoga
9.30–16.30

každou hodinu komentované prohlídky

Prodej vstupenek ve Velké a Staré synagoze od 7. 10.
od 9 hod.

Korandův sbor Českobratrské církve
evangelické
10.00, 15.00

komentované prohlídky kostela
a zrestaurovaných varhan

Divadlo J. K. Tyla –Velké a Nové divadlo
9.00–13.00

každou hodinu komentované
prohlídky

Prodej vstupenek od 7. 10. od 9 hod. v pokladně
předprodeje DJKT, Smetanovy sady 16.

trolejbus Škoda 9 Tr, autobus
ŠKODA 706 RTO, tramvaj T1

Více informací na www.pmdp.cz.

DEPO2015
10.00–18.00

DEPO Street Food Market –
festival pouličního jídla

Sousedské procházky
program přináší Skrytá Plzeň, z. s.
10.00

Plzeňský architektonický manuál (PAM):
Architektura Roudné: Paměť míst

14.00

Jak jsem zachránila hřbitov

Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz od
7. 10. od 9 hod. Bližší informace na www.skrytemesto.cz.

Techmania Science Center
10.00–18.00

Science Center a 3D Planetárium

Rezervace na projekci a předprodej od 7. 10. od
9 hod. v pokladně nebo na www.techmania.cz.

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
9.28, 11.28,
13.28, 15.28

Exkurze do čistírny odpadních
vod a exkurze do úpravny vody
na Homolce

Rezervace na www.plzenskavstupenka.cz a výdej
v Turistickém informačním centru od 7. 10. od 9 hod.

Plzeňská teplárenská, a. s.
9.00, 11.00,
13.00, 15.00

exkurze do spalovny
v Chotíkově (ZEVO Plzeň)

Rezervace na www.zevoplzen.cz/infocentrum
od 7. 10. od 9 hod.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
a DinoPark
8.00–18.00

Luftova a Meditační zahrada, Plzeň-Doudlevce
10.00–16.00

prohlídky

28 km na rozhlednu Chlum

Krašovská Aktivity centrum Plzeň

9.00–10.00

Předprodej vybraných lekcí bude zahájen 7. 10., více
na www.krasovska.cz.

10.00–17.00

sraz na konečné tramvaje č. 1
(Bolevec), trasy 13 a 15 km
vstup na rozhlednu

Zimní stadion města Plzně
10.00–11.00

volné bruslení (malá tréninková hala)

Bazén Slovany a Bazén Lochotín
9.00–12.00

volné plavání (28 Kč na 1 hodinu)

Patton Memorial Pilsen

BOHEMIA SEKT, s.r.o. , Starý Plzenec
každých 10 minut prohlídky,
vstupenky na místě

10.00–15.00

Hrad Radyně, Starý Plzenec
10.00–16.45

prohlídky hradu

11.00, 14.00, 16.00

komentované prohlídky

Pozn.: Rezervace na www.ic-radyne.cz.

9.00–16.00

Rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec
Západočeské muzeum v Plzni
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze
Národopisné muzeum Plzeňska

každou hodinu komentované
prohlídky

13.00–16.00

Muzeum loutek Plzeň , Muzeum strašidel
VÝSTAVY

10.00–18:00

Plzeňské historické podzemí
10.00–18.00

Nezapomeňme, náměstí Republiky
28. 10.–30. 11.

každých 20 minut prohlídky

Pivovarské muzeum
10.00–18:00

prohlídky, výstava Pivovarské
muzeum již 60 let!

Pivovar Gambrinus
10.00, 12.30, 15.00, 17.30

Od pražského jara k sametové revoluci,
mázhauz radnice
26. 10.–14. 11.

prohlídky

Prodej vstupenek na www.prazdrojvisit.cz. V tento
den neplatí sleva 25 % na kombinované okruhy.

Galerie města Plzně
Západočeská galerie v Plzni – výstavní síň

Výstava reflektující
prostřednictvím příběhů
důležité události 20. století.
Vernisáž 28. 10. v 12 hod.

Výstava prací předních
českých fotografů z let
1968/69 a 1988/89.

Škodovy závody, Smetanovy sady
1. 10.–30. 10.

Výstava k 180. výročí
narození Emila Škody.

Masné krámy, výstavní síň „13“

Moving Station
komentované prohlídky budovy

10.00, 12.00,
14.00, 16.00

náměstí T. G. Masaryka
17.00

Slavnostní shromáždění k 101.
výročí založení samostatného
Československa

18.00

Průvod světel (trasa: Klatovská –
Smetanovy sady – ul. B. Smetany
– náměstí Republiky)

Více o programu na www.johancentrum.cz.

Historická budova České spořitelny,
Františkánská 15
10.00–17.00

každou půlhodinu zážitkové
prohlídky s originálními scénkami,
po celý den pravé české hody

náměstí Republiky
18.30

Slavnostní ohňostroj

Rezervace na www.plzenskavstupenka.cz a výdej
v Turistickém informačním centru od 7. 10. od 9 hod.
Změna programu vyhrazena. Více informací k programu na www.plzen.eu nebo www.visitplzen.eu

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

V říjnu v Kině Beseda ještě budou doznívat projekce filmů
od Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu (3. a 19. 10.) a Petra Kolečka Přes prsty (14. 10.), ale samozřejmě se můžete těšit
i na nové snímky. Hned 2x můžete zhlédnout novinku Václava
Marhoula Nabarvené ptáče (9. a 24. 10.), o které se hodně mluví
i na zahraničních festivalech a byla vyslána za Českou republiku do bojů o Oscara. Z českých novinek vás ještě čeká černým
humorem oplývající Národní třída (10. a 17. 10.) s Hynkem Čermákem v hlavní roli a Pražské orgie (21. 10.) Ireny Pavláskové.

„Říjen v Kině Beseda: Koncert Andrého Rieu,
Nabarvené ptáče i nový Woody Allen.“
Ze zahraničních premiér si nenechte ujít Jokera (16. 10.), který
na filmovém festivalu v Benátkách porazil právě Nabarvené ptáče.
Jemnější filmové duše jistě zajdou na novou romantickou komedii Woodyho Allena Deštivý den v New Yorku (7. 10.), v níž dva
vysokoškoláci prožijí propršený den trochu jinak, než si představovali. Hudební fandové by zase měli určitě zajít na dlouho očekávaný koncertní snímek Rogera Waterse
Us + Them (2. a 6. 10.). Po předchozích mimořádně úspěšných titulech míří na plátna kin i letošní koncert
Andrého Rieu z jeho rodného Maastrichtu. Tentokrát v rytmu valčíku a s podtitulem Smím prosit? (28. 10.).
Filmové fajnšmekry určitě nenechá chladnými premiéra snímku ikony amerického nezávislého filmu Jima
Jarmusche nazvaného Mrtví neumírají (23. 10.), v níž bude zombíky kosit Bill Murray a Adam Driver.
Říjnový program Kina Beseda myslí i na dětské diváky. Nejprve je čeká nová česká pohádka Hodinářův
učeň (12. 10.) se skvělým Viktorem Preissem a o týden později animovaná klasika Lví král (19. 10.) tentokrát
zpracovaná pomocí nových filmových technologií.

Vášeň
v Besedě
Ojedinělá
tangová show vás čeká
v polovině ledna
v Měšťanské besedě. Pokud milujete
tango, není co řešit
a rychle si pořiďte
vstupenky.
Misterio del ángel – Tango
argentino odkrývá v příběhu anděla tajemství naší duše.
Hudebně-taneční obrazy umocněné zvukovým a světelným designem vás prostřednictvím fenoménu tanga zavedou do vlastního nitra. Hudbu k projektu vytváří pětice
vynikajících instrumentalistů Escualo Quintetu a skvělý
perkusista Camilo Caller.
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01, 15
a 29/10

Cestujte s Besedou

17/11
19:30

Opuštěná Stašová

Oblíbený blok cestovatelských
přednášek v programu Měšťanské besedy
na podzim opět chybět nebude. V říjnu se
můžete vydat na Srí Lanku (1. 10.), do kolumbijské džungle (15. 10.) či třeba do Kanady
(29. 10.). Cestovatelské přednášky ale pokračují
až do konce roku.

Z lásky děláme ty nejkrásnější
i nejhorší věci. Rodinná tragikomedie Skleněný zvěřinec je o každém z nás, je zrcadlem
nastaveným do našich směšných rodinných
kotrmelců. Opuštěná matka v podání Simony
Stašové sice chce svou láskou a touhou udělat
své děti co možná nejšťastnějšími, nakonec ale
nadělá v rodině velikou paseku. V dalších rolích
uvidíte mj. Jaromíra Noska nebo Filipa Cíla či
Karla Heřmánka ml.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz
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16/12 / 19:00

Vánoce v rytmu
gospelu
Jméno Nate Brown je opravdovým pojmem v gospelové
hudbě. Jeho hudební talent ho řadí mezi gospelové
hvězdy a přinesl mu už nespočet cen. Strhující živá vystoupení zaručují nezapomenutelný zážitek. A právě
jedna taková show vás čeká 16. prosince v Měšťanské
besedě, kde s ním vystoupí i uskupení One Voice.

27/12 / 19:00

Vánoční tradice
s Fešáky
Tradiční vánoční koncert legendy české country vás samozřejmě nemine ani letos. Opět zazní nejlepší písně Fešáků, Michalovy písně a také písně vánoční. Nebude chybět veselá
vánoční divadelní scénka a samozřejmě koledy a jako vždy
se můžete těšit i na speciálního hosta.

výběr z programu
18. 11.

Recituje M. Stránský.
25. 11.

27. 11.
9. 12.

15. 12.
29. 12.

12/01 / 19:00

Hotel plný nevěry
Bláznivá komedie Velké lásky
v malém hotelu s Lukášem
Vaculíkem v hlavní roli vypráví
o tom, že ani člen vlády by si neměl nic začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si k záletům
vybere hotel, kde je i jeho manželka, a čínská obsluha mu
moc nerozumí, je to přímo katastrofa.

19/01 / 19:00

Nejdůležitější
místnost v divadle
Tušíte, která místnost v divadle je opravdu ta nejdůležitější? Kde se všechno probírá, posuzuje, ovlivňuje a rodí?
Tím tajemným a vzrušujícím místem je Dámská šatna.
Přijďte do Měšťanské besedy a 19. ledna můžete nahlédnout do osudů čtyř hereček. V hlavních rolích Daniela
Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková a Petra
Tenorová.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA:
VZPOMÍNKA NA JANA SKÁCELA

30. 12.

7. 1.
26. 1.
3. 2.
5. 2.

16. 2.
23. 2.
4. 3.

BYT NA INZERÁT

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

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
MRZÁK INISHMAANSKÝ

Černá komedie opepřená drsným
humorem M. Hofmanna

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS:
VÁNOČNÍ AKUSTICKÝ KONCERT
VZPOURA NEVĚST

Pet žen, jeden muž a jedna hodně
bláznivá komedie

PLNOU PAROU

Do sauny vás zvou L. Vlasáková,
J. Dolanský či M. Etzler.

ASONANCE
RADŮZA & BAND
VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND

Speciální koncert 10 let Beat ve swingu

TATARÁK NA EX

Krutě upřímné představení
s M. Šteindlerem

RADKA FIŠAROVÁ

Recitál Rendez - vous

HOP TROP
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Komedie s E. Balzerovou

www.mestanskabeseda.cz
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Říjnové koncerty Plzeňské filharmonie

V říjnu zve Plzeňská filharmonie na tři skvělé koncerty.
Zahajovací koncert abonentní řady Platina je určen milovníkům klasiky, při koncertě ke Světovému dni zraku se
prolíná vážná hudba s folkem a závěr měsíce pak přinese lahůdkový koncert, jenž přenese publikum do sladké
Francie.

03/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Brauner – Bruckner

šéfdirigent Ro

nald Zollman

Zahajovací koncert nové abonentní řady Platina bude zářit
jako kov, jehož jméno nese. Plzeňská filharmonie pod
vedením Tomáše Braunera zahraje symfonii č. 3 d moll
„Wagnerovskou“ Antona Brucknera a ve světové premiéře Symfonii Karla Pexidra. Tento plzeňský hudební
skladatel oslaví za měsíc neuvěřitelnou devadesátku,
koncert je tak filharmonickou gratulací.

11/10 / 18:00

Říjnové koncerty
Plzeňské filharmonie
Plzeňská filharmonie vstupuje do jubilejní
100. sezóny
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 připomíná 100. výročí svého
vzniku.
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.
V současné době pracuje Plzeňská filharmonie pod vedením svého šéfdirigenta Ronalda
Zollmana. Post ředitelky zastává od roku 2009
Mgr. Lenka Kavalová.
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Měšťanská beseda

Pocta folkové
hudbě

Folk se symfonickým orchestrem, nebo vážná hudba s příchutí folku? Plzeňská filharmonie pod vedením charismatického dirigenta Chuheie
Iwasakiho vám je spolu se sólistkami Michaelou Katrákovou a Michaelou Málkovou a dalšími hosty představí
v rámci tradičního benefičního koncertu ke Světovému
dni zraku. Spoluorganizuje Lion´s Club Bohemia Plzeň.
V programu zazní například Tmavomodrý svět Jaroslava
Ježka, Lišaji od Zuzany Navarové, Černý delfín od kapely
Nezmaři nebo Madeleine od písničkářky Radůzy.

24/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Sladká Francie

Další koncert Plzeňské filharmonie je oslavou klavíru, na nějž
zahraje David Lively, francouzský klavírista amerického původu. V průběhu večera zazní Dětské hry, op. 22
George Bizeta, Koncert pro klavír a orchestr č. 4 c moll,
op. 44 Camilla Saint-Saënse a Symfonie č. 1 D dur Charlese
Gounoda. Plzeňskou filharmonii diriguje Ronald Zollman.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

AKCE V PRAZDROJI

Akce v Prazdroji

Akce v Prazdroji
Podzim je tu a s ním i tradiční výročí vzniku piva
Pilsner Urquell. Přijďte slavit do pivovaru! A to
nejen během Pilsner Festu, ale dorazte třeba
i na školu čepování piva, objednejte pro skupinu přátel šalandu nebo se vydejte na prohlídkové trasy… Zážitků nabízí pivovar skutečně
nespočetně!

od 01/10

05/10

Prohlídky pivovaru
Gambrinus

Speciální prohlídky
Pilsner Fest

Navštivte každý říjnový pátek,
sobotu a neděli pivovar Gambrinus a vydejte se s místními
sládky na prohlídku, při níž navštívíte varnu i pivovarské sklepy. Během prohlídky se
dozvíte zajímavosti z historie pivovaru, zjistíte více o surovinách, které se pro pivo Gambrinus používají, a také
o jeho varním procesu. Uvidíte unikátní prostor historické otevřené spilky a i cylindrokonické tanky, ve kterých
pivo zraje teď. Na závěr vám zkušený výčepní představí
zásady správné péče o pivo, a prohlídku zakončíte školou čepování a vydatnou degustací piv Gambrinus. Délka prohlídky je 120 minut a vstupné je 180 Kč. A pokud
byste si chtěli užít pivovar Gambrinus opravdu naplno,
využijte nabídky uspořádat v jeho srdci jedinečnou party. Postarají se o vás sládci, kteří o pivu vědí opravdu vše
a užijete si školu čepování a posezení v historické Varně
1869 s občerstvením. Vstupné pro osobu je 490 Kč a délka programu je 3 hodiny.

05/10

Pilsner Fest
Oslavte 177. výročí uvaření první várky ležáku, který dal vzniknout pivu plzeňského typu,
neboli Pils, podle kterého se
vaří 70 % světových piv. Na co se
můžete letos těšit? Především
na skvělé pivo, které zná celý svět. Čepovat vám ho mimo
jiné budou ti nejpovolanější, Master Bartendři. Dále se
těšte na bohatý doprovodný program plný výborného
jídla. Těšit se můžete na hvězdy, jako jsou Iné Kafe, Michal
Hrůza a kapela Hrůzy, Lake Malawi a další. A jak to všechno začalo? To se dozvíte na speciální prohlídce v pivovaru
Plzeňský Prazdroj! Více na www.pilsnerfest.cz.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

Vydejte se po stopách Spalkova
projektu. Nahlédnete do vodárenské věže, která patří k ikonám jak Plzeňského Prazdroje,
tak i města Plzně. Zde si také budete mít možnost prohlédnout výstavu, která dokumentuje historii vodárenské věže v pivovaru a její role. Další zastávka bude u elektrocentrály a bednárny, kde se setkáte s pivovarskými
bednáři. Na vlastní oči se podíváte, jak se staví tzv. kukna
a seznámíte se s tímto netradičním řemeslem. Na závěr
prohlídky ochutnáte nefiltrované a nepasterizované pivo
načepované přímo z dubového ležáckého sudu v historických sklepích. Speciální prohlídky se budou konat
každých 15 minut od 10:00 do 20:00 hodin. Vstupenky
můžete zakoupit předem na webu www.prazdrojvisit.cz.
Cena vstupného činí 150 Kč / osoba.

28/10

Oslavy
vzniku republiky
I letos jsou prohlídky součástí programu Plzeňských oslav
vzniku republiky! Zavítat můžete do Pivovarského muzea
v Plzni, Plzeňského historického podzemí a do pivovaru
Gambrinus za symbolickou cenu 28 Kč. V Pivovarském
muzeu uvidíte nejmenší džbánek na světě, pivovarskou
laboratoř nebo gotickou sladovnu, v Plzeňském historickém podzemí se vám odkryje labyrint chodeb, studní
a sklepů a dokonce uvidíte i repliku vodního kola. Na prohlídkové trase pivovaru Gambrinus zjistíte, jak se pivo vaří
a jak chutná ještě zrající pivo. Dozvíte se vše o výrobním
procesu a hlavně si vyzkoušíte školu čepování piva! Kupte
si vstupenky online už teď na www.prazdrojvisit.cz.

17

AKCE MĚSÍCE

25/10 / 18:00

Náměstí Republiky, Plzeň

Kapely s příběhem
Plzeňský kraj si připomíná třicet let od pádu
totalitního režimu v tehdejším Československu
hudebním happeningem nazvaným Kapely
s příběhem. Budeme tak mít příležitost si připomenout a zazpívat písně, které provázely náš
národ na cestě od totality k demokracii. Zahraje
a zazpívá Míša Leicht a skupina COP, písničkář
Jiří Dědeček a nejstarší československá folková
skupina Spirituál Kvintet.

Kapely s příběhem

V listopadu roku 1989 zpíval Spirituál kvintet z balkonu
pražského Melantrichu, o rok později si s ním opět na Václavském náměstí zazpívali prezidenti Václav Havel a George
Bush starší. Příští rok oslaví skupina neskutečných šedesát let od svého vzniku a chystá se do hudebního důchodu. Se svými příznivci se rozloučí speciální sérií vystoupení.
Na náměstí Republiky v Plzni s nimi budeme moci zazpívat
jejich nejhranější písně včetně těch, které se staly symbolem listopadu 1989: Až se k nám právo vrátí a Jednou budem dál.
Symbolické oslavy svobody se zúčastní také písničkář, básník, textař a předseda Českého centra Mezinárodního PEN
klubu Jiří Dědeček. PEN klub je nejstarší světová organizace
na ochranu lidských práv a také nejstarší organizace, která
propaguje přátelství a intelektuální spolupráci mezi všemi
spisovateli. V rámci koncertu na náměstí zahraje Jiří Dědeček i další z ikonických písní roku 1989: Vraťte mi nepřítele.
Plzeňskou hudební scénu zastoupí bluegrasová kapela COP
s Míšou Leichtem. V době totality hráli muziku inspirovanou americkou country pro nejrůznější ilegální uskupení
lidí, kteří se snažili uchovat vzpomínky na to, že naši část
republiky osvobodili Američané. Copáci tak byli velmi často
v hledáčku policie. Zakladatel kapely a její umělecký vedoucí Míša Leicht se také aktivně účastnil revolučních demonstrací v Plzni.
Přijďte v pátek 25. října v 18 hodin na náměstí Republiky
v Plzni na největší hudební událost svého druhu v Plzeňském kraji. Koncert pořádá Plzeňský kraj a vstup je ZDARMA.
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AKCE MĚSÍCE

Strašidelný rej pro děti s Plzeňským krajem

03/11 / 15:00

Parkhotel, Plzeň

Strašidelný rej pro děti
s Plzeňským krajem
Plzeňský kraj letos opět pořádá zábavné odpoledne pro děti. Tentokrát je to Strašidelný rej, kde se
sejdou duchové, strašidla, čarodějky a další bytosti a zpříjemní dětem první listopadovou neděli.
V Parkhotelu vystoupí sólisté pěveckého sboru Andílci – Angel Kids a kapela Pískomil se vrací, která se
věnuje muzice a zábavě pro dětské publikum. Bude
se soutěžit, tvarovat z balónků s Balonkovou Evičkou a se všemi bytostmi se bude diskotačit. Všichni malí návštěvníci si užijí také tvořivé dílničky, ale
i spoustu dalších soutěží.

Akce se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Výtěžek ze vstupného bude opět
věnován na dobrou věc, a to Základní škole speciální
a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín.
Cena vstupenky na akci je 60 Kč a můžete ji zakoupit
na www.goout.net od 1. října 2019.
Kapela Pískomil se vrací patří k jedné z mála profesionálních kapel, která se věnuje výhradně moderní
dětské tvorbě a tvoří mezigenerační zábavu, při které
se baví nejen děti, ale i rodiče. Při jejich živelném koncertu si užijete vtipné a originální texty, našlápnuté
písničky, barevné kostýmy a skvělou práci s dětským
publikem.
Od roku 2012 kapela odehrála přes 500 koncertů a získala si řadu fanoušků. Jejich písničky hraje denně Český rozhlas – Rádio Junior. S kvalitní tvorbou pro děti si
kapela získala stabilní místo na české hudební scéně
a vystoupuje například na velkých festivalových pódiích (Přehrady, Colours of Ostrava, United Islands of
Prague, Vysočina Fest, Benátská noc, Mezi ploty atd.),
městských slavnostech, vinobraních a všude tam, kde
je vítaná rodinná zábava.
Adam, Vendy a Sofi jsou nové trio Angel Kids, které má
hudební zázemí v pěveckém sboru Andílci. Zjistili, že
jim to spolu dobře ladí a baví je zpívat v trojhlasu. Pod
vedením sbormistryně Jany Marie Kateřiny Korbelové
nazkoušeli směs písniček z různých hudebních žánrů,
se kterými vystoupí v letošní sezóně!
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TIPY NA KONCERTY A KLUBY
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.

TIP NA ŘÍJEN
17/10 / 19:00

Fakulta designu
a umění Ladislava Sutnara

Radost
ze svobody

Koncert, na němž si připomeneme třicáté výročí
sametové revoluce prostřednictvím hudby. Večer
otevře Óda na radost a po ní přijde Egmont, Beethovenovo vyznání svobody, pak Pražská nokturna
skladatele Jana Hanuše, který po čtyřicet let komunistického režimu prokazoval občanskou statečnost. Po přestávce nabídne program písně, jež
nás provázely v listopadových dnech roku 1989,
jako Jednou budem dál, Modlitba pro Martu či Havlíčku Havle, a to v interpretaci Plzeňské filharmonie. Koncert bude protknutý vizuálními aranžemi
a dobovými záznamy – interakcí, na níž se podílejí
současní studenti. Bude to koncert nabitý energií
minulosti a současnosti. Vzpomínkami a nadějemi, stejně jako našimi zkušenostmi. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.
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Přehled koncertů

09/10 / 19:00

Kostel sv. Jana
Nepomuckého

Bach Meets Jazz
Podzimní část Jazzu bez hranic
přichystala bonbonek, který nadchne vyznavače různého křižování a prolínání stylů. Inspirací tohoto programu není jen Johann Sebastian Bach, ale také jazzový
klarinetista Richard Stolzmann a jeho aranže, které jsou
zasazeny do jazzového stylu v podobě samby, soulu,
gospelu či funku.

10/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Dan Bárta &
Illustratosphere:
Zvířený prach tour
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. 10. 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.

10/10 / 19:00

KD Šeříková

Katapult

Kapela Katapult si pro vás přichystala opravdovou lahůdku.
10. 10. zahraje v KD Šeříková výběr svých hitů ze Zlaté
kolekce Katapult Essential. V Plzni se bude cítit jako
doma, vždyť sem sahají její kořeny. A každý z nás si někdy zpíval hity jako Až se bude psát rok 2006 či Někdy
příště. Tváří kapely je od prvopočátku frontman Olda
Říha. I ve svých sedmdesáti letech působí na pódiu dojmem, za který by se nemuseli stydět ani Rolling Stones.
Katapult jede dál a 10. října potěší nejen ty, kdo jsou
s ním od jeho začátků.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

11/10 / 20:00

KD Šeříková

ABBA STARS
Jedinečný tribute band ABBA
STARS přijíždí do Plzně s programem ABBAMANIA 2019. Letos je to neskutečných
45 let od chvíle, kdy legendární švédská kapela ABBA
zvítězila v Eurovizi a odstartovala tak svou hvězdnou
kariéru. Zejména v sedmdesátých letech neměla ABBA
v oblasti popu konkurenci. Její hity provázejí již několik
generací a právem se zařadily do zlatého fondu světové
populární hudby. 11. října si přijďte zazpívat a zatančit
při písních, které se nikdy neoposlouchají, jako jsou
Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo a další. ABBA
STARS vás přenesou do sedmdesátek a zaručeně vám
zvednou náladu.

12/10 / 18:45

CineStar

Přenosy z MET:
Turandot
(Giacomo Puccini)
Po letní přestávce se do kina CineStar opět vrací živé
přenosy z Metropolitní opery v HD kvalitě. Hudební
ředitel Met Yannick Nézet-Séguin bude řídit orchestr
ve slavné inscenaci Turandot režiséra Franka Zeffirelliho. Titulní roli chladné čínské krásky, která zanevřela
na celé mužské plémě, ztvární Christine Goerke. Roberto Aronica zpívá Kalafa, jejího nápadníka, který pro ni
neváhá riskovat život. V jeho podání uslyšíme slavnou
tenorovou árii Nessun dorma. Eleonora Buratto zpívá
otrokyni Liù a James Morris se představí v roli Kalafova
otce Timura. Více informací najdete na www.cinestar.cz.

18/10 / 20:00

KD Šeříková

Arakain + křest CD
Zakladatelé českého metalu, kapela Arakain, pokřtí 18. 10. v KD
Šeříková novou desku Jekyll & Hyde, a zároveň odstartují
své podzimní turné. Za sedmatřicet let existence se Arakain stal legendou a symbolem tvrdé muziky u nás. Dali
se dohromady v roce 1982 a v době nadvlády „oficiální“
kultury si vybojovali svůj styl, kterým mohli konkurovat
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

zahraničním souputníkům. Devadesátá léta se nesla
ve znamení větší melodičnosti, současný Arakain se nebojí modernějších prvků, ale stále si zachovává svou tvář.
V publiku se objevují mladí lidé i „máničky“ pamatující začátky kapely – těm všem má Arakain stále co nabídnout.

20/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Barbora Poláková
Tour 2019
Pětinásobná držitelka hudebních cen Anděl a jedna z nejoblíbenějších zpěvaček posledních let vystoupí třetí říjnovou neděli v Měšťanské
besedě. Barbora Poláková se svým moderním popovým
zvukem a osobitou poetikou vyčnívá nad běžný tuzemský standard a nemalý podíl na tom má i její doprovodná kapela složená z výborných muzikantů v čele s kapelníkem Davidem Hlaváčem, který se autorsky podílí
i na Barbořině studiové tvorbě. Můžete se těšit na skladby z jejích dvou alb, která produkoval renomovaný
Jan P. Muchow, včetně hitů „Kráva“, „Nafrněná“ nebo
„2-8-5“. Koncert je k stání, tak si nezapomeňte náhradní
střevíce – bude se tančit!

TIP NA ŘÍJEN
06/10 / 16:30

Český rozhlas
Plzeň

V šapitó,
maringotce
a pod všemi
slunci světa

V interaktivním hudebně-zábavném pořadu
Plzeňské filharmonie se děti od čtyř do devíti
let mohou setkat s vyprávěním starého klauna
o půvabné, avšak mizející kráse umění a o kočovném životě lidí od cirkusu. Scénář pořadu
napsal Martin Pášma, hudbou doprovodil Tomáš
Ille. V hlavní roli se představí herec Svatopluk
Schuller. Diriguje Chuhei Iwasaki. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

23

TIPY NA KONCERTY A KLUBY
21/10 / 19:00

DEPO2015

Šansóny
a iné piesne:
Richard Müller +
Michael Kocáb +
Ondřej Soukup
Tři výrazné osobnosti československé hudební scény se
spojily a chystají společné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup fanouškům zahrají a zazpívají
„Šansóny a iné piesne“. Program podzimního turné
s tímto názvem se sice teprve tvoří, ale už nyní je jasné,
že významnou část repertoáru budou tvořit písně z alba
„V penzionu svět“. „Osobně se nejvíce těším na písničky,
které jsme na koncertech v minulosti nehráli, a je jich
na programu hodně. Podle mě jsou krásné a je na čase,
abych zazpíval také něco jiného z mé dosavadní tvorby.

TIP NA ŘÍJEN
21/10 / 19:30

Dům hudby

Sólový recitál
Ivana Kusnjera
Jeden ze stěžejních koncertů 15. ročníku festivalu Tribuna komorní písně,
propagujícího krásu písňové tvorby českých i světových skladatelů všech etap, proběhne 21. října
v Domě hudby. Představí se zde sólista Opery
Národního divadla a trojnásobný držitel Ceny
Thálie Prof. MgA. Ivan Kusnjer (baryton), který
má ve svém repertoáru více než 60 operních rolí
a za sebou účinkování na předních operních scénách a koncertních pódiích po celém světě, včetně
milánské La Scaly nebo newyorské Carnegie Hall.
Svůj hlas propůjčil také předním světovým vydavatelům vážné hudby. Na klavír ho doprovodí absolventka kyjevské Hudební akademie a světová
korepetitorka působící v Národním divadle, Iryna
Romenska. Festival Tribuna komorní písně pořádá
každé dva roky Západočeské hudební centrum
v Plzni. Více najdete na zhcplzen.cz.

24

Přehled koncertů

Ale samozřejmě nebudou chybět ani hity, bez těch to
jednoduše nejde. Těším se na Michaela a na Ondřeje,
jsou to perfektní chlapi, se kterými je radost pracovat.
Mezi zpěvem budeme také povídat, bude to celé spontánní,“ říká ke koncertu Richard Müller. Nenechte si
proto ujít tuto hudební lahůdku. Vstupenky zakoupíte
na www.ticketportal.cz a www.ticketmaster.cz.

25/10 / 20:00

KD Šeříková

Jakub Smolík +
Ilona Csáková
Jakub Smolík si nejpozději
od dob hitů Až se ti jednou bude zdát a Jen blázen žárlí
získal české country-popové publikum. 25. 10. se ho dočkají i fanoušci na Plzeňsku. Koncert nabízí klasické hity
tohoto umělce, jako Prý chlapi nebrečí či Ave Maria, ale
i některé starší písničky. Speciálním hostem koncertu
bude zpěvačka Ilona Csáková. Od svých funky-soulových začátků se skupinou Laura a její tygři se přenesla
do polohy sólové umělkyně, která zvládá pop, taneční
muziku i šanson. Její hudební spojení s Jakubem Smolíkem patří k originálním zážitkům, které na českých pódiích nevídáme každý den.

26/10 / 18:45

CineStar

Přenosy z MET:
Manon
(Jules Massenet)
Dalším z představení v rámci živých přenosů z Metropolitní opery v HD kvalitě v kině CineStar je opera o
pěti jednáních francouzského skladatele Julese Masseneta. Manon Lescaut – nevinná venkovanka, slavná
kurtizána, a nakonec zoufalá vězenkyně – je jednou z
největších tragických heroin literárního i hudebního
světa. V důmyslné režii Laurenta Pellyho ztvární titulní
roli neodolatelné krásky, která touží po životě v přepychu, Lisette Oropesa. Michael Fabiano zpívá jejího
slepě zamilovaného Rytíře des Grieux, jehož zoufalá
láska nakonec oba přivede do neštěstí. Dále účinkují
Carlo Bosi – Guillot de Morfontaine, Artur Ruciński
– Lescaut, Brett Polegato – de Brétigny a Kwangchul
Youn – Otec des Grieux. Massenetovy smyslné melodie
diriguje Maurizio Benini. Více informací naleznete na
www.cinestar.cz.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz
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27/10 / 20:00

KD Šeříková

Walda Gang +
Alkehol
Kdo by neznal Walda Gang: veselou partu, které jde hlavně o dobrou zábavu. Léta stavěla repertoár na předělávkách písní Waldemara Matušky, nyní se pustili také do coververzí jiných kapel i vlastní
tvorby. Za mikrofonem stojí Miro Šmajda, fanoušci však
nezapomínají ani na Vláďu Šafránka, který představoval
výraznou tvář Walda Gangu. Název kapely Alkehol dělá
čest textům, které pojednávají o pití a příhodách s ním
spojených. Fanoušci se dokáží ztotožnit se sympatickými
muzikanty zpívajícími o věcech ze života. 27. října zažije
tedy Plzeň nájezd divokých rockerů. Ubráníte KD Šeříková? K tomu ale bude potřeba dostavit se v hojném počtu!

29/10 / 20:00

KD Šeříková

Jelen + Tereza
Balonová, speciální host: Míša Tučná
Po mimořádném úspěchu turné s Míšou Tučnou, dcerou
countryové legendy, vyrazí kapela znovu do klubů, kde
si fanoušci budou moci ještě intenzivněji vychutnat pověstnou jelení energii. Spolu s nimi přijede talentovaná
písničkářka Tereza Balonová, která Jelena doprovázela
již loni. Zároveň kapela vydává speciální album Jelen:
Dostavník Michala Tučného. Mezi coververzemi najdeme
singl Spím v obilí nebo hit Pověste ho vejš. Jak ale prozrazuje frontman Jindra Polák, při výběru nerozhodovala
popularita jednotlivých písní, ale to, zda se hodí do repertoáru Jelena. Budou se na vás těšit 29. října v KD Šeříková.

Dozvěděli
jsme se…
… že v listopadu se v DEPO2015
uskuteční celovíkendový taneční „Lindy Hop Herbst Camp“ s mezinárodními
lektory a našlapaným večerním programem s několika jazzbandy (22.–24. 11.).
… že do Měšťanské besedy dorazí 5. listopadu folková skupina Devítka.
… že v KD Šeříková chystají na 9. 11. společné vystoupení skupin Odyssea a Pohoda a o den později zde vystoupí Vladimír Mišík & ETC… se speciálním hostem Jamie Marshallem a skupinou The
Amplified Acoustic Band.
… že v Měšťanské besedě vystoupí 10. 11. Pražský
filmový orchestr, 18. 11. zde Hradišťan s Jiřím Pavlicou zavzpomínají na Jana Skácela a můžete se také
těšit 21. 11. na Pavla Lohonku Žalmana s kapelou.
… že v rámci podzimního „Hyjé! tour“ vystoupí
23. listopadu v DEPO2015 kapela MIG21.
… že 27. listopadu vystoupí v Měšťanské besedě
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba.
… že u Zacha vystoupí 7. 11. reggae – soul duo Bechy & Fee, 13. 11. plzeňský klezmer band Mi Martef,
21. 11. Jiřina ze skupiny Helemese a 28. 11. Raven ze
skupiny Nasycen.
… že 17. 11. proběhne v Parkhotelu Plzeň Vánoční koncert Václava Neckáře a kapely Bacily a 1. 12.
Vánoční galakoncert operního tria La Gioia se zpěvačkou Evou Urbanovou.
… 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.

06/11 / 19:00

KD Jas

 o siréně swing!
P
Pilsner Jazz Band
& J. J. Jazzmen
Listopadový swingový večer, který hlásí polední zkouška sirén, se tentokrát uskuteční v KD Jas a opět se posluchači i tanečníci mohou těšit na dvě swingové kapely.
Tou první je již tradičně Pilsner Jazz Band a jeho bigříjen 2019 | www.zurnalmag.cz

bandový repertoár plný perel orchestrů Glenna Millera,
Duke Ellingtona a mnohých dalších velikánů. Po něm
následuje pražská formace J. J. Jazzmen včetně okouzlující zpěvačky Barbory Vágnerové. Nejen na „Po siréně
swing!“ před třemi lety sklízely obrovský úspěch – kapela pravidelně navštěvuje přední evropské festivaly i samotnou kolébku jazzu, New Orleans! Swingovat se bude
první listopadovou středu v sále v KD Jas – 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.
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05/10 / 15:00

D klub

Myší pohádka
Pohádka o jedné velké dohodě a taky o tom, že kdo se umí
rozdělit, tomu vždy ještě zbude. Pro děti od tří let hraje Divadélko Nána. Vstupné 40 Kč dospělí i děti. Prodej
vstupenek půl hodiny před představením.

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 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.

09/10 / 19:00

Moving Station

A kde ty bydlíš?
Původní autorská inscenace divadelní režisérky Zuzany Burianové se zabývá fenoménem sdíleného bydlení a tématy
ohleduplnosti a nezávislosti. Tři postavy, tři příběhy a tři
extrémní cesty, jak si najít v současném světě své vlastní
místo. Vystupují: Bio Masha, Martina Šindelářová a Jonáš Špaček. Inspirací pro dialogy se stala mimo jiné kniha Terezy Semotamové, Ve skříni, která byla nominována na cenu Magnesia Litera – Litera za prózu. V inscenaci
znějí písně hudebnice a performerky Bio Mashy.

09, 13, 14/10

Divadlo Pluto

My Fair Lady
Slavným muzikálem My Fair
Lady zahájilo Divadlo Pluto svou
21. sezónu. V této světové klasice se můžete setkávat s Kamilou Kikinčukovou a Radkem Zimou v hlavních rolích
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pouze do června 2020. Říjen v Plutu pak bude ve znamení
premiéry hry Hašlerkyjády věnované letošnímu 140. výročí narození tohoto velikána české písničky. V pokladně
Divadla Pluto jsou už nyní v prodeji vánoční dárkové balíčky a také vstupenky na všechna silvestrovská představení. Více na www.divadlo-pluto.cz.

19/10 / 15:00

Divadlo Alfa

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

22/10 / 19:00

Moving
Station

Hotel Európa:
Post-Colonial
Loves
Portugalská inscenace dokumentárního divadla pracuje s tématem „láska“, jež tvůrci využívají k otevření diskuse nad portugalským kolonialismem a post kolonialismem. Představení André Amália a Terezy Havlíčkové
vychází z rozhovorů s lidmi, kteří kolonialismus zažili,
ale i s příslušníky nové generace narozené po pádu
portugalského impéria, kteří jsou koloniálním myšlením ještě přímo poznamenáni. Jak násilná povaha
kolonialismu ovlivnila vztahy v minulosti a dnes? Výpovědi bývalých portugalských vojáků, kteří za války
zplodili děti s africkými ženami, a Portugalek, které se
zamilovaly do členů afrických hnutí bojujících za svobodu, jsou konfrontovány se svědectvím jejich dětí.
Hraje se v portugalštině s českými titulky.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz
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24/10 / 19:00

Divadlo Dialog

Manželství
je vražda

Rok a půl po rozvodu vyhledá
Polly svého bývalého manžela Paula s nabídkou, aby
společně napsali další díly detektivních románů, které
spolu kdysi psávali. Ovšem jejich spisovatelská metoda
je poněkud originální. Logiku svých zápletek a proveditelnost vražd si ověřují tím, že je společně přehrávají. A musí být před tím druhým neustále ve střehu.
Manželům, kterým to v životě skřípalo, a nyní se potkávají s protichůdnými pocity, nejde ovšem tato metoda realizovat právě hladce. Vymýšlení příběhů se
začíná mísit nečekaně s realitou. Hrají Jakub Zindulka
a Olga Ženíšková.

28/10 / 19:30

Měšťanská
beseda

One Human Show
Simony
Babčákové
Veselá i k zamyšlení, ale hlavně s nadsázkou a bez cenzury! Taková je improvizační show Simony Babčákové.
Do citlivé improvizace navíc vstupují i nálady a pocity
diváků, a výsledek se tak stává společným dílem. Mluvené slovo střídá hudba. Zpívá Antonia Nyass, na kytaru
a klávesy hraje Vladimír Keicher a k tomu zní beat box
Honzy Melichara. Představení není přístupné dětem
do 15 let.

02/11 / 18:00

Nová scéna
DJKT

Mezinárodní
Balet Gala
Už podvanácté se můžete těšit na ta nejlepší čísla tuzemských baletních škol, laureáty soutěží, ale také
na vystoupení mladých tanečníků a tanečnic z Velké
Británie, Německa a dalších zemí. Nebudou chybět ani
profesionální hosté. Tuto ojedinělou přehlídku pořáříjen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že na Malé scéně DJKT se
2. listopadu koná premiéra hry
Middletown.
… že 16. listopadu se opět uskuteční Noc divadel a nabídne nevšední zážitky v podobě prohlídek zákulisí, diskuzí s herci a workshopů.
… že Centrum Johan pořádá v rámci oslav
30. výročí od Sametové revoluce program v budově na Americké 42. Výstavy, divadlo, tanec,
hudba, bar a komentované prohlídky objektu
připravuje ve spolupráci s mladými umělci.
… že 16. listopadu zve Velké divadlo DJKT
na premiéru baletu Korzár.
… že v Měšťanské besedě jste koncem listopadu zváni na francouzskou komedii Byt na inzerát (25. 11.).
… že Moving Station přivítá japonského umělce Ryuzo Fukuharu a 13. listopadu uvede jeho
taneční představení ve stylu Butoh.
… že na konci listopadu ožije na jevišti Nové
scény DJKT příběh císařovny Sisi (30. 11.).
… že 2. listopadu divadlo Špalíček zahájí svou
97. sezónu premiérou pohádky Čtyři pohádky
o jednom drakovi. Představení o tom, jak je těžké pro draka najít si nevěstu, je určeno nejmenším divákům.
… že nepomucká sokolovna bude v listopadu
hostit komedii Dva nahatý chlapi s Martinem
Zounarem a Martinem Krausem (7. 11.).
… že Primadivadlo v hotelu Primavera připravilo na listopad inscenaci Když se zhasne (11. 11.)
a Čarodějky v kuchyni (25. 11.).
… že koncem listopadu přijede do Parkhotelu
divadelní představení Šťastný vyvolený s Davidem Matáskem a Lindou Rybovou (24. 11.).

dá spolek Balet, z.s., který organizuje soutěž Plzeňský
střevíček a vede Baletní školičku Střevíček. Vstupenky
jsou k zakoupení online přes Plzeňskou vstupenku,
www.djkt.eu a v pokladně předprodeje DJKT. Více informací na www.baletgala.eu.
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do
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 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.

od 25/10

Západočeská galerie

Sobě ke cti, umění ke slávě.
Sbírky a sběratelé 1600–1960
Černínové, Lažanští, Šternberkové, Lobkovicové
– to jsou nejen jména významných šlechtických
rodů západních Čech, ale také jména barokních
sběratelů umění, které připomene nová výstava v Masných krámech. Vedle nich vzpomene i na milovníky umění z měšťanských kruhů
19. století a rovněž slavné sběratele spojené především s moderním uměním, jakými byli Vincenc
Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či
Václav Butta. Prostor Masných krámů, ztělesňující
propojení prvků sakrálního a pragmaticky sekulárního místa, jakoby naznačoval symbolickou
paralelu mnohovrstevnatého fenoménu soukromého sběratelství. To totiž vždy podivně balancovalo na hraně altruisticko-duchovního povznesení do vyšších sfér a, řekněme poněkud „mrzké“,
spekulativní sebeprezentace. Výstava připomene
známé i méně známé historické umělecké sbírky
vzniklé na našem území, jejich majitele, zaměření,
stejně jako jejich následné osudy. V synergickém
dialogu starého a moderního umění přehlídka
poukáže na nanejvýš aktuální potřebu hledání
a zaznamenávání osudů konkrétních uměleckých
děl i celých sbírek. Cílem výstavního projektu,
spojeného s vědeckým katalogem, je iniciovat
dlouhodobý zájem českých veřejných muzeí
umění o historický výzkum původu a osudů cenností skrytých v jejich vlastních sbírkách.

28

do 03/11

Západočeská
galerie

Studio Najbrt
Basics
Studio Najbrt je nejznámější české grafické studio. Pod
vedením Aleše Najbrta, který ho před pětadvaceti lety
založil, pravidelně zpracovává úkoly národního významu. Je mimo jiné autorem identit pro Českou televizi,
Českou filharmonii, České dráhy, Národní galerii, Národní divadlo, Ministerstvo zahraničí, Masarykovu univerzitu, Pražské jaro, centrum současného umění Dox
i města Praha či Ostrava. Jeho realizace zahrnují grafické úpravy knih, výstav i hudebních nosičů. Od roku
1999 studio výhradně připravuje vizuál Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary. Vedle dřívějšího působení v divadle Sklep je Aleš Najbrt dnes také členem
mnohohlavého cover bandu MTO Universal a spolu
s výtvarníky Jaroslavem Rónou a Františkem Skálou
známého tria Tros Sketos.

do 24/11

Galerie města Plzně

Tomáš Císařovský:
Každý den odvahu
/ Jan Dostál:
Collector’s Choice
Nadzemní prostory galerie zaplnily obrazy Tomáše
Císařovského. Jsou srozumitelné, což je i autorovým
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz
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přesvědčením – umění má být srozumitelné. Naopak do obsahu díla rád vnáší nejistotu a dvojsmysl. Nejednoznačné čtení dává obrazům to správné
napětí. Podzemí galerie patří sochám Jana Dostála.
Tato výstava se koná ve spolupráci se sochařským
festivalem Sculptureline. V rámci doprovodného programu se tu uskuteční 3. října vernisáž výstavy fotografií Jiná stopa a 6. října je na programu od 13 hodin
tvořivá dílna.

do 31/12

DEPO2015

Já, hrdina
Interaktivní expozice pro děti
a rodiče se věnuje složkám integrovaného záchranného systému a situacím, ve kterých se může každý z nás stát hrdinou a zachránit lidský
život. Rodiny s dětmi zde například okusí, jaké to je ocitnout se uprostřed dopravní nehody, a naučí se, jak se
v takové situaci správně zachovat. Výstava je rozdělena
do několika částí, z nichž největší je uměle vybudované
dopravní hřiště se silnicí, budovami a zaparkovanými
maketami policejního auta, hasičské cisterny a sanitky.
Kromě interaktivní části zde budou vystavené uniformy
všech záchranářských sborů, předměty od plzeňských
hasičů – např. z míst požáru – a plakát tzv. domečku
rizik, kde děti zkusí identifikovat nebezpečná místa a situace, ke kterým může v domácnosti dojít. Expozice je
určena především rodinám s dětmi od 4 do 12 let. Vstupné dospělí 90 Kč, děti, senioři a ZTP 60 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. Děti do 3 let mají vstup zdarma. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

do 19/01

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.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

01/10 / 17:00

Galerie Evropského
domu SVK PK

Vernisáž výstavy
KomiX

Tematický prostor „KomiX“ představí aktuální německou a českou komiksovou scénu. Komiks je umění, komiks je kritický, komiks baví a komiks je vážný. Zadáním
bylo najít autory, kteří se ve své tvorbě zabývají autobiografií, osobními zážitky nebo zpracovávají různé
situace ze svého života nebo ze života svých blízkých.
Na rozdíl od Německa není autobiografie v českém komiksu příliš akcentovaná, ale přece jen se podařilo najít mezi českými komiksovými autory opravdu kvalitní
tvůrce, kteří do tohoto konceptu zapadají. Zajímavé je,
že většina vystavených prací nebyla dosud nikde publikována nebo byla publikována jen na internetu. Výstava
potrvá do 31. října.

02/10 / 18:00

Galerie Ladislava
Sutnara

CS.KOMIKS

Soutěž CS.KOMIKS si klade
za cíl mapovat českou a slovenskou scénu tvůrců komiksu z řad studentů, konfrontovat jejich práce a podpořit mladé autory v dalším rozvoji. V Galerii Ladislava
Sutnara se seznámíte s historií soutěže a jejími vítězi,
mezi nimiž se velice často objevují studenti ateliéru
Komiksu a ilustrace pro děti na Sutnarce, který vede
Barbara Šalamounová. Součástí zahájení bude vyhlášení nového ročníku soutěže a otevření přihlášek pro
všechny české a slovenské studenty. Výstava potrvá
do 26. října.

10/10
16:00

Západočeská galerie

V roli designéra

Tvůrčí dílna pro děti od osmi let pořádaná v Západočeské galerii k výstavě Studio Najbrt Basics určitě nadchne
i rodiče. Tohle studio má na svém kontě práce, které lze
bez nadsázky označit jako kultovní: film Pelíšky, divadlo
Sklep nebo divadelní spolek Kašpar či hudební nosiče
kapel Vltava nebo The Velvet Underground. Přihlášky je
nutné zaslat do 7. října na cislerova@zpc-galerie.cz.
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Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

16/10 / 16:00

Americká třída 42,
Plzeň

A máte
to polepený!

„A máte to polepený!“ je název happeningu, který se
uskuteční u budovy, která v letech socialismu byla sídlem krajského výboru KSČ. Během happeningu bude
budova polepena kopiemi dobových plakátů a letáků
tak, jak to před třiceti lety v listopadových dnech provedli studenti plzeňských vysokých škol. Kopie vytvoří
současní studenti SOŠ OUUD, Nerudova 33, Plzeň a SUPŠ
a ZUŠ Zámeček s.r.o., Plzeň a ti pak následně budou mít
možnost své plakáty na budovu vylepit. Účast na akci
přislíbili i bývalí studenti lékařské fakulty, z jejichž iniciativy nápad v době sametové revoluce vzešel. Půjde
tak o setkání mladé generace s pamětníky přelomových
událostí konce 20. století a propojení dvou odlišných
pohledů na svobodu a předrevoluční období. Tato akce
je koncipována jako pozvánka na výstavu v Západočeském muzeu Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá
listí a komunisti.

od 18/10

Západočeské
muzeum

Listopad 1989
v Plzni aneb
Na podzim
padá listí
a komunisti
Výstava v hlavní budově Západočeského muzea nás
zavede do poslední fáze normalizačního období Československa, které vyvrcholilo pádem komunistického
režimu 17. listopadu roku 1989 a bude zaměřena především na plzeňský region. Pomocí dobových artefaktů, dokumentů, plakátů a fotografií připomene nejen
život v období reálného socialismu, ale i jeho revoluční
závěr. Zajímavostí koncepce výstavy je i fakt, že se na
jejím ztvárnění podílejí i přímí účastníci listopadové
revoluce v Plzni. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 17. října a výstavu si můžete prohlédnout až do
12. ledna. Vstupné dospělí 60 Kč, snížené 30 Kč a rodinné 130 Kč. Výstava je otevřena vždy od úterý do neděle
od 10 do 18 hodin.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Západočeská galerie
chystá od 20. listopadu výstavu věnovanou architektovi neoklasicismu Pietrovi Nobilemu.
… že v listopadu se Sutnarka tradičně představí
na plzeňském Design Weeku.
… že v Západočeské galerii proběhne v listopadu řada komentovaných prohlídek a tvůrčích
dílen k nové výstavě Sobě ke cti, umění ke slávě.
Sbírky a sběratelé 1600–1960.
… že DEPO2015 zve v říjnu na autorskou výstavu
fotografií Vladimíra Kožíška Tváří v tvář – dvanáct portrétů s jednou diagnózou (1. 10.–3. 11.).
… že Galerie Azyl pořádá výstavu fotografií Iryny
Bidašové a Tomáše Burzy. Výstava s názvem „Náš
svět" potrvá až do 19. října.
… že v říjnu a listopadu jsou v Galerii Paletka vystaveny práce nejmladších žáků ZUŠ Jagellonská
(3. 10.–29. 11.).
… že Unie výtvarných umělců Plzeň plánuje od
30. října v Galerii Jiřího Trnky výstavu svých členů SVOBODNĚ 1989–2019.

od 28/10

náměstí Republiky

Nezapomeňme!

Osmdesát čtyři let existence
československého státu nebylo
pro jeho obyvatele příliš šťastným obdobím. Napočítáme v nich pouhých 22 let nezávislosti a demokracie.
Zbytek tvoří dva totalitní režimy, které více či méně
poznamenaly životy každého, kdo tu tehdy žil. Výstava,
kterou připravila Paměť národa Plzeňský kraj, vypráví
o dvacátém století skrze příběhy 38 pamětníků. Pamětníků vyhnání českého i německého obyvatelstva
ze Sudet, pamětníků holocaustu a války, pilotů RAF,
emigrantů, politických vězňů, disidentů, amerických
a belgických osvoboditelů nebo třeba osobností listopadu 1989. Nic z toho, co prožili, by nemělo upadnout
v zapomnění, nezapomeňme!
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE

STAČ Í ČT YŘ I KR O KY
K D O SA ŽE N Í ZM ĚNY..

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

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

Na detailech totiž záleží!

www.vslasera.cz
+420 775 339 126 | info@vslasera.cz
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Akce měsíce | Kulturní tipy

do 31/10

Zámek Zbiroh

Podzim na zámku
Zbiroh

od 01/10

Zámek Zbiroh

Večerní prohlídky
na zámku Zbiroh
Každou říjnovou sobotu od 19 hodin zve zámek
Zbiroh na prohlídky na téma Devět století historie templářů. Kromě řady mimořádných artefaktů templářského řádu si také prohlédnete středověkou hradní kapli, kde v současnosti probíhá
skutečné pasování templářských rytířů. Rezervace předem je nutná na tel. čísle: 602 527 632 nebo
na mailu info@zbiroh.com.

31/10 / 18:01

Zámek Zbiroh

Halloween na zámku
Poslední říjnový podvečer ožijí na Zbiroze duchové a strašidla. Sraz všech hrůzostrašných bytostí jest svolán před bránu zámeckou po odbití
šesté hodiny večerní! Kdo tajuplnou stezku potemnělým parkem přežije, může zde hlad svůj
zahánět lahodnou krmí Halloweenskou a zapíjet ji roztodivnými lektvary. Lucerničky si raději
vezměte s sebou! Rezervace Halloweenské veselice nutná na čísle 602 527 632 nebo na mailu
info@zbiroh.com. Více na www.zbiroh.cz.
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Do konce října 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. 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. Více na www.zbiroh.com.

04/10
15:00

Motýl

Pohádková zahrada

Tradiční jednorázová akce, kde je připraven program
pro celou rodinu. Na děti čeká deset soutěžních pohádkových stanovišť, divadlo, výtvarná dílna, odměny a nakonec i táborák. Za příznivého počasí proběhne akce
na zahradě centra Motýl ve Žlutické ulici na Lochotíně.
V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do jeho
vnitřních prostor.

05/10 / 10:00

Krasíkov

Slavnosti jablek
na Krasíkově
Přijeďte na Slavnosti jablek
na vrch Krasíkov nedaleko Konstantinových Lázní pochutnat si na jablečných specialitách. Jedna z největších podzimních akcí svého druhu na západě Čech vypukne už v sobotu 5. října. Jarmark i kulturní program
začíná již v 10 hodin. Na jarmarku se představí dvacet
řemeslníků z okolí, kteří nabídnou šperky, dekorace
a bytové doplňky, keramiku ale i ručně šité a pletené
oděvy. Čekat vás bude i otevřené muzeum železnice
Bezdružice a historický autobus. Vstupné dobrovolné.
Více informací na www.slavnostijablek.cz.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

05/10 / 13:00

ZOO

Na zvířecí oslavu
s plyšáky
Mezinárodní den ochrany zvířat připomíná Zoologická a botanická zahrada města
Plzně tradičně sobotním soutěžním programem pro
celé rodiny spojeným s velkým srazem plyšových zvířátek. Akce se uskuteční před Tropickým pavilonem. Sraz
plyšových zvířátek o ceny pro ty nejzajímavější je naplánován na 14:30 hodin. Zvířecí sobotou vrcholí v ZOO
Hravý podzim, další víkendový doprovodný program
přinese až adventní čas.

05/10
14:00

Arboretum Sofronka

 ohádková stezka
P
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 informací
na tel.: 774 093 235, email bruslicka@pilsen-wolves.cz
nebo na www.pilsen-wolves.cz.

05 a 06/10

Hodonínská 55,
Husova 10,
Univerzitní 8

Den architektury
Plzeň
Vydejte se proti proudu času o pouhých třicet let zpátky.
Komentované prohlídky vás tentokrát zavedou v sobotu na Vinice, v neděli pak do centra města i na Západočeskou univerzitu, kde ohledáte architekturu konce
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

osmdesátých a začátku devadesátých let zvenku i zevnitř a nově objevíte urbanistické i architektonické kvality vybraných staveb. Sraz je v sobotu po oba dny před
obvodní knihovnou Vinice, Hodonínská 55 v 10 hodin,
v neděli před budovou ČNB v 10 hodin a před budovou
Rektorátu ZČU Univerzitní 8 v 14 hodin. Akci organizuje
spolek Pěstuj prostor.

06/10 / 10:00

Koterovská náves

Medový jarmark
Med, medovina, svíčky, medová
kosmetika a spousta dalších výrobků, v nichž hlavní roli hraje med, bude k mání na Medovém jarmarku v Koterově. Kromě včelařů tu ovšem
budou i prodejci s kořením, bramborami, jablky, nebo
s domácími marmeládami a další. V kulturním programu
zahrají Plzeňští heligonkáři, Plzeňský MLS – Malý lidový
soubor a Nezmaři. Připravena je i výstava s názvem „Vče-

TIP NA ŘÍJEN
od 02/10

Plzeňský
literární
festival
Už popáté pořádá Středisko západočeských spisovatelů podzimní literární festival. Jeho prvním programem bude
2. října v Loosově interiéru v Bendově ulici pořad
věnovaný dílům Franze Kafky v překladech Jana
Hanče. Osmého můžete zajít do TOTEMu na veselé i vážné povídání se západočeskými literáty
a čtyřiadvacátého je tamtéž na programu přednáška plzeňské spisovatelky Peggy Kýrové o její
cestě trabantem za polární kruh. V listopadu pak
Plzeňský literární festival přinese například koncert dětského sboru na texty plzeňských básníků, křest výpravné publikace Květy Monhartové
a Jaromíra Komorouse Obrazně řečeno, velkolepý
křest knihy Trabanti mezi námi, udílení Cen Bohumila Polana či pořad TGM vzpomíná. A na prosinec je připraven mimo jiné pořad ke knize Kočky
jsou vrženy.
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ly“ v sokolovně nebo kuchařská show. Moderuje Vláďa
Jaroš. Více na www.koterovskanaves.plzen.eu.

06/10
10:00

Dobřany

 tihl Timbersports &
S
Hollywood US cars

Kulturní tipy

světové kampani, jejímž posláním je zvýšení povědomí
o potřebě naučit především děti pomoci v krizových situacích a třeba tak zachránit někomu život. Dopolední
část programu bude věnována objednaným základním
školám, odpoledne záchranáři uvítají návštěvníky z řad
veřejnosti. Pod vedením lektorů si tu všichni vyzkoušení
nepřímou masáž srdce nebo aktivaci tísňové linky a také
si prohlédnou prostory výjezdové základny záchranky.

Stihl Timbersports a americká auta, to je dokonalé spojení! Vydejte se za ním do centra Dobřan. Kromě siláků
s motorovými pilami a amerických aut je připraven i další program či soutěže. Těšit se můžete i na kovbojskou
show či představení zajímavých aut. Prostě: užijete si
den jako už dlouho ne. Vstup je zdarma.

10/10 / 17:00

Studijní a vědecká
knihovna PK

Přímá řeč Václava
Marhoula

10/10 / 14:00

Ředitelství ZZS

Světový den
záchrany života

Beseda s režisérem, scenáristou a producentem Václavem Marhoulem, během níž se seznámíte s jeho profesí
okořeněnou osobními zkušenostmi. A řeč nebude zdaleka jen o jeho novince Nabarvené ptáče. Otázky bude
moci klást pochopitelně i publikum.

Zdravotnická záchranná služba
zve do svých prostor na Klatovské 200 na akci k celo-

11–15/10

DEPO2015

TIP NA ŘÍJEN
12/10 / 12:00

NC Borská pole

Poznávačka

V Poznávačce v Nákupním centru Borská pole
se budou hádat názvy oblíbených českých i zahraničních hudebních skupin a interpretů, takže
pokud se považujete za znalce, je tentokrát Poznávačka určena právě vám! Vaším úkolem bude
odkrývat políčka na hracím poli a poznat například skupiny Queen, Mandrage nebo zpěváka
Karla Gotta či Aliciu Keys. 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. Tak si před
nákupem nezapomeňte důkladně zopakovat popové a rockové pecky, naplnit peněženku a náležitě se bojovně naladit.
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KUK Festival 2019
Nenechte si ujít celodenní
hernu pro děti od 10 měsíců
do cca 3 let a jejich dospěláky v prostorách DEPO2015
– po úspěchu prvního ročníku festivalu se herna letos
přesouvá do větších prostor a bude otevřená po dobu
celých pěti dnů. Nejmenší průzkumníci se mohou těšit
na obří bludiště, hravé tabule, originální haptický koberec, odpočívárnu pro ty, které hraní unaví, měkoučkou
nafukovací prolézačku a další hravé objekty. Zastavte
se a přijďte si užít také bohatý doprovodný program: divadlo, pohybové a hudební workshopy hudební Filharmoniště nebo přednášky na zajímavá témata. Přijďte se
přesvědčit, že umění a zábava pro batolata existuje a že
i vaše ratolest si KUK zamiluje! Program a více informací
o akci naleznete na www.kukfestival.cz.

12/10
08:00

Nepomuk

Nepomucké trhy

Nepomuk čekají další farmářské a řemeslné trhy na náměstí Augustina Němejce. O dobrou náladu se tentokrát
postará jihočeská dudácká muzika Bedrník a pro děti je
na programu pohádka Loupežnická patálie. Trh je zaříjen 2019 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

měřeným na potraviny, výpěstky a výrobky pocházející
z regionu jihozápadních Čech a doplňkový sortiment
kvalitních regionálních potravin z jiných částí Česka,
Evropy i světa. Těšit se můžete na širokou nabídku vín,
kávy, sýrů, uzenin nebo rukodělných výrobků. Pohádka
pro děti startuje v 10 hodin na Malé letní scéně a vstup je
40 Kč. Vstup na trhy je zdarma. Více na trhy.nepomuk.cz.

12/10 / 13:00

Rokycany

Rokycanské
vínování 2019
Vydejte se na Masarykovo náměstí do Rokycan za vínem a příjemnou zábavou. Během
odpoledne tu zahraje První Přespolní Originální Staropražský Pouťový Orchestr, Stanislav Hložek, Cimbálová
muzika Milana Broučka a Michal Šindelář s programem
nazvaným Můj táta „Dědek“. Moderuje Veronika Nágrová.

12/10 / 13:00

Přeštice

Přeštický festival
vína 2019
Festival zaměřený na moravská
a česká vína nabídne ochutnávku od patnácti vinařství.
A k tomu i bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na vystoupení sommeliéra Jiřího Hudce, rozhovory
s vinaři, soutěže a v neposlední řadě dobrou muziku.
V odpoledních hodinách zahraje Cimbálová muzika Michala Horsáka. V 18 h začne společné vystoupení jedné
z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin The
Beatles Revival CZ a legendy českého bigbítu Karla Kahovce. V půl osmé zakončí program dobřanská kapela
Ponorka Band. Vstupné na akci je zdarma. Víno bude
možné degustovat výhradně do festivalových sklenic,
které budou k zakoupení přímo na akci za cenu 50 Kč.

16–18/10

DEPO2015

Das Filmfest
Festival německy mluvených
filmů Das Filmfest se bude
v Plzni konat ve dnech 16. až 18. října. Zarezervujte si
v kalendáři tyto tři říjnové večery a nenechte si ujít to
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

nejlepší ze současných německy mluvených filmů. Festival přinese výběr nejaktuálnějších snímků z Německa,
Rakouska a Švýcarska – ať už se jedná o kvalitní mainstream, dokumenty nebo snímky, které sklidily úspěch
na mezinárodních filmových festivalech. Bližší informace sledujte na www.dasfilmfest.cz.

17/10 / 19:00

Měšťanská beseda

Robert Fulghum
je opravář osudů!
Komponovaný večer plný zábavy, během kterého je možné všechno a jisté není nic – jen
to, že přijede Robert Fulghum a vy se ho budete moci zeptat úplně na cokoli. Zváni jste do hospody U Devíti draků
a jedné ovce, uvidíte scénické čtení a seznámíte se s dě-

TIP NA ŘÍJEN
25/10 / 19:00

Parkhotel

Charity
Fashion Show
Queen
of the night
Mate rádi módu? Pak přijměte pozvání na módní
přehlídku uznávané návrhářky Zuzany Lešák Černé
a pánské značky Giorgio Fashion. A bude to vážně
show! Půjde o večer plný známých tváří, hudby,
módy, krásy, tance, ale hlavně velkých srdcí. Tím se
stává každý, kdo si zakoupí vstupenku, protože tak
podpoří chlapečky Fílu a Máťu, kteří přišli o maminku. Celým večerem provede Jan Čenský a jako host
vystoupí Václav Noid Bárta, David Gránský a Gábina
Partyšová. Mezi modelkami se můžete těšit například na Veroniku Kašákovou. Modelky a modelové
také předvedou značku MAURO a spodní prádlo INTIMO. Vstupenky si můžete zakoupit online
na www.charityfashionshow.cz nebo v kamenných
obchodech: Zuzana Lešák Černá, Rooseveltova 9,
Plzeň / Giorgio Fashion, B. Smetany 3 a Rokycanská 128, Plzeň / Mauro, B. Smetany 1 / Intima, Nám.
Republiky 32, Plzeň.
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jem jeho posledního románu Opravář osudů, který Fulghum napsal pro svoje české fanoušky a který se v Česku
odehrává! Robert Fulghum nalezl v České republice druhý domov. Patří u nás k nejpopulárnějším spisovatelům,
a za všechny ty roky, co k nám jezdí, je už daleko více
„náš“ než „jejich“. Teď je tu znovu, aby objel Česko a poznal se osobně s co největším množstvím svých čtenářů,
které má rád stejně jako oni jeho.

18/10 / 18:00

Kino Beseda

David Jan Žák: Návrat Krále Šumavy
V literárních kruzích je jméno
Davida Jana Žáka dobře známé již téměř třicet let, širší veřejnost zaujal především románem Návrat Krále
Šumavy: Román o Josefu Hasilovi. V této knize odkrývá
výjimečný osud legendárního převaděče, který byl komunistickou propagandou zneužíván a dezinterpretován. Součástí autorského čtení bude projekce snímku
Karla Kachyni Král Šumavy, kterou doprovodí lektorský
komentář a vstupy Davida Jana Žáka.

Kulturní tipy

roli mladého rozervaného hrdiny, se po více než čtyřiceti letech stal filmem téměř kultovním. Jako jeden
z prvních se zaměřil na svět problematické dospívající
mládeže, která nemůže najít kvůli chybějícímu zázemí
své místo ve světě kolem. Citová otupělost a zločinnost
těchto stále ještě dětí je tu ukazována jako důsledek naprostého nepochopení rodičů, kteří nedokáží překročit
hranice svého světa a naslouchat svým ratolestem. Jak
otřesně zní komentář jednoho z mladých hrdinů: „Děti
ovšem nejsou nijak zvlášť žádoucí. Jsou hlučné a obtížné, nemyslíte? Proto je dětský pokoj umístěn stranou.
Až budete mít děti, oceníte toto zařízení. Mohou vyvádět a vy to ani nezaznamenáte. Zavřete je tu a do smrti
je už neuvidíte…“ Vedle životní role Jamese Deana si
tu připomenete i neméně slavnou a půvabnou Natalii
Woodovou v postavě Judy. Ti pozornější poznají v jednom z chlapců z party mladistvých i Dennise Hoppera.

TIP NA LISTOPAD

20/10 / 10:00

Hrad Švihov

Jarmark na hradě
Po loňském úspěchu je tu další ročník jarmarku na nádvoří
vodního hradu. V prostorách gotické památky prodejci
z celé republiky nabídnou pestrý sortiment originálních
řemeslných produktů, řadu výtečných potravin z Česka
i ze zahraničí a bohatý výběr občerstvení. Připraveny
budou také ukázky řemesel, dobové atrakce a tvořivé
dílny. Návštěvu jarmarku můžete završit prohlídkou hradu. Na výběr budete mít dva prohlídkové okruhy, Hrad
a Kuchyně. Vstup na jarmark je zdarma, vstupné na prohlídky bude zpoplatněno.

24/10 / 19:00

DEPO2015

Filmový klub
DEPO2015: Rebel
bez příčiny

17/11

Cesta svobody

Sedmnáctý listopad 1989 si Plzeň připomene celodenním happeningovým programem. Několik
míst v centru města, která různým způsobem připomenou události listopadu 1989, propojí Cesta
svobody. Stěžejní lokalitou se stane Anglické nábřeží, kde bude po celý den otevřena Plzeňská kavárna – místo pro rozmluvy s hybateli tehdejších
plzeňských událostí, projekce dokumentů a hudební vystoupení. Akce vyvrcholí zatím blíže nespecifikovanou performancí v 17:11 hodin. Svoji
roli sehraje i bývalé sídlo Krajského výboru KSČ
na Americké 42, které zcela výjimečně otevře své
dolní prostory. Obsadí je umělecké aktivity tvůrců narozených po roce 1980 s odkazem na témata, jako je svoboda, respekt k odlišnostem nebo
klimatická hrozba.

Snímek, ve kterém James Dean ztvárnil svou typickou
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Snímek Rebel bez příčiny je uváděn v rámci pravidelného Filmového klubu DEPO2015. Přijďte objevit i další
klenoty světové kinematografie!

24/10 / 18:00

Měšťanská beseda

Co se děje
se světem

Každých několik desetiletí, obvykle jednou až dvakrát za století, probíhá v euro-americké civilizaci nějaká velká změna, po níž začnou platit
poněkud jiná politická a zejména ekonomická pravidla
a společnost se posune do nového pole stability. To ale
zároveň znamená nějaký jiný kontext krajiny a životního prostředí. Proslulý popularizátor vědy Václav Cílek se
ve své přednášce pokusí odpovědět na otázku, co se děje
se světem, a to hned z několika propojených hledisek –
Země samé, klimatu, surovin, energií i sociálních změn.

27/10 / 10:00

Zámek Kozel

Zámecké trhy
na Kozlu
Poslední říjnovou neděli proběhnou v zámeckém parku na Kozlu tradiční podzimní
zámecké trhy. Nabídnou pestrý sortiment originálních
řemeslných produktů, skvělé potraviny z Česka i ze zahraničí a bohatý výběr občerstvení. Chybět nebudou
ani ukázky řemesel a tvořivé dílny pro děti.

09/11 / 09:15

Měšťanská beseda

Excellentní žena

Jak objevit svůj talent a žít
šťastnější život – to je téma
přednášky Jana Mühlfeita, který v rámci podzimní
konference vystoupí. Prozradí třeba, jak funguje náš
mozek nebo jak motivovat děti. Kateřina Cajthamlová
bude zase hovořit na téma mezigenerační komunikace
a porozumění. A nevynechá ani manipulativní chování
v rodině. Helena Konarovská se bude ve svém vystoupení zase věnovat správné velikosti spodního prádla, zejména podprsenek. Gabriela Homolová zase účastnicím
konference prozradí, že každá z nich může být na fotříjen 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že advent na statku Lüftnerka
v Zoologické a botanické zahradě
začíná poslední listopadovou sobotu tradičně
zdobením adventních věnců.
… že Měšťanská beseda zve v listopadu na cestovatelské přednášky o Súdánu (12. 11.), cestování
po Evropě (4. 11.) nebo o trekingu napříč Pyrenejemi (26. 11.).
… že říjen a listopad opět budou patřit Mezinárodnímu festivalu outdoorových filmů.
… že filmový festival pro děti a mládež Juniorfest
se letos koná od 8. do 14. listopadu.
… že na konci října můžete opět vyrazit na veletrh bydlení a stavebnictví Moderní dům a byt
Plzeň (26.–28. 10.).
… že 23. listopadu se v Kulturním domě JAS uskuteční Minerál Plzeň 2019.
… že Týden knihoven se letos uskuteční
od 30. září do 6. října.
… že plzeňská pobočka Paměti národa připravila
na podzimní prázdniny příměstský tábor. Informace o něm najdete na facebooku Paměť národa
Plzeňský kraj.

kách krásná. A to zdaleka není z programu Excellentní
ženy všechno. Přijďte a zažijte samy!

11–17/11

DEPO2015

Plzeň Design
Week 2019
Čtvrtý
ročník
plzeňské přehlídky designu nabídne opět přednášky,
výstavy či diskuze s osobnostmi designu a neopomenou ani výročí 30 let svobody. Dobu
kolem sametové revoluce připomene mimo jiné výstava
Fenomén Favorit o rokycanských jízdních kolech, kterou
do Plzně zapůjčí Národní technické muzeum. Hlavní částí programu bude patřit víkendové prodejní přehlídce
současného designu.
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31/10

CineStar, Cinema City

Terminátor: Temný osud / akční
Terminátor je jedna z nejslavnějších filmových sérií všech dob,
ale především kvůli prvním dvěma filmům. Trojka byla fajn, ale
vsadila spíš na humor, čtvrtý a pátý film už kopaly spíš druhou
ligu. Takže je vlastně co napravovat a vědí to i tvůrci Temného
osudu. Ten totiž bude navazovat přímo na druhý díl a všechny
ostatní má ignorovat. Sarah Connor ve Dni zúčtování dokázala
zabránit konci světa, ale možná jen na chvíli. V našem světě se
totiž dál objevují vraždící terminátoři a stárnoucí Sarah
je pořád likviduje. Teď ale z budoucnosti přišel úplně
nový model a nejen on, ale i žena, která si nechala vylepšit svoje tělo, aby zvládla s robotickým protivníkem
držet krok. Jejím úkolem je ochránit mladou Dani, dívku,
která je důležitá pro budoucnost lidstva, i když to ona
sama vůbec netuší. Společně s válečnicí z budoucnosti,
Sarah Connor i starým terminátorem, který vypadá jako
jeden bývalý rakouský kulturista, se pokusí změnit osud
lidstva. Ještě jednou. Před kameru se vrací terminátoří veteráni Arnold Schwarzenegger a Linda Hamilton a režie se
ujal Tim Miller, který natočil prvního Deadpoola. Nejdůležitější ale je, že jako producent a scenárista se na Temném
osudu podílel James Cameron, tvůrce prvních dvou Terminátorů. Takže by výsledek mohl stát za to.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

26/09

Deštivý den v New Yorku / komedie
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. V hlavních rolích se sešli Timothée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law, Selena
Gomez nebo Diego Luna. Kino Beseda uvede 7. října.

26/09

CineStar, Kino Káčko

Princ Krasoň / animovaný / komedie / muzikál
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,
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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 6. října.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda

26/09

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 Beseda uvede 10. a 17. října.

03/10

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Joker / krimi / drama / thriller
Ikonický záporák Joker patří mezi nejslavnější zloduchy vůbec. A zdaleka ne
komiksové. V minulosti si ho zahráli Jack Nicholson nebo Jared Leto, Heath
Ledger za jeho ztvárnění dostal Oscara a teď je na řadě Joaquin Phoenix,
který se rozhodl pojmout ho trošku jinak. A hlavně u toho nebude žádný
Batman! Podíváme se do osmdesátých let, kdy se Arthur Fleck pokoušel prosadit jako komik, staral se o svou
nemocnou maminku a snažil se přežít ve městě, kde ho nikdo nerespektoval a každý den ho svět srážel víc a víc
na dno. A jednou toho bylo prostě moc. Arthurovi regulérně hráblo, začal si na obličej patlat bílou barvu a vyrazil
do ulic. Vypadal jako klaun, ale nikdo netušil, že za jeho úsměvem a smíchem se skrývá člověk, v jehož hlavě se
stalo něco hodně ošklivého. Brzy to ale všichni pochopí. A bude je to bolet… Nový Joker má být spíš psychologická studie pádu vznikajícího šílenství než akční podívaná, ale rozhodně bude na co koukat. I kvůli tomu, že vedle
Phoenixe se objeví třeba i Robert De Niro. Kino Beseda uvede 16. října. Kino Káčko 4. a 6. října.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

03/10

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
animovaný / rodinný
Animovaná Ovečka Shaun je sakra populární zvířátko a nejen u těch nejmenších dětí. Tenhle sympaťák má svoje kouzlo i pro dospělé diváky, takže jestli
hledáte něco, na co můžete vyrazit do kina s prcky a nebát se, že u toho budete
trpět, tady to je. Druhý celovečerní film se točí kolem podivných světel, která
se začínají objevovat na obloze a trošku straší farmáře Bitzera. Nebo to dělá Shaun? I tentokrát samozřejmě dojde
na neplechy, ale ti mimozemšťané také dorazí! A jedna mimozemšťanka dokonce havaruje kousek od farmy. Shaun se
chopí životní šance a vyrazí na road trip do vesmíru, zjistí ale, že má v zádech agenty tajné organizace, která by mimozemšťanku chytila a dělala jí hodně ošklivé věci. Těšte se na klasický shaunovský humor, stylový vizuál a spoustu srandy
a dobrodružství. Kino Káčko uvede 5., 12. a 13. října.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz
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10/10

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Blíženec / akční / drama
Režisér Ang Lee má doma tři Oscary, které získal za filmy Tygr a drak, Zkrocená hora a Pí a jeho život. Rozhodně to ale neznamená, že by se nějak zvlášť
upínal k uměleckým filmům, ty akční totiž umí dělat taky zatraceně dobře
a rád by to předvedl v Blíženci. Ten se točí kolem stárnoucího nájemného vraha Henryho, jenž se rozhodne, že už toho bylo dost a rád by odešel
do důchodu, jeho šéf na to má ale trošku jiný názor a posílá na Henryho vraha. Je rychlejší, silnější a odhodlanější.
A je mu překvapivě podobný. Henry zjišťuje, že proti němu stojí jeho vlastní klon, který je mladší, takže i fyzicky
lepší. Může v tomhle boji, ve kterém proti němu stojí on sám, vůbec vyhrát? Vedle Willa Smithe v hlavní roli se
objeví Clive Owen nebo Mary Elizabeth Winstead a už teď se o filmu mluví jako o trikové revoluci. „Mladší Smith“
totiž vznikl kompletně v počítačích a možná že jsme zase o kousek blíž k době, kdy si Hollywood bude ty největší
filmové hvězdy programovat, ne najímat. Kino Káčko uvede 12. října.

10/10

CineStar, Kino Beseda, Kino Káčko Pražské orgie / drama

Režisérka Irena Pavlásková natočila klasiku Čas sluhů, ale i přinejlepším průměrné filmy jako Fotograf, Bestiář nebo
Zemský ráj to na pohled. Doufejme, že její novinka Pražské orgie se bude řadit k těm lepším. Podíváme se do Prahy
v sedmdesátých letech, do doby normalizace, kdy se společnost pořád ještě vyrovnávala s tím, jak jí sovětští bratři
dupli na krk v roce 1968. Do Česka přijíždí spisovatel Nathan Zuckerman, který odtud má odvézt rukopis románu
slavného spisovatele. Seznamuje se s obyvateli Prahy a hlavně se spisovatelkou Olgou, nekonformní dámou, která
žije naplno a spolu s přáteli hledá únik z šedivé reality ve světě divokých večírků a nevázaného sexu. Nathan ale
rychle zjistí, že ani těmhle lidem se nedá věřit, protože i ti, co se tváří jako největší rebelové, jsou často vyděšení tak,
že spolupracují s policií a na své nejbližší přátele práskají. A čím déle Nathan v Československu zůstává, tím víc mu
začíná hořet půda pod nohama. Vedle Kanaďana Jonase Chernicka se objeví Pavel Kříž, Klára Issová nebo Miroslav
Táborský. Kino Beseda uvede 21. října, Kino Káčko 11. a 13. října.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

17/10

Zloba: Královna všeho zlého / fantasy
Angelina Jolie se po pěti letech vrací k roli čarodějnice Zloby. Když se téhle
postavy zhostila poprvé, vylezl z toho největší hit její kariéry. Zloba je mocná
bytost, která je zodpovědná za to, že se Šípková Růženka pořádně prospala,
v jejím vlastním filmu se ale ukázalo, že nejde o záporačku, spíš nepochopenou antihrdinku. A nakonec to dopadlo dobře. Dnes Zloba šéfuje svému lesnímu království, její kmotřenka Růženka sousední říši lidí a všude vládne mír. Růženka se teď chystá na svatbu, ale
žádná veselice se asi konat nebude. Ukáže se totiž, že mír není zdaleka tak pevný, jak se zdálo a že Zloba i Růženka
mají trošku jiné představy o budoucnosti. Nadešel čas války, kdy proti sobě budou stát dvě ženy, které byly jako
matka s dcerou. Ani jedna z nich ovšem netuší, že v pozadí tahá za nitky někdo úplně jiný. Někdo mnohem nebezpečnější. Vedle Angeliny Jolie se vrací i Elle Fanning a nově dorazí Michelle Pfeiffer nebo Chiwetel Ejiofor. Režíruje
Joachim Rønning, který natočil poslední Piráty z Karibiku. Kino Káčko uvede 20. října.

24/10

CineStar, Kino Káčko

Sněžný kluk / animovaný / dobrodružný
Yi je mladá dívka, která má pocit, že moc nezapadá. Lidi jí nerozumí, nebo ji
vyloženě štvou, takže není divu, že se před světem schovává v bunkru na střeše domu. Jednoho dne však zjistí, že tu není sama. Spolu s ní se tu schovává
i velká bílá chlupatá koule. Yetti. Je to kluk, a i když z něj je Yi zpočátku ner-
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vózní, rychle zjistí, že se ho nemusí bát a pojmenuje ho Everest. A právě na Everest by se její kámoš hrozně rád vrátil,
ale i když by mu Yi moc ráda pomohla, nebude to vůbec snadné. Nejen že nejvyšší hora světa stojí stovky kilometrů
daleko, ale hlavně mladá dívka vůbec netuší, jak tam propašovat několikametrového Yettiho. Naštěstí se může spolehnout na dva kamarády, kteří jí ochotně pomůžou. Bude to ale stačit, když jde Everestovi po krku sběratel kuriozit
Burnish, který by ho rád získal do své sbírky? Začíná divoká cesta plná dobrodružství a legrace. Kino Káčko uvede
26. a 27. října.

24/10

CineStar, Cinema City

Zombieland: Rána jistoty / akční / komedie
Před deseti lety jsme v kinech zjistili, že konec světa může být celkem legrace.
V hororové komedii Zombieland ovládli svět nemrtví, ale čtveřici hrdinů se
povedlo přežít, a i když se zpočátku moc nemuseli, časem zjistili, že společně
jim je líp. Uběhlo deset let a věci se moc nezměnily. Svět je pořád plný lidožravých monster, ale čtveřice hrdinů si pořád užívá svobodu a možnost postřílet
davy zombíků, aby se zbavili stresu. Teď si navíc našli nový domov a nastěhovali se do Bílého domu. Jenže jejich svět
se brzy obrátí vzhůru nohama. Zjistí totiž, že navzdory tomu, co si donedávna mysleli, nejsou jedinými přeživšími.
Objeví další lidi, kteří vytvořili komunitu a daří se jim vzdorovat útokům monster. Co teď? Někdo by nové sousedy
rád prozkoumal víc, někdo by se k nim chtěl rovnou přidat a někdo nehodlá na situaci nic měnit a na nové lidi není
ani trochu zvědavý. Mezi hrdiny to tedy začne trošku vřít, ale když už to vypadá, že je nejhůř, spojí síly, protože vědí,
že se můžou jeden na druhého vždycky spolehnout. Nebo tentokrát ne? V hlavních rolích se opět objeví Woody
Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone a Abigail Breslin.

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

24/10

Poslední aristokratka / komedie
Poslední aristokratka a další knížky Evžena Bočka stihly pobavit už tisíce čtenářů. Režisér Jiří Vejdělek zase natočil divácké hity jako Muži v naději, Ženy
v pokušení a Tátova volha. Spolupráce těchto dvou pánů tedy slibuje hodně
fajn komediální podívanou, ze které se pravděpodobně vyklube hodně velký
hit. Hlavním hrdinou je Newyorčan Frank, potomek českých imigrantů, který
se vrací do vlasti svých předků, protože zjistil, že je majitelem zámeckého sídla Kostka. Spolu s ním přijíždí i jeho
žena Vivian a dcera Marie a všechny tři čeká střet s českou realitou. Zámek je pobořený, služebnictvo by rádo dostalo
konečně zaplaceno a navíc jsou hluboká devadesátá léta, kdy se nehraje podle pravidel a dovoleno je téměř vše.
Povede se Frankovi Kostku zachránit a nezbláznit se? Objeví jeho nejbližší krásy Česka? Anebo si budou všichni chtít
co nejrychleji zabalit a odletět zpátky do Ameriky? V hlavních rolích komediální podívané uvidíte Hynka Čermáka,
Tatianu Vilhelmovou nebo Elišku Balzerovou. Kino Káčko uvede 25., 26. a 27. října.

31/10

Cinema City

Addamsova rodina / animovaný / komedie
Slavná rodina strašidel se vrací. Addamsova rodina začínala jako animovaný
seriál, u nás ji známe spíš z hraných filmů, ale teď je zpátky a hodlá se vrátit ke svým kořenům. Ano, nová Addamsova rodina bude zase animovaná.
A zase by to měla být legrace, i když malinko strašidelná. Addamsovi se stěhují
do nového domova, bohužel pro ně si vybrali New Jersey, které je mnohem
děsivější než to, co doposud znali. Jednadvacáté století navíc strašidlům a monstrům zrovna moc nepřeje, a tak není
divu, že se jim nový domov zrovna moc nelíbí. Ale problémy teprve začínají. Cynická a lakotná televizní producentka
Margaux Needler jim jde nekompromisně po krku a hodlá jim ze života udělat peklo a navíc se na návštěvu chystají
příbuzní, kteří jsou hodně nároční hosté. Bude to ještě divočina.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz
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Názor Pavla Čížka | To nejlepší z restaurací

Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Pavla Čížka
Jako dítě jsem byl většinou do jídla nucen. Nejvíce mi jídlo chutnalo
o prázdninách, po celodenním pobytu v přírodě. Ať už na táboře nebo
u babičky, kde se třeba upekl králík. Dnes mi, co se jídla týče, asi nejvíc chutná v PI.JEZ.PI. Na kávu a odpočinek mě láká Literární kavárna.
Zalézt si a číst u kávy.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Jím rád jednoduchá jídla. Taková dobrá bramboračka, česnečka, kulajda. A oříšky s hořkou čokoládou. Rád
ochutnám dobře upravené ryby, houby, zeleninu. Exotické experimenty mě nelákají. Ovšem rád jím na ulici.
Samotného mě překvapilo, jak mi chutnalo v jižním Nepálu hodně kořeněné jídlo, což si jinak nedávám, ale
do takového prostředí patří i takový smažený pálivý květák…
Já sám žádný kuchař nejsem. Občas si k večeři dám jednoduché jídlo jako na koleji. Míchaná vajíčka s přísadami „podle sebe“ nebo lečo z domácích surovin. A pokud si mám dát uzeninu, tak jedině z výborného řeznictví
pana Herejka ve Spáleném Poříčí.
Zdá se mi, že nejchutnější jídlo mi vždy připravil nejlepší kuchař – hlad. Víte, jak chutná hutná polévka
z kotlíku na vandru? A hodně vzpomínám na jednu výbornou korejskou večeři. Během měsíčního putování
po Mongolsku si nás místní totiž tak cenili, že nám do rýže dávali co nejvíce skopového a žlutého loje. Korejská
večeře po takovém fádním stravování byla hotový balzám.
Ing. Pavel Čížek,
zastupitel, náměstek hejtmana pro oblast dopravy

od 01/10

el Cid

 rodlužte si léto
P
v el Cidu
Prodlužte si léto v restauraci
el Cid v centru Plzně, kde se specializují na středomořskou kuchyni. V říjnu se šéfkuchař restaurace zaměří
na mořské speciality. V nabídce najdete grilované celé
mořské ryby jako například vlka, pražmu, mořského
ďase nebo kambalu. Z mořských plodů si můžete dát
vyhlášené krevety na česneku, baby kalamáry s černým
inkoustem nebo španělské slávky. A pokud neholdujete
těmto specialitám, můžete si dát například hovězí steak
Entrecôte na fazolkách se sušenou šunkou, excelentní
Caesar salát nebo bestseller restaurace el Cid čokoládový fondán. Rezervace míst na tel.: 377 224 595 nebo
na www.elcid.cz.
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08–13/11

U Mansfelda

 vatomartinské
S
hodování
Oslavy svátku svatého Martina se do našeho kalendáře vrátily celkem nedávno,
zdomácněly však poměrně rychle. A tak i letos zve restaurace U Mansfelda na tradiční husičku. Tentokrát
půjde o husu s mandlovou nádivkou, podávanou s bílým zelím a variací knedlíků. Kromě toho se můžete
těšit i na sváteční husí kaldoun. Chybět samozřejmě
nebude ani Svatomartinské víno z vinařství Kovacs
Novosedly, nabízet se bude bílé, červené i růžové. Aby
se na vás opravdu dostalo, doporučuje restaurace si
zarezervovat nejen místo, ale i svoji porci dokřupava
upečené poctivé čtvrtky husy na tel.: 377 333 844 nebo
na e-mailu info@umansfelda.cz.
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

To nejlepší z restaurací | Přehled restaurací

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.

TIP NA LISTOPAD
10/11 / 10:00

Klášter Kladruby

Svatomartinský
festival Delikátní chuti 2019
Setkání příznivců špičkové gastronomie ve znamení Svatomartinského vína 2019 nabídne mladá
vína z Moravy i Čech a pestrou paletu street foodových stánků s pokrmy z celého světa. Pořadatelé
připravili speciality, jako jsou horké polévky, pro
malé i velké, vegany, vegetariány i příznivce velkých a ostrých masových specialit, kávy, piva, cideru, svařeného vína, dětského punče i sladkých
dezertů. Brány kláštera se pro návštěvníky otevřou
v 10 hodin a po celý den je připraven bohatý doprovodný program. Dopoledne to bude varhanní
koncert, po poledni rocková hudba šedesátých až
osmdesátých let v podání Stan @ Tony revival, odpoledne pohádka pro děti a k večeru muzika dle
výběru DJ Cidera. Základní vstupné 150 Kč, děti,
ZTP a senioři 100 Kč. Více informací na FB akce.

říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

Olympia Plzeň

Kousek Thajska v Olympii
V nákupním centru Olympia Plzeň se můžete
na chvilku přenést do Thajska, a to prostřednictvím svých chuťových buněk. Stačí tu poobědvat
v restauraci Pai Thai. Ta představuje nový koncept
thajské kuchyně. Svým zákazníkům nabízí autentický zážitek a kvalitní čerstvé suroviny, které používá pro přípravu pokrmů. Nabídka se však neomezuje pouze na tradiční thajské speciality, jako je
například Tom Kha, Tom Yum, populární nudle Pad
Thai nebo červené i zelené kari. Koncept Pai Thai
jde i za hranice tradičních pokrmů, které připravuje
v moderním pojetí. Přemýšlí nad moderními kombinacemi a vždy využívá lokální suroviny.
Specialitou restaurace je Phad thai. To je thajský
nudlový pokrm, v Thajsku běžně prodávaný jako
rychlé občerstvení i jako chod v restauracích.
Jeho základem jsou rýžové nudle smažené technikou stir-fry na pánvi wok s vajíčky, tofu a dalšími
přísadami, které se v různých variantách pokrmu
liší. Kromě koření se přidává jak zelenina, tak
i lehké maso nebo mořské plody. Recept zřejmě
vychází z čínského pokrmu, který do Thajska v dobách Ajutthajského království přinesli obchodníci
ze severu a jenž byl poté přizpůsoben tak, aby vyhovoval thajské chuti.
Restaurace Pai Thai v Olympii Plzeň má otevřeno
po celou provozní dobu nákupního centra.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

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

2. 10. 19:00
4. 10. 19:00
5. 10. 19:00
6. 10. 19:00
8. 10. 19:00
9. 10. 19:00
10. 10. 19:00
11. 10. 19:00
12. 10. 18:30
		19:00
13. 10. 19:00
14. 10.		
15. 10. 19:00
16. 10. 19:00
17. 10. 19:00
18. 10. 19:00
20. 10. 10:30
		19:00
22. 10. 19:00
23. 10. 19:00
24. 10. 19:00
26. 10. 14:00
27. 10. 19:00
28. 10.		
29. 10. 19:00
30. 10. 19:00
31. 10. 19:00

Iris – opera/-CZ, DE TITŠelma sedlák – opera/-DE TITZkrocení zlé ženy – balet
Pařížský život – opereta
Šumař na střeše – muzikál
Antigona – činohra
Šumař na střeše – muzikál
Antigona – činohra
Lektorský úvod: Broučci
Broučci – opera, premiéra
Broučci – opera
Prohlídky divadla
Iris – opera/-CZ, DE TITŠumař na střeše – muzikál
Antigona – činohra
Zkrocení zlé ženy – balet
Matiné I.
Bílý akát – mezinárodní koncert operety
a muzikálu Plzeň – Oděsa
Modrovous – činohra
Nabucco – opera/-CZ, DE TITŠelma sedlák – opera/-DE TITBroučci – opera
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITProhlídky divadla
Šelma sedlák – opera/-DE TITJenom konec světa – činohra
Iris – opera/-CZ, DE TIT-

V2
V4
OB
S3
V14
KMD10
V12
foyer
P

V9
S4
S7
V8
foyer

V1
V6
V3
V17
V5
V10
V11

44

Billy Elliot – muzikál
Alenka v říši divů – činohra
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Billy Elliot – muzikál
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Tartuffe – činohra
Prohlídky divadla
Alenka v říši divů – činohra
Červený a černý – balet
Červený a černý – balet
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
Zácpa – činohra
Červený a černý – balet
Alenka v říši divů – činohra
Perly Plzeňského kraje
Chaplin – balet
Veselá vdova – opereta/-DE TITBilly Elliot – muzikál

Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N3
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
S8
Lektorský úvod: R.U.R.
foyer
R.U.R. – činohra, premiéra
A
Baletní ateliér – balet
DONAHA! – muzikál
DONAHA! – muzikál
Prohlídky divadla
Zácpa – činohra
Červený a černý – balet
N2

Malá scéna DJKT

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

5. 10. 17:00
6. 10. 11:00
8. 10. 19:00
9. 10. 19:00
10. 10. 19:00
11. 10. 17:00
12. 10. 14:00
		17:00
13. 10. 17:00
15. 10. 19:00
16. 10. 19:00
19. 10. 17:00
20. 10. 13:00
		15:00
26. 10. 19:00
27. 10. 11:00
		19:00

Žvanivý slimejš – opera, premiéra
Žvanivý slimejš – opera
Dům Bernardy Alby – balet
Sweeney Todd – muzikál
50 odstínů (České porno) – činohra
U nás to baLETÍ – balet
Plzeňský pověsti – muzikál
Plzeňský pověsti – muzikál
Dobře placená procházka – muzikál
Sweeney Todd – muzikál
Poslední kšeft – činohra
Kytice – balet
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Dobře placená procházka – muzikál
Prodáváme nevěstu – opera
Dům Bernardy Alby – balet

MS

J4
J3

J1

Divadlo Alfa

Nová scéna DJKT

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

1. 10. 19:00
2. 10. 19:00
3. 10. 19:00
4. 10. 19:00
5. 10. 19:00
6. 10. 14:00
7. 10.		
8. 10. 19:00
9. 10. 19:00
10. 10. 19:00
11. 10. 19:00
12. 10. 19:00
17. 10. 19:00
18. 10. 19:00
19. 10.		
20. 10. 14:00
22. 10. 19:30
23. 10. 19:00

24. 10. 19:00
25. 10. 19:00
26. 10. 18:30
		19:00
27. 10. 10:30
		14:00
		19:00
28. 10.		
29. 10. 19:00
30. 10. 19:00

N5
N6
S5
N4
S9
O1
N1
N14
N7
S2
N11
N8
O2, pro seniory
N9
KMD14

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

7. 10. 09:00
		10:30
8. 10. 09:00
9. 10. 09:00
10. 10. 09:00
11. 10. 09:00
		18:00
12. 10. 15:00
14. 10. 09:00
15. 10. 09:00
16. 10. 09:00
17. 10. 09:00
18. 10. 09:00
19. 10.
21. 10.
22. 10.
26. 10.
31. 10.

15:00
19:00
09:00
15:00
09:00

Spáčka a vřeteno – ranní premiéra
Spáčka a vřeteno
Spáčka a vřeteno (také od 10:30 hod.)
Spáčka a vřeteno (také od 10:30 hod.)
Spáčka a vřeteno (také od 10:30 hod.)
Spáčka a vřeteno
Spáčka a vřeteno – večerní premiéra
Spáčka a vřeteno
Spáčka a vřeteno (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza! (také od 10:30 hod.)
Honza. Honza? Honza! (také od 10:30 hod.)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
(také od 10:30 hod.)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
(také od 10:30 hod.)
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)
Divadlo Drak: Mimoň
Divadlo Drak: Mimoň (také od 10:30 hod.)
Buchty a loutky: Kocour v botách
Jako knoflík v hlavě
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Divadlo

Divadlo Dialog

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

5. 10.
7. 10.
9. 10.
10. 10.
11. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
18. 10.
19. 10.
21. 10.
22. 10.
24. 10.
25. 10.
30. 10.
31. 10.

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

Amy – komedie, hraje Orákulum
Debilové – komedie, hrají exLudvíci
Patrik – komedie, hraje Amceth
Kdo hledá, najde – komedie, premiéra, hraje Výskum
Podařený večírek – komedie, hraje Divadlo Maebh
Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
Šťastný a veselý! – hraje Herecká škola Blanky Luňákové
Fajnmen (QED) – hraje Spodina
Žena pro Dona Juana – komedie, hraje Théta
Komedie roku – komedie, hrají exLudvíci
Adresát neznámý – scénické čtení, hraje Divadlo JakoHost
Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
Uděláte mně to znova? – komedie, hraje Divadlo Maebh
Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
Terapie smíchem – autorská oneman show Jaroslava
Matějky, hraje Spodina

Divadlo Pluto

Masarykova 1201/75, Plzeň, tel.: 606 280 010, www.divadlo-pluto.cz

2. 10.
6. 10.
7. 10.
9. 10.
13. 10.
14. 10.
16. 10.
20. 10.
21. 10.
23. 10.
27. 10.
28. 10.
30. 10.

19:00
14:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00
14:00
19:00
19:00

Letem světem s kabaretem
Až se trefila
Splašené nůžky
My Fair Lady
My Fair Lady
My Fair Lady
Splašené nůžky
Klíče na neděli
Slaměný klobouk
Šílený prachy
Kalba manželů šílených
Revizor
Hašlerkyjády – premiéra

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

1. 10. 19:00 H erecká škola Blanky Luňákové: Mizerábl – co je zapotřebí,
aby se člověk změnil?
9. 10. 19:00 Zuzana Burianová a Johan: A kde ty bydlíš? – autorská
inscenace na motivy knihy Ve skříni
14. 10. 19:00 Herecká škola Blanky Luňákové: Elling – příběh dvou autistů snažících se prokličkovat obtížemi „normálního“ života
15. 10. 19:00 Petra Fornayová (SK): Hra na budúcnosť – fiktivní
dokument, generační výpověď o vyrovnávání se
s perspektivou času
16. 10. 19:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace
17.–20. 10.	Frankofilmy – přehlídka francouzských a frankofonních
filmů (vždy od 17:00 a 19:00 hod.)
20. 10. 15:00 Studio Damúza: Honza Pták – nedělní pohádkový expres,
pro děti od 5 let
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Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e
HUDBA
2. 10.
4. 10.
10. 10.
14. 10.
20. 10.
31. 10.

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

BOOM!BAND JIříhO DvOřákA S hOSTEM P. REzkEM
vIvAT GlENN MIllER!
DAN BáRTA & IlluSTRATOSPhERE
zPíváM, TEDY JSEM
BARBORA POlákOvá TOuR 2019
kAREl PlíhAl – REcITál

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

ŽENA zA PulTEM 2
cAvEwOMAN
lISTOváNí.cz: ČESký RáJ (JAROSlAv RuDIš)
vzTAhY NA úROvNI
MIluJu TĚ, AlE...
cAvEMAN
ROBERT FulGhuM JE OPRAvář OSuDů!
SEx PRO POkROČIlé
hAlINA PAwlOwSká – MANuál zRAlé ŽENY
DuBNIČkA lAhODA REvIvAl kABARET
ONE huMAN ShOw SIMONY BABČákOvé

1. 10.

18:00

15. 10.

18:00

SRí lANkA: kýČOvITĚ kRáSNá
MART ESlEM A DAvID SuRý: PĚškY DŽuNGlí
DO zTRAcENéhO MĚSTA
PřEDNáškA v. cílkA: cO SE DĚJE SE SvĚTEM
kANADA

DIVADLO
1. 10.
2. 10.
7. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
17. 10.
21. 10.
23. 10.
24. 10.
28. 10.

OSTATNÍ

24. 10.

18:00

29. 10.

19:00

DĚTI
6. 10.
13. 10.
19. 10.
20. 10.
27. 10.

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

DášEňkA ČIlI ŽIvOT šTĚNĚTE
PERNíkOvá chAlOuPkA
hRAvá SOBOTA: JAk SE cO DĚlá
O šíPkOvé RůŽENcE
hAllOwEENSká POháDkA

KINO BESEDA
2. 10.
3. 10.
6. 10.
7. 10.
9. 10.
10. 10.
12. 10.
12. 10.
14. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
19. 10.
21. 10.
23. 10.
24. 10.
28. 10.
31. 10.

19:15
19:15
15:45
19:15
19:15
19:15
14:30
16:30
19:15
19:15
19:15
18:00
14:30
16:30
19:15
19:15
19:15
17:00
19:15

ROGER wATERS uS + ThEM
TENkRáT v hOllYwOODu
ROGER wATERS uS + ThEM
DEšTIvý DEN v NEw YORku
NABARvENé PTáČE
NáRODNí TříDA
PRO DĚTI
hODINářův uČEň
PRO SENIORY
YESTERDAY
PřES PRSTY
JOkER
NáRODNí TříDA
Dnes čtu já: DaviD jan Žák & návrat krále Šumavy
PRO DĚTI
lví kRál
PRO SENIORY
TENkRáT v hOllYwOODu
PRAŽSké ORGIE
MRTví NEuMíRAJí
NABARvENé PTáČE
ANDRé RIEu: SMíM PROSIT?
STAřícI

www.mestanskabeseda.cz
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PROGRAM
22. 10. 19:00 A lex Vido: Caput Mortuum – vernisáž výstavy kreseb a maleb
			
Hotel Európa (PT): Post-Colonial Loves – portugalská dokumentární inscenace o lásce v kontextu koloniální doby i dneška
28. 10. 10:00 Komentované prohlídky prostor (začátky v 10:00, 12:00,
14:00 a 16:00 hod.)
29. 10. 19:00 Vilma Pitrinaite (LT): Miss Litva – one man show litevské
performerky
31. 10. 19:00 Movement Touch: Opravdoví – ojedinělé multimediální
představení, které spojuje dění ve dvou městech do jednoho diváckého zážitku

Mezinárodní Balet Gala

Nová scéna DJKT, www.baletgala.eu, www.plzenskavstupenka.cz, www.djkt.eu

2. 11. 18:00 1 2. ročník amatérské přehlídky žáků tanečních škol –
vystoupení tuzemských baletních škol, laureátů soutěží,
tanečníků z Velké Británie, Německa a profesionálů

Galerie města Plzně

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

do 24. 11.
			
3. 10. 17:00
6. 10. 13:00

Tomáš Císařovský: Každý den odvahu – výstava
Jan Dostál: Collector’s Choice – výstava
Jiná stopa – vernisáž výstavy fotografií
Tvořivá neděle – dílny pro rodiny s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
od 25. 10.
Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960
Kulturní program během výstavy:
27. 10. 10:30 Tribuna komorní písně – koncert žáků ZUŠ
Výstavní síň „13“
do 3. 11.
Studio Najbrt Basics
Kulturní program během výstavy:
8. 10. 17:00 Studio Najbrt Basics – komentovaná prohlídka, provází Aleš
Najbrt a Michal Nanoru
10. 10. 16:00 V roli designéra – tvůrčí dílna pro děti k výstavě Studio
Najbrt Basics, pro děti od 8 let, přihlášky do 7. 10. na cislerova@zpc-galerie.cz
		18:00 Byli mezi námi – vzpomínkový pořad na členy Střediska
západočeských spisovatelů
11. 10. 18:00 Pan Roubíček vypravuje – pořad plný laskavého židovského
humoru a písní zpívaných v jidiš a hebrejštině, účinkuje
Poetické divadlo a Duo Musette
22. 10. 18:00 Moudří blázni – humor Osvobozeného divadla, účinkuje
Poetické divadlo
23. 10. 17:00 Paralely a fúze moderní hudby: Druhá polovina 60. let:
Swinging London, Beatles, Woodstock, fúze jazzu a rocku –
přednáška Zdeňka Rabocha
30. 10. 15:00 Workshop grafického designu se Zuzanou Lednickou – pro
studenty škol s uměleckým zaměřením
31. 10. 17:00 Křest básnické sbírky Vlasty Špinkové
Osamělé doupě
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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
3. 10. 14:00 Výstava prací ku příležitosti Setkání aktivních seniorů ČR
(Totem) – vernisáž výstavy
9. 10. 17:00 Vítejte v Baskicku – Jiří Zákravský: Politika, sport a dobrá
kuchyně na každém rohu – seriál přednášek FF ZČU (VZC)
10. 10. 17:00 Přímá řeč: Václav Marhoul – beseda
15. 10. 08:30 Konference k výročí 80 let od ukončení občanské války
ve Španělsku – v rámci Týdne hispánské kultury v Plzni
(VZC)
23. 10. 17:00 Mongolsko 21. století – jurty mezi mrakodrapy: David Šanc
– seriál přednášek FF ZČU (VZC)
29. 10. 17:00 100 let Filatelistického klubu v Plzni – přednáška (VZC)
Galerie Evropského domu SVK PK
1. 10. 09:00 Čtyři roční období v České republice – vernisáž výstavy (RK)
		15:00 Čteme dětem v cizích jazycích (ROK, také 15. a 29. 10.)
		16:00 Impariamo giocando – italština hravou formou pro děti
10–14 let (ROK, také 15. a 29. 10.)
		17:00 KomiX – vernisáž výstavy
1.–31. 10.	KomiX – aktuální německá a česká komiksová scéna,
výstava Goethe-Institutu v Praze
1. 10.–29.11.	Čtyři roční období v České republice – výstava dětských
prací 17. MŠ (RK)
2. 10. 15:00 Komunikační dovednosti pro děti 1.–3. ročník ZŠ
(ROK, také 16. a 30. 10.)
		16:00 Hola espaňol – španělština hravou formou pro děti
5–15 let (ROK, také 16. a 30. 10.)
		18:00 Spanish open – otevřená hodina španělštiny pro širokou
veřejnost (ROK, také 16. a 30. 10.)
7. 10. 11:00 Gramatika hravě a srozumitelně: PhDr. Veronika Hutarová (RK)
8. 10. 18:00 Stammtisch – německá konverzace s rodilým mluvčím
(NK a RK, také 22. 10.)
9. 10. 18:00 English open – anglická konverzace pro každého
(AK, také 23. 10.)
14. 10. 16:30 Vergessene Märchenwelten Das deutschsprachige jüdische:
Dr. phil. Theresia Dingelmaier (RK)
		18:00 Romanian open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím pro každého (ROK)
30. 10. 17:00 PokroČilý zlatý věk – čtení autorské poezie Lindy Hajžmanové

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 31. 10.	Členové UVUP: „Ze šuplíku“ – 7 autorů vystavuje své náčrty
a kresby (výstavní síň radnice, II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
2.–27. 10.
Petr Kozel: Rub a líc 2
od 30. 10.	SVOBODNĚ – tematická výstava členů k 30. výročí svobodné
tvorby
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Galerie | Muzea | Instituce

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)

2. 10. 18:00 CS.KOMIKS – vernisáž výstavy (GLS)
3.–26. 10.
CS.KOMIKS – výstava (GLS)

Klub Alšovka

Muzeum loutek

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

Expozice: P říběh 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

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

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

2. 10. 17:00 ZRCADLENÍ 85 J. L. JÍCHA – vernisáž výstavy
2.–31. 10.	ZRCADLENÍ 85 J. L. JÍCHA – výstava obrazů člena SV ČR,
která mapuje autorovu celoživotní tvorbu

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
Výstavy:
do 3. 11.
Drobná sakrální architektura v Plzni a okolí – výstava
			
Vymezený čas – J. Špinka a L. Kristová – autorská výstava
Doprovodné pořady:
3. 10. 19:00 Koncert středověké hudby – účinkuje soubor ARS CAMERALIS
16. 10. 17:00 Češi a jejich „utajované“ evropanství – přednáška Petra
Hlaváčka

Český rozhlas Plzeň

Vstupní hala Čs. rozhlasu v Plzni, náměstí Míru 10

3. 10. 17:00 Smysly – vernisáž výstavy
4.–30. 10. 	Smysly – výstava velkoplošných voskových batik Marie Vechové

Západočeské muzeum v Plzni

DEPO2015

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

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo /
Užité umění
do 2. 2.		
Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků –
výstava
od 18. 10.	Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí
a komunisti – výstava
Doprovodné pořady:
9. 10. 17:00 Nové objevy a poznatky z rekonstrukce katedrály –
přednáška Emila Soukupa a Jana Soukupa
14. 10. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
15. 10. 18:00 Archeologické jednohubky – série přednášek
16. 10. 16:00 A máte to polepený! – happening (Americká třída 42)
		17:00 Asijské umělecké řemeslo – komentovaná prohlídka sbírky,
provází Jindřich Mleziva
19. 10. 10:00 Mezinárodní den archeologie – interaktivní program
		15:00 Hygiena ve středověké Plzni – přednáška Jiřího Orny
22. 10. 16:30 Šumavské lesy již nehoří aneb dlouhodobá dynamika
disturbancí horských lesů z různých pohledů – přednáška
Petra Kuneše

do 31. 12.
Já, hrdina – výstava
1. 10. 18:00 Tváří v tvář – vernisáž výstavy
1.–22. 10.	Měsíční kurz základů práce se dřevem – workshop (vždy
v úterý od 17:00 hod.)
2. 10. 20:00 Na stojáka – stand up comedy
2. 10.–4. 11. Tváří v tvář – výstava
3.–4. 10.
Marketikon – marketingová konference
3.–24. 10.	Umělecké kovářství – workshop (vždy ve čtvrtek od 17:00 hod.)
4. 10. 19:00 Terapie sdílením LIVE – edukativní interaktivní přednáška
5. 10. 09:00 Patinování – workshop
6. 10. 09:00 Rise and Shine: Cestuj a objevuj 2019 – konference
		10:00 Africké trhy – trh s ovocem
9. 10. 17:00 3D tisk pro začátečníky – workshop
9. 10.–3. 11. Petr Jáchym: Synergie – výstava
10. 10. 19:00 Nemilovaní – filmový klub
11.–13. 10. International Road Movie Festival 2019 – filmový festival
11.–15. 10. KUK Festival 2019 – herna a divadlo pro nejmenší
16. 10. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop
16.–18. 10. Das Filmfest – filmový festival
17. 10. 08:30 Brain&Breakfast – live stream přednášky a snídaně
		17:00 Realita kybersvěta – vernisáž výstavy
17. 10.–10. 11. Realita kybersvěta – výstava
18.–19. 10. Posviť si na budoucnost 2019 – festival vzdělávání a práce
19.–20. 10. Svařování – workshop
20. 10. 10:00 Realita kybersvěta – divadlo a seminář (také od 15:00 hod.)
			
SWAP Plzeň III.: Přines, vyměň, odnes, recykluj – měnírna
oblečení
21. 10. 19:00 Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup: „Šansóny
a iné piesne“ – koncert
22. 10. 19:00 The Greatest Rock Hits by „Impulse“ Symphony Orchestra –
koncert
24. 10. 19:00 Rebel bez příčiny – filmový klub
26. 10. 15:00 Prevence požárů a chování při požáru – přednáška a ukázka

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
do 28. 10.
Vojtěch Hurta: Výběr z děl malířských i sochařských – výstava
do 19. 1.
Křehká krása motýlů – výstava
do 23. 2.
Sametová revoluce v paličkované krajce – výstava
Doprovodné pořady:
1. 10.–17. 12.	Podzimní kurz paličkování pro dospělé (vždy v úterý
od 10:00 hod, mimo 29. 10.)
12. 10. 10:00 Kurz pletení na rámu / „krosienkování“
(také 26. 10., 9. 11. a 23. 11.)
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27. 10. 10:00 Realita kybersvěta – divadlo a seminář (také od 15:00 hod.)
28. 10. 10:00 DEPO Street Food Market – festival jídla
31. 10. 17:00 Křesadlo 2019 – udělování cen pro dobrovolníky

D klub

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

30. 9.–4. 10.
5. 10. 15:00
17. 10. 15:00
31. 10. 15:00

Doubravecký týden seniorů – týdenní akce pro seniory
Myší pohádka – divadlo pro děti
Michal David Revival – pořad pro seniory
Marie Formáčková – pořad pro seniory

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

1. 10. 17:00
3. 10. 16:30
			
8. 10. 17:00
14. 10. 18:00
17. 10. 16:30
21. 10. 19:00
23. 10. 17:00
29. 10. 17:00
30. 10. 17:00
		18:00

Tajemství regionálních dějin: Otomar Dvořák (PS)
Lokomotivy z plzeňské Škodovky: František Palík (PS)
Copa čtete, Plzeňácí? (ÚKD)
Publicisté.cs – Aktuálně (57): Vadim Petrov (PS)
Tibet a jeho hora bohů Kailash – cestopis Č. Lukeše (MK)
Copa čtete, Plzeňácí? (ÚKD)
Koncert mezi knihami: Petr Rímský & MISITU (KS)
Náš Herriot… – Skauting: Jiří Ládr a hosté (PS)
S maskou nakřivo…: Hudba 1968–1989 (PS)
Křest trampského Kalendáře plzeňského 2020 (PS)
Šumava 2018 – audiovizuální pořad Jana Kavaleho (LK)

Plzeňský literární festival

Plzeň – více míst

do 19. 11.	Výstava Divadlo „z ochoty“ 1968–1989 – zdarma
(Foyer Polanovy síně)
2. 10. 18:00 Franz Kafka v překladech Jana Hanče – vstupné 80 Kč
(Loosův Interiér Bendova 10)
8. 10. 17:00 O literatuře zvesela i vážně – vstupné dobrovolné (TOTEM)
24. 10. 17:00 S trabantem za polární kruh – vstupné dobrovolné (TOTEM)
29. 10. 17:00 S maskou nakřivo aneb… a takhle jsme tady žili: Hudba –
zdarma (Polanova síň)
5. 11. 17:00 Podvečer s plzeňskými básníky – zdarma (Polanova síň)
		17:00 Cestou necestou – vstupné 20 Kč (Masné krámy)
7. 11. 17:00 Obrazně řečeno – vstupné 20 Kč (Výstavní síň „13“)
9. 11. 14:00 Křest knihy Trabanti mezi námi – zdarma (DEPO2015)
12. 11. 17:00 Publicisté.cz – Aktuálně: Karel Růžička – zdarma
(Polanova síň)
18. 11. 17:00 Podvečer s Karlem Pexidrem – vstupné 20 Kč
(Výstavní síň „13“)
		18:00 TGM vzpomíná – vstupné 50 Kč (M klub)
19. 11. 16:00 Cena Bohumila Polana – zdarma (Obřadní síň radnice)
od 20. 11.
Výstava Emil Škoda – zdarma (Foyer Polanovy síně)
20. 11. 17:00 Náš Herriot aneb Nepsané příběhy jednoho plzeňského
veterináře – zdarma (Polanova síň)
26. 11. 17:00 S maskou nakřivo aneb… a takhle jsme tady žili: Tanec –
zdarma (Polanova síň)
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26. 11. 17:00 Karel Klostermann – vstupné 20 Kč (Výstavní síň „13“)
30. 11. 17:00 K řest publikace Kalendář plzeňský: Zpoždění slunečního
vlaku – zdarma (Polanova síň)
2. 12. 18:00 Eliška Krásnohorská a česká opera – vstupné 50 Kč (L klub)
4. 12. 17:00 Vernisáž výstavy Kočky jsou vrženy – zdarma (Galerie
Ve středu)
		19:00 Kočky jsou vrženy – zdarma (Hudební salonek hotelu
Central)

DEN ARCHITEKTURY 2019

Plzeň – různá místa, pestujprostor.plzne.cz, info@pestujprostor.cz, tel.: 724 402 702,
vstup zdarma

2. 10. 18:00 P ostmoderní stavby a přístupy – projekce a diskuze
s Michaelou Janečkovou
5. 10. 10:00 Urbanisticko-architektonická procházka po Vinicích
a Sylvánu
		14:00 Procházka po vizuálním smogu s platformou Vizuální smog
v Plzni
		15:30 „Requiem za Dům kultury“ – připomínková prohlídka místa
někdejšího DK
		16:30 Navrhni si vlastní bydlení! – dílna pro děti i rodiče
6. 10. 10:00 Architektura plzeňských bank a spořitelen – prohlídka
budov ČNB a České spořitelny
		14:00 Prohlídka budov Fakulty strojní a rektorátu v areálu ZČU
na Zeleném trojúhelníku
		15:30 Individuální bydlení po roce 1989: Podnikatelské baroko –
přednáška Evy Bortelové
24. 10. 18:00 Proměny města po roce 1989 – první díl přednáškového
cyklu Po Sametu: Architektura Plzně „na konci dějin“ s urbanistou a krajinářským architektem Milanem Svobodou
a sociálním geografem Luďkem Sýkorou

Akce v Prazdroji 2019

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

do 31. 12.	Pivovarské muzeum již 60 let! – výstava
(Pivovarské muzeum)
5. 10. 10:00 Speciální prohlídky Pilsner Fest
		11:00 Pilsner Fest 2019
25. 10. 17:00 Škola čepování piva Pilsner Urquell
28. 10.		
Oslavy vzniku republiky – prohlídky
1. 11. 17:00 Škola čepování piva Pilsner Urquell

ZOO

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

28. 9. 10:00 P řes kontinenty za medvědy – rodinný program
(do 18:00 hod.)
5. 10. 13:00 Zvířecí sobota – sraz plyšových zvířátek (do 17:00 hod.)

EXCELLENTNÍ ŽENA®

Měšťanská beseda, www.excellentnizena.cz

9. 11. 09:15 1 5. vzdělávací a zážitková konference – sobota plná zážitků
a zajímavých přednášek, bohatý doprovodný program,
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

Akce | Kino | Koncerty

hosté konference jsou Jan Mühlfeit, MUDr. Kateřina
Cajthamlová, Helena Konarovská, Debashish Chaudhuri,
Ivana Chvojková a Gabriela Homolová (do 17:00 hod.)

Svatomartinský festival Delikátní chuti

Klášter Kladruby u Stříbra, Kladruby

10. 11. 10:00 S etkání příznivců špičkové gastronomie, pestrý výběr
horkých polévek a specialit z celého světa, Svatomartinské
víno, farmářský trh s bio produkty a doprovodný kulturní
program. Vstupné 150 Kč dospělí, ZTP a senioři 100 Kč
(do 18:00 hod.)

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

J iří Suchý – Lehce s životem se prát − CZ (také od 19:30 hod.)
Carte Blanche – PL, Milost − PL (také od 19:30 hod.)
Deštivý den v New Yorku − USA (také od 19:30 hod.)
Parazit − Jižní Korea (také od 19:30 hod.)
Rock´n Roll – F, Zatoulaný − F (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

3. 10. 20:00
4. 10. 20:00
5. 10. 17:00
		20:00
6. 10. 15:00
		18:00
10. 10. 20:00
11. 10. 20:00
12. 10. 17:00
		20:00
13. 10. 15:00
		18:00
17. 10. 20:00
18. 10. 20:00
20. 10. 15:00
		18:00
24. 10. 20:00
25. 10. 20:00
26. 10. 17:00
		20:00
27. 10. 15:00
		18:00
31. 10. 20:00

Parazit
Joker
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Román pro pokročilé
Princ Krasoň
Joker
Tiché doteky
Pražské orgie
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Blíženec
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
Pražské orgie
Stehlík
Staříci
Hurá na pohádky
Zloba: Královna všeho zlého 3D
Takové krásné šaty
Poslední aristokratka
Sněžný kluk
Poslední aristokratka
Sněžný kluk
Poslední aristokratka
Jiří Suchý – Lehce s životem se prát

Cinema City

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

26. 9.–2. 10.	Deštivý den v New Yorku,
Jiří Suchý – Lehce s životem se prát,
Národní třída
říjen 2019 | www.zurnalmag.cz

3.–9. 10.
Joker, Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
10.–16. 10. Blíženec
17.–23. 10. Zloba: Královna všeho zlého
24.–30. 10. Poslední aristokratka, Zombieland: Rána jistoty
31. 10.–6. 11. Addamsova rodina, Terminátor: Temný osud
Dále hrajeme: A d Astra, Angry Birds ve filmu 2, Lví král, Nabarvené ptáče,
Panství Downton, Playmobil ve filmu, Před prsty, Psí kusy,
Rambo: Poslední krev, Román pro pokročilé,
Tajný život mazlíčků 2, Tenkrát v Hollywoodu,
To Kapitola 2, Toy Story 4: Příběh hraček, Zlatokopky

CineStar

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

26. 9.–2. 10.	Deštivý den v New Yorku,
Národní třída, Princ Krasoň
3.–9. 10.
Joker, Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
10.–16. 10. Blíženec, Pražské orgie
17.–23. 10. Zloba: Královna všeho zlého
24.–30. 10.	Poslední aristokratka, Sněžný kluk,
Zombieland: Rána jistoty
31. 10.–6. 11. Terminátor: Temný osud
Dále hrajeme: A d Astra, Angry Birds ve filmu 2, Lví král, Nabarvené ptáče,
Před prsty, Psí kusy, Rambo: Poslední krev,
Román pro pokročilé, Tenkrát v Hollywoodu, To Kapitola 2,
Toy Story 4: Příběh hraček, Zlatokopky

Plzeňská filharmonie

Měšťanská beseda, Plzeň, www.plzenskafilharmonie.cz

3. 10. 19:00 Brauner – Bruckner (Měšťanská beseda)
6. 10. 16:30 V šapitó, maringotce a pod všemi slunci světa
(ČRo – Studio 1)
11. 10. 18:00 Pocta folkové hudbě (Měšťanská beseda)
17. 10. 19:00 Radost ze svobody (Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara)
24. 10. 19:00 Sladká Francie (Měšťanská beseda)
7. 11. 19:00 S Ódou na radost (Měšťanská beseda)
21. 11. 19:00 Schumannův kaleidoskop (Měšťanská beseda)
12. 12. 19:00 Vánoce jsou za dveřmi (Měšťanská beseda)

KD Šeříková

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

10. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
27. 10.
29. 10.
2. 11.
9. 11.
23. 11.
28. 11.
7. 12.

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

Katapult
ABBA STARS
Arakain – křest nového CD
Jakub Smolík „60“, speciální host: Ilona Csáková
Walda Gang + Alkehol – dvojkoncert
Jelen + speciální host: Míša Tučná
Pilsen Harvest Carnival
Odyssea + Pohoda
Robert Křesťan a Druhá tráva
Olympic
U.D.O.
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST
McDONALD‘S ČR, SPOL. S R.O.
McDonald‘s, Americká 1698/46
McDonald‘s, Lochotínská 1108/18
McDonald‘s, OC Borská pole - U Letiště 1074/2
McDonald‘s, OC Plzeň - Rokycanská 1424/128
McDonald´s, OC Olympia, Písecká 1
McDonald’s u Hornbachu, U Prazdroje 22
CINE STAR
OC Olympia, Písecká 1
CINEMA CITY
OC Plzeň PLAZA, Radčická 2
PILSNER UNIQUE BAR
The Pub Plzeň, Pražská 1
Tradiční plzeňské pivnice
Na Spilce, U Prazdroje 7
Restaurace a pivnice 12˚, Kopeckého sady 8
Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4
U Salzmannů, Pražská 8
OBCHODNÍ CENTRUM PLZEŇ
Rokycanská třída 1424/128
KNIHOVNY
Knihovna města Plzně, B. Smetany 13
Knihovna města Plzně - Lochotín,
Studentská 22
Studijní a vědecká knihovna PK,
Smetanovy sady 2
DIVADLA
Divadlo Alfa, Rokycanská 7
Divadlo Dialog, Smetanovy sady 7
Divadlo J. K. Tyla – předprodej, Smetanovy sady 16
Divadlo Pluto, Masarykova 75
Nová scéna DJKT, Palackého nám. 30
INSTITUCE
Český rozhlas, nám. Míru 10
D klub, Zábělská 54B
DEPO2015, Presslova 14
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Muzeum loutek, nám. Republiky 23
Muzeum strašidel, nám. Republiky 33
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
Předprodej vstupenek, nám. Republiky 41
Regionální informační centrum Plzeňského
kraje a Bavorska, nám. Republiky 17
Techmania Science Center, U Planetária 2969/1
Turistické informační centrum,
nám. Republiky 41
ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60

ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83
ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9
ÚMO Plzeň 4 – Doubravka, Mohylová 55
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Živnostenský úřad, Tylova 36
GALERIE
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
ZČG – Masné krámy, Pražská 18
ZČG – Výstavní síň „13“, Pražská 13
VZDĚLÁVÁNÍ
Budova rektorátu ZČU, Univerzitní 8
Děkanát Lékařské fakulty, Husova 3
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni, Univerzitní 28
SPORT
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
Bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42
Fitness Centrum Bolevec, Vondruškova 1
Fitness Profitsport, nám. T. G. Masaryka 25
Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75
FIT LIFE Doubravka, Masarykova 75
Thai world and nuttha massages,
Smrková 1015/23
Yogafriends studio, Kollárova 34
KRÁSA
Aestea, VS Lasera, Sokolovská 82
Hair Studio Dragon Fantasy, OC Olympia,
Písecká 1
OFTA, Sokolovská 82
KLUBY, KAVÁRNY A RESTAURACE
7g caffe, Kopeckého sady 9
Angus Burger, Písecká 1
Bar Pionýr, Skupova 4
Beer Factory, Dominikánská 8
Big Burger, Goethova 5
Bistro Kantýna, Palackého 8
Caffé Hardy, Bezručova 125/1
Centrum Éčko, Guldenerova 17
Club a Bar PH+, Kopeckého sady
Dětská herna Monkey, Masarykova 75
Dobrá čajovna, Smetanovy sady 80/5
el Cid, Křižíkovy sady 1
Funky Monkey, Dřevěná 6
Gotti pizzerie, Klatovská 6
Il Mio café, Pražská 17
Indická a Nepálská restaurace Everest,
Lochotínská 11
Jazz Rock Café, Sedláčkova 18
KFC Olympia Plzeň drive thru, Písecká 1
Rock´n´Beat Club, Klatovská 140
Klub malých pivovarů, Nádražní 262/16

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

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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Tak moc chcete jít na vytoužené představení, ale vždy si zapomenete koupit vstupenky včas, a když si vzpomenete, nejlepší místa už jsou pryč? Nebo ještě hůř, představení je již beznadějně vyprodané? Tohle se
Vám s předplatným už nikdy nestane! Pro rok 2020 můžete vybírat z 51 předplatitelských skupin, které jsou
v prodeji od 1. října 2019. Máte pocit, že skupin je moc, a nevíte si s nimi rady? Nechte si poradit v pokladně
předprodeje ve Smetanových sadech 16 nebo si prohlédněte nabídku předplatného v pohodlí domova
na našich webových stránkách.

Výhody předplatného

Kde získám předplatné

•
•
•

•

•
•
•

stálé místo v hledišti
sleva oproti vstupence 15-50 %
sleva na vybrané koncerty a mimorepertoárové akce divadla, např. Noc s operou
dané termíny divadelních představení
abonentka = jízdenka MHD platící hodinu
před a hodinu po skončení představení
abonentka je přenosná

facebook.com/djktplzen
www.djkt.eu

•

osobně v oddělení předplatného Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň (po-pá 9-18)
on-line na www.djkt.eu, www.plzenskavstupenka, stávající abonenti si mohou předplatné prodloužit na www.abonentka.eu

Novinka pro skupinu Opera – Balet
•

Lektorský úvod před každým představením

