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vítejte v měsíci, který je vpravdě mimořádný.
Nejen že přijdou Dušičky, svatý Martin a předvánoční reklamy, ale hlavně je tu třicáté výročí
událostí z roku 1989. Říká se, že historií se událost stává v okamžiku, kdy zemře její poslední
pamětník. Co jste tehdy dělali vy? Byli jste už
na světě? Chodili jste do školky? Nebo jste se
učili psát první písmena? Anebo jste se aktivně účastnili dění? Co se tehdy dělo
v Plzni vám všem připomene spousta akcí, které se budou v nadcházejících
dnech konat. Doslova na každém kroku narazíte na dobové fotografie či pamětníky a jejich příběhy. Přímo 17. listopadu bude centrum města žít celodenní
akcí, která vyvrcholí tím, že se v 17:11 hodin rozeznějí zvony, aby nás na chvíli
zastavily a připomněly naše tehdejší sny, tužby a přání, ale i ty, kteří je snili
s námi a dnes tu už nejsou.
Mimo tyhle akce ale nabídne listopadové kulturní a společenské dění i spoustu dalších. Ze všeho nejdřív to budou připomínky válečných veteránů a různá
svatomartinská posvícení, husy a vína. To vše patří k 11. listopadu, ke svátku
svatého Martina, patrona vojáků, ke dni, kdy čeledi končila služba u hospodářů
a kdy se může otevřít letošní víno, aby se okusilo, jaký to bude ročník.
A sotva svatomartinské dění odezní, už je tu začátek adventu a s ním nejen
trhy, nákupy a reklamy, ale také vůně svařáku, punče a perníčků, cinkot zvonků
a rolniček a zima, jež zalézá za nehty. A pozdní svítání a časné stmívání. A nálada obracející naše myšlenky dovnitř, k nám samým. Což vůbec nemusí znamenat smutné myšlenky! Vezměme sami sebe někam, kde nám bude dobře.
Vezměme se v rámci podzimního usebrání mezi lidi: na premiéru do divadla,
na zajímavou výstavu, na poutavou cestovatelskou přednášku nebo do kina
na nový film. Anebo vyzvěme kamarády, ať taky vezmou své vnitřní Já a usedněte společně k nějaké té svatomartinské huse. To svoje Já, které je skleslé,
naštvané nebo ukřivděné nechte protentokrát doma a do společnosti vemte
jen to, které umí i v šedi vidět barevné odlesky. A nechte ho se radovat a bavit. Uvidíte, že se i váš vnitřní podzim rozzáří pestrými barvami. Zase je totiž
rozhodně z čeho vybírat. Můžete zajít na něco z programu Animánie nebo festivalu Bonjour Plzeň, vydat se na koncert Allison Wheeler Quartet či vokální
skupiny Cadence, užít si stand-up Miloše Čermáka, ulovit podpisy plzeňských
hokejistů na autogramiádě v rámci výstavy v muzeu, zajet na večerní prohlídky
zbirožského zámku nebo třeba na Radyni, kde se zastaví svatý Martin.
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15/11 / 16:30
Foyer Nové scény DJKT

Sametová revoluce
očima divadelníků

17/11 / 20:00
Velké divadlo

Divadlem ke svobodě
Jedinečný komponovaný večer k 30. výročí 17. listopadu 1989, který naváže na celodenní plzeňskou vzpomínkovou akci Cesta svobody.
Divadlo obvykle bylo, a je tomu tak i dnes, úzce
provázané s celospolečenským a politickým děním té které doby. Divadelní umělci jsou zvyklí
reagovat na podněty zvnějšku, vyslovovat se
v krizových obdobích. Rovněž při událostech
v listopadu 1989 divadlo sehrálo významnou
úlohu. Proto má smysl se při 30. výročí sametové
revoluce sejít opět jak jinak než v divadle a divadelní cestu ke svobodě si zde připomenout. Jak
také vypadalo divadlo před rokem 1989 a po něm
a různá specifika divadelní tvorby v období socialismu a normalizace vám přiblíží mimo jiné formou ukázek z her, které v daném období plzeňské
divadlo uvádělo. V kontrastu k nim nebudou chybět ukázky pozdějšího i aktuálního repertoáru.
Oslavte významný moment v českých dějinách
společně se zástupci všech čtyř souborů Divadla
J. K. Tyla. Vstupenky k zakoupení on-line i v pokladně předprodeje za symbolickou cenu 30 Kč.
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Cílem výstavy mapující vývoj dění 17. listopadu 1989
je ukázat jej především z pohledu uměleckých pracovníků Divadla J. K. Tyla a divadelníků obecně. Právě
divadelníci se totiž společně se studenty velkou měrou podíleli na návratu svobody a demokracie do naší
země. Na výstavě budou k vidění fotografie z divadelního prostředí z roku 1989, zvláště pak z Komorního
divadla, kde tehdy poprvé zaznělo prohlášení umělců
k probíhajícím událostem. Některé z fotografií budou
vystaveny úplně poprvé. Třicet let od událostí sametové revoluce dává jistě možnost k sebereflexi – jak se
dnes umělcům tvoří a žije ve svobodné Evropě? Co pro
ně znamená pojem sametová revoluce? I na tyto otázky zde naleznete odpovědi. Vernisáž se uskuteční v pátek 15. listopadu ve foyer Nové scény a v následujících
dnech pak bude výstava k vidění vždy jednu hodinu
před začátkem každého představení na Nové scéně.
V den výročí, v neděli 17. listopadu, mohou návštěvníci přijít po celý den, výstava bude otevřena v čase
od 11:00 do 17 hodin a 11 minut.

19/11 / 19:00
Velké divadlo – sklad kulis

Činoherní čtení
k výročí sametové
revoluce

V netradičních prostorách skladu kulis Velkého divadla
připomene soubor činohry výročí sametové revoluce
scénickým čtením vybraných textů z 1. kola soutěže Literární kavárna 2019/2020, jehož tématem bylo uplynulých třicet let od „Sametu“. Následovat bude kontaktní
beseda s redaktorem Českého rozhlasu Plus Michaelem
Rozsypalem, narozeným právě v roce 1989 – vůbec celý
večer bude věnován mladé generaci a jejímu pohledu
na ty, kteří se aktivně na sametové revoluci podíleli.
Diváci budou moci nahlédnout do dobového tisku
a poslechnout si dobové zprávy. Účinkují herci DJKT –
Simona Rejdová, Apolena Veldová, Martin Zahálka ml.
a Josef Nechutný. Vstupenky za cenu 30 Kč jsou již v prodeji, pouze v pokladně předprodeje. Sraz diváků bude
v 18:45 u vrátnice služebního vchodu
divadla.cz
| Velkého
www.zurnalmag.
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OPERA | ČINOHRA | MUZIKÁL | BALET
02/11 / 19:00
Malá scéna
DJKT

Middletown
Křehký i drsný, poetický, ale i komický příběh o samotě a míjení, o narození, umírání a tou chvílí uprostřed.
Paní Swansonová, John Dodge, Policista, Mechanik,
Knihovnice, Kosmonaut… Osudy podivínů z městečka
Middletown. Z městečka, které je na okraji zájmu – stejně jako každý z nich. Nesou si svůj vlastní tragikomický
příběh, který se postupně odhaluje. Mikrosvět malého
města pak tvoří metaforickou paralelu celému vesmíru.
Autor za text obdržel cenu Hortona Foota pro novou nadějnou americkou hru. Režisér Marek Němec je prvním
režisérem, který uvádí Enovy hry v Čechách – stejně tak
hru Middletown uvádí DJKT v české premiéře. Němec
v plzeňském divadle již s velkým úspěchem inscenoval
hru Marka O´Rowea Howie a Rookie Lee.

16/11 / 19:00
Velké divadlo

Korzár
Ve Velkém divadle ožije klasika baletní historie – Korzár francouzského skladatele A. Ch. Adama. Romantický příběh o lásce krásné Medory ke Korzárovi, jenž
ji únosem na svoji loď zachrání z otroctví, vznikl podle
básnické povídky lorda Gordona Byrona a je posledním
skladatelovým opusem označovaným jako balet – pantomima. Premiéru měl v Paříži roku 1856, do repertoáru
velkých baletních scén však vstoupil, a dodnes v něm
žije, díky choreografickému zpracování Mariuse Petipy
z roku 1899. Baletní dílo oplývá tanečními čísly a variacemi, které prověřují klasickou přípravu tanečníků, pro
baletní soubor je to příležitost, jak v rozpětí repertoárové škály doložit trvalé ukotvení tanečního fundamentu.

29/11 / 17:00
Foyer Nové scény DJKT

Rozsvícení
vánočního stromku
| www.zurnalmag. cz
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30/11 / 19:00
Nová scéna DJKT

Elisabeth
Celosvětově úspěšné dílo prestižních evropských
tvůrců Michaela Kunzeho (libreto) a Sylvestera Levaye (hudba), představuje životní osudy proslulé
císařovny Alžběty, zvané Sisi, v nichž se prolínala
láska, nenávist, radost i smrt. Romantický a zároveň tragický příběh nekonformní manželky císaře
Františka Josefa I. na konzervativním vídeňském
dvoře se odehrává na pozadí dramatických událostí upadajícího rakousko-uherského mocnářství.
Podmanivý příběh nešťastné ženy, která „pouze“
žila na nevhodném místě a v nevhodnou dobu,
uvádí Nová scéna Divadla J. K. Tyla jako vůbec
první divadlo v České republice! Těšit se můžete
na velkolepou divadelní podívanou umocněnou
působivou hudbou.

ZMĚNA PRODEJE
VSTUPENEK NA MUZIKÁLY

Pro velký zájem vám nově DJKT nabízí možnost zakoupit si vstupenky na váš vysněný muzikál s větším časovým předstihem – šance získat vstupenku
na obvykle vyprodaná představení tak závratně
roste! Již od 15. listopadu budou v prodeji vstupenky na všechna muzikálová představení mimo
abonmá a Malou scénu DJKT až do konce sezóny
2019/2020, tedy do 30. června 2020! Doprodej
vstupenek na představení v abonmá (představení
označená předplatitelskou skupinou) zůstává tradičně vždy dva měsíce předem. Podrobné informace v Oddělení prodeje a služeb.
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Nákupní centrum Borská pole – 21. narozeniny

16/11 / 10:00–17:00

Nákupní centrum
Borská pole

21. narozeniny

Návštěvníci se mohou těšit u každého vchodu do NC Borská
pole na hru, která zaručeně pobaví, zákazníka příliš nezdrží
a ještě mu umožní vylepšit rodinný rozpočet.

V sobotu 16. listopadu 2019 se první
plzeňské nákupní centrum promění ve velkou soutěžní zónu. V rámci
21. narozenin se totiž budou hrát
po celý den zajímavé hry, díky kterým si návštěvníci budou moct rychle a jednoduše vyhrát velice lákavé
ceny. Mezi ty nejzajímavější patří
možnost nákupu až do výše čtyř tisíc
korun.

Do všech soutěží se může zapojit každý zákazník NC Borská
pole, který se u hostesek prokáže buď jedním paragonem –
účtenkou, s celkovou hodnotou nejméně 2000 korun, nebo
s několika účtenkami najednou s tím, že sečtená částka všech
účtenek musí dosáhnout nejméně 2000 korun.

„Narozeniny Nákupního centra
Borská pole ve znamení soutěží
a nákupů zdarma.“
Co nás tedy čeká? Čekají nás dvě hry, které zákazníci NC Borská
pole měli možnost hrát v minulých letech, tedy Poznávačka
a Trezor, a nově jedna úplně nová soutěž., která nese název
Truhla.

Jak každá hra probíhá?
Ve hře Truhla si soutěžící nejprve zvolí kategorii, ve které bude
soutěžit. Za každých utracených 1000 korun dostane účastník
šanci vybrat si a vyzkoušet jeden klíč. Pokud se mu zvolenou truhlu podaří odemknout, vybere si libovolný „váček s výhrou“. V případě, že se mu truhlu odemknout nepodaří – hra končí. Soutěž
má připomínat pirátské truhly se zlatem, a tomu budou odpovídat také kulisy. Poničená loď, která narazila na pustý ostrov a u ní
stylově oblečený pirát se svazky klíčů.
Poznávačka se hraje na dotykové obrazovce, kde si každý hráč
nejprve zvolí kategorii a následně otevírá políčka, pod kterými jsou fotografie z hraných i animovaných filmů. Po odkrytí
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Nákupní centrum Borská pole – 21. narozeniny

všech políček, na které má soutěžící nárok, může soutěžící odpovědět na otázku „Co se skrývá na obrázku“.
V případě správné odpovědi vyhrává soutěžící cenu
odpovídající dané kategorii. V případě chybné odpovědi pro účastníka hra končí. Narozeninová Poznávačka
bude částečně věnována dětem, protože téma obrázků,
které budou návštěvníci hádat, je Pohádky. Na obrazovce se tak budou odkrývat fotografie z filmů jako například Hledá se Nemo, Čtyřlístek, Shrek a další.
V soutěži Trezor má každý účastník možnost vytáhnout si kartičku se čtyřmístným kódem, kterým otevře speciální trezor a na animačním videu mu trezor
ukáže, jakou cenu soutěžící okamžitě získává. Hráči
si tak přijdou, jako by otevírali sejf, ve kterém jsou
schované výhry.

21.

Ceny budou ve všech soutěžích totožné a bude se hrát
o více než lákavé ceny. V hlavní roli bude dozajista
možnost nákupu v NC Borská pole až do výše 4000 Kč,
možnost nákupu pak bude také v hodnotách 2000 Kč,
1000 Kč a 500 Kč. Další ceny, o které se bude hrát, jsou
například poukazy do obuvnictví Reno, Tesco, Bageterie Boulevard, knihkupectví Kosmas nebo do sportovních obchodů Sportisimo a Decathlon.
Pro účast v soutěži je možné použít pouze účtenky
pořízené za nákup v obchodech Nákupního centra
Borská pole. Pro vstup do hry nelze použít více než
dvě účtenky od stejného obchodníka (téhož obchodu).
Přesný seznam obchodů bude k nahlédnutí u hostesek nebo na správě Nákupního centra Borská pole. Pro
účast v soutěži je možné použít pouze účtenky s datem
16. listopadu 2019.

TRUHLA

narozeniny

16/11/2019 10-17h
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz
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14–17/11

Moving Station

Animánie letos
v Novém světě
Nový svět – to je téma letošního, již 14. ročníku Mezinárodního festivalu animovaných filmů Animánie. Ten proběhne v prostorách Moving Station v Plzni. Přehlídka se
zaměřuje zejména na filmovou tvorbu dětí
a mladých lidí od 6 let do 26 let. V tomto zaměření se jedná o nejstarší přehlídku svého
druhu v České republice.

Animánie letos v Novém světě

Letošní téma Nový svět volně navazuje na oslavy třicátého
výročí sametové revoluce. Páteř festivalu tvoří soutěž animovaných filmů vytvořených dětmi. Soutěž je mezinárodní.
V letošním roce se počet přihlášených filmů opět zvýšil a pořadatelé hlásí přes dvě stě přihlášených filmů z ČR, řady evropských zemí a dokonce i z jiných kontinentů.
Návštěvníci se mohou také těšit na řadu filmových perliček
a hostů. Pro milovníky experimentální animace připravují
pořadatelé na čtvrtek pásmo filmů z výjimečného projektu
Ars Electronica z rakouského Lince. Snímek Fany a pes přiblíží
v neděli události roku 1989 očima malé holčičky. Nebude chybět ani skvělý film Ari Folmana Futurologický kongres nebo
česká klasika Ikarie XB1. Festival promítne i Velké dobrodružství Čtyřlístku; film uvede a o jeho vzniku povypráví samotný
režisér Michal Žabka. V sobotu má pak Animánie na programu
novinku Tima Burtona Dumbo nebo představí mladé autory
filmového triptychu Trojhlas. Ti dokonce nabídnou část svého
know how v animačním workshopu. Workshop pro děti chystá i skvělá česká ilustrátorka Lucie Lomová a malí filmaři mohou navštívit také Animátorskou polepšovnu, kde se seznámí
mimo jiné se základy filmového triku.
Překvapení festival připravuje i pro fanoušky animace počítačových her. A rozhodně nebude chybět bohatý výběr
workshopů, kde malí tvůrci a třeba i jejich rodiče nahlédnou
do tajů vzniku animovaného filmu.
Na stránkách www.animanie.cz si mohou zájemci také rezervovat vstupenky či zajistit volné vstupy na projekce
i workshopy. Sledujte novinky na www.animanie.cz nebo
na facebooku Animánie.
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LUCIE BÍLÁ

LUCIE BÍLÁ
29. 3. 2020
TURNÉ 2O2O

TURNÉ 2O2O

ADAM
PLACHETKA
& Czech Ensemble Baroque Orchestra
Roman Válek (dirigent)

MOLIERI

Program z děl W. A. Mozarta a A. Salieriho

30. 5. 2020

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Filmový listopad se rozjede pěkně zostra – 2. listopadový den můžete sledovat putování malého židovského chlapce za 2. světové
války nazvané Nabarvené ptáče (2., 11. a 23. 11.) a hned druhý den
se v sále Kina Beseda zrodí šílený Joker (3. 11.). Ze zahraničních
novinek se v listopadu na plátnech kin objeví Stehlík (4. 11.) sledující osudy Theodora Deckera, který ve 13 let přišel o matku při
bombovém útoku v newyorském Metropolitním muzeu umění.
V půlce listopadu přifrčí do Kina Beseda legendární Ford GT40,
a to ve snímku Le Mans ’66 (14. 11.) mapujícím právě vznik tohoto legendárního závodního auta. Konec listopadu přinese válečný velkofilm Bitva u Midway (25. 11.) a černou komedii Parazit
(28. 11.), která vyhrála Zlatou palmu a podle mnohých se stala nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

Listopad v Kině Beseda:
„Jízda s Depeche Mode, Příběh hraček
počtvrté i zrození Jokera.“
Z českých novinek si nenechte ujít Poslední aristokratku (7., 13. a 20. 11.) s Hynkem Čermákem, Tatianou Vilhelmovou či třeba Eliškou Balzerovou. V romantické zimní komedii Ženská na vrcholu (27. 11.) vás pobaví Anna
Polívková, Jana Krausová i Martin Dejdar. Nový dokument Olgy Sommerové nazvaný Jiří Suchý – Lehce s životem se prát (30. 11.) se zaměřil na život a dílo legendy české kultury. A opět můžete na plátně vidět i kultovní
film Juraje Herze Spalovač mrtvol (18. 11.), který do kin zamířil digitálně restaurovaný. Během listopadu si
do Kina Beseda můžete zajít i na parádní koncerty Depeche Mode: SPIRITS in the Forest (21. 11.), Andrého
Rieu Smím prosit? (3. 11.) či pořádný nářez v podání Slayer The Repentless Killogy (6. 11.). Nabitý je i program
pro děti. Těšit se můžou na další dobrodružství Toy Story 4: Příběh hraček (2. 11.), své si prožije i Ovečka
Shaun ve filmu: Farmageddon (9. 11.), Lví král (23. 11.) a na plátna kin se vrací i Addamsova rodina (30. 11.).

Vánoční
inspirace
Vánoční svátky se
blíží… a ne každý je
nadšený ze skoku
padákem či záplavy
„měkkých“ dárků.
Kulturní
zážitek
ale ocení každý.
Co takhle darovat
vstupenky na koncert Lucie Bílé (29. 3.), Věry Martinové (10. 3.),
Adama Plachetky (30. 5.) nebo koncertní pásmo z písní
Petra Hapky (17. 3.)? Radost udělají i komedie Mikulášovy patálie (15. 3.), Drahá legrace (16. 3.), Hvězdné manýry (3. 4.) či třeba legendární Světáci (17. 5.).
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16/12
19:00

Gospelové Vánoce

27/12
19:00

Svátky s Fešáky

Letos vás na vánoční svátky v Besedě naladí pořádná gospelová show. Nate
Brown totiž není žádné gospelové ořezávátko
a v gospelové hudbě je opravdovým pojmem.
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.

Co by to bylo za Vánoce, kdyby
v Besedě nevystoupili Fešáci?! Tradiční vánoční koncert legendy české country vás samozřejmě čeká i 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.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

29/12 / 19:00

Nevěsty se bouří
Pět žen a jeden muž se sejdou
ve svatební agentuře, aby připravili svůj velký den. Jejich
touhy, očekávání a životní
osudy vytvářejí vynikající základy pro bláznivou komedii na téma ženy a muži, manželství nebo svoboda.
Komedie Vzpoura nevěst vás zavede do „výcvikového
střediska“ pro nevěsty, kde vládne přísnou rukou Zuzana Slavíková.

09/01 / 19:00

výběr z programu
7. 1.
12. 1.

19. 1.

V sauně je zábava
Své o tom vědí Lenka Vlasáková,
Miroslav Etzler či Jan Dolanský,
se kterými nakouknete do sauny
osamělého luxusního wellness
hotelu. K tomu přimíchejte tajnou pracovní a milostnou
schůzku, touhu po dítěti a potřebu sponzorského daru,
a dostanete brilantní komediální koktejl Plnou parou plný
záměn a zmatků.

13/01 / 19:00

Beseda plná vášně
V půlce ledna bude Beseda patřit tangu. Pokud jej milujete, tak
13. ledna rozhodně zůstaňte
v Plzni a nenechte si tuhle show
ujít. Ojedinělá tangová show Misterio del ángel ale není
jen o tanci. Hudebně-taneční obrazy umocněné zvukovým a světelným designem vás prostě dostanou…

26/01 / 19:00

Nové písně,
stejná Radůza
Oblíbená písničkářka se vrací
do Měšťanské besedy. Je tu
nová sezóna, nové písničky, ale Radůza zůstává stále
stejná. V Plzni vystoupí se svou kapelou a společně zahrají průřez Radůzinou dosavadní tvorbou. Zazní písničky z nejnovějších alb i z předchozích desek, ale také ty,
které jsou zbrusu nové.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

23. 1.
12. 2.
12. 2.
23. 2.
4. 3.
10. 3.
11. 3.
15. 3.

16. 3.
17. 3.

ASONANCE
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

Milostné pletky L. Vaculíka v bláznivé
komedii

DÁMSKÁ ŠATNA

D. Kolářová a D. Batulková v režii
A. Goldflama

DO SVĚTA: CESTUJTE CHYTŘE,
LEVNĚ A ČASTO
POUTNÍCI
RADKA FIŠAROVÁ

Recitál Rendez - vous

HOP TROP
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Komedie s E. Balzerovou

VĚRA MARTINOVÁ: JUBILEUM TOUR
ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA

Vyprávění historek z natáčení i ze žvota

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Povedené příběhy malého Mikuláše
v divadelním zpracování

DRAHÁ LEGRACE

Pokračování známé hry Blbec k večeři

PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ

NEZMAŘI
30. 3. IGOR A RENATA ARDAŠEVOVI: MÁ VLAST

24. 3.

Dílo B. Smetany jak ho neznáte v úpravě
pro čtyřruční klavír.

2. 4.

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW

www.mestanskabeseda.cz
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03/11
19:30

Dům hudby

 irka Novak
M
loopstation solo
A
 llison Wheeler Quartet
(USA)

Allison Wheeler je vynikající jazzová zpěvačka a skladatelka z Kalifornie a do Plzně ji přiváží Jazz bez hranic. Její
doménou je improvizace a láska ke kreativním výzvám.
Vystupovala na prestižních mezinárodních festivalech
po boku New York Voices, Aubrey Logan a Vertical
Voices. V Plzni vystoupí s vynikajícím triem ve složení
Daniel Bulatkin, Robert Balzar a Petr Nohavica. V první
části večera zazpívá Mirka Novak.

06/11
19:00

chači i tanečníci mohou těšit na dvě swingové kapely.
Tou první je již tradičně Pilsner Jazz Band a jeho bigbandový 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.

09/11 / 18:45

CineStar

KD Jas

 o siréně swing! Pilsner
P
Jazz Band & J. J. Jazzmen

Listopadový swingový večer, který hlásí polední zkouška sirén, se tentokrát uskuteční v KD Jas a opět se poslu-

TIP NA LISTOPAD
07/11 / 19:00

Měšťanská
beseda

S Ódou
na radost

Plzeňská filharmonie slaví listopadové dny s radostí. Vrcholem jejího koncertního večera bude
jedno z nejslavnějších děl hudební historie,
Beethovenova Symfonie č. 9 Óda na radost, která byla po několik let součástí Pražského jara. Při
provedení pod taktovkou šéfdirigenta Ronalda
Zollmana se k plzeňským filharmonikům přidá
kvarteto vynikajících sólistů a Pražský filharmonický sbor. Óda na radost byla původně báseň.
V létě roku 1785 ji napsal Friedrich Schiller jako
oslavu přátelství mezi lidmi. Slavnou hudební podobu jí dal o čtyři desetiletí později Ludwing van
Beethoven. O dalších sto šedesát let později se
stala oficiální hymnou Evropské unie. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.
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Přenosy z MET:
Madama Butterfly
(Giacomo Puccini)
Nechte se pozvat na špičkovou operu. Sopranistka
Chuej Che se představí v roli Čo-Čo-San, důvěřivé gejši, která je ochotná obětovat vše, co má, pro amerického námořního důstojníka Pinkertona, jehož zpívá
Andrea Carè. Elizabeth DeShong ztvární její věrnou
služebnou Suzuki a Paolo Szot si v roli Sharplesse opět
rozšiřuje svůj obdivuhodný repertoár. V úchvatně křehké inscenaci režiséra Anthonyho Minghelly bude orchestr řídit Pier Giorgio Morandi. Vstupenky zakoupíte
na www.cinestar.cz.

09/11 / 20:00
10/11 / 19:00

KD Šeříková

Odyssea + Pohoda
a Vladimír Mišík
& ETC
Začátek měsíce bude v KD Šeříková ve znamení legend.
Nejdříve přijedou 9. 11. Odyssea a Pohoda – dvě kapely
zaujímající výrazné místo nejen na regionální plzeňské
scéně. Jejich melodický rock/blues rock zajisté potěší
spoustu posluchačů. A hned následujícího dne 10. 11.
přivítá KD Šeříková Vladimíra Mišíka. Interpret mnoha
hitů, které sahají dál než za první plán (Sluneční hrob,
Variace na renesanční téma, Stříhali dohola malého
chlapečka), rocker a hlavně vynikající muzikant zajisté
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

připraví další z nezapomenutelných koncertních večerů, ve kterém určitě najdou místo i písně z nejnovějšího
oceňovaného alba Jednou tě potkám.

22–24/11

DEPO2015

Swingový festival
„Lindy Hop Herbst
Camp 2019”

15/11 / 20:00

DEPO2015

WWW
| Plzeň
Design Week
Precizně podaná směsice hiphopu, industriálu, elektroniky a volné skladby s jedinečnými texty Lubomíra Typlta a Ondřeje Sifona Anděry rozezní Klempírnu DEPO2015 během čtvrtého ročníku festivalu designu
Plzeň Design Week.

16/11 / 20:00

KD Šeříková

Pekař

Pekař, jeden z nejvýraznějších
představitelů generace mladých písničkářů, se stále drží
na vrcholu obliby nejen u posluchačů své věkové skupiny. Pravidelně vystupuje na festivalech a za sebou má již
i samostatné turné. Debutoval v roce 2016 albem #Pekař a vzápětí za něj zaslouženě získal nejedno ocenění.
Mezi největší hity, které napsal, patří mj. Bůh, Tančím či
Dokud mám. Ve svých textech se zamýšlí nad tématy,
která občas vrtají hlavou každému z nás, a umí je podat srozumitelnou, jasnou formou. 16. listopadu zahraje
v Plzni v KD Šeříková.

21/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Schumannův
kaleidoskop

Program koncertu Plzeňské
filharmonie nabídne nejen jednu z kompozičně dokonalých symfonií Roberta Schumanna a jeho Koncert
pro klavír a orchestr a moll, který patří k pilířům světového repertoáru, ale i mistrův klavírní cyklus Dětské
scény v orchestraci dirigenta večera Yoava Talmiho.
Hostem Plzeňské filharmonie bude vynikající pianista
Igor Ardašev. Vstupenky jsou již v prodeji na stránkách
www.plzenskavstupenka.cz.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

Pilsner Jazz Band pořádá druhý ročník festivalu zaměřeného zejména na swingový tanec lindy hop, ale
na své si přijdou i posluchači této populární hudby. Pro
tanečníky všech úrovní je připraveno 30 lekcí k výběru
– od velmi zkušených swingařů po ty, kteří swing ještě
nikdy netancovali a touží si tento návykový pohyb též
zkusit. Vyučují lektorské páry z Čech, Německa a Francie. Na páteční i sobotní večer jsou připraveny jazzbandy s nabroušeným repertoárem hudby let dvacátých až
čtyřicátých: z Německa přijede Simon & Simon, Pilsner
Jazz Band vystoupí s vokálním triem Mayfly’s Memory
z Regensburgu, a o neworleanskou atmosféru se postarají The Dixie Hot Licks. Na nedělní odpoledne je
naplánována swingová jam session. Více o swingovém
víkendu v DEPO2015 najdete na www.pilsenswing.eu.

23/11 / 20:00

DEPO2015

MIG 21 HYJÉ tour
Taneční, pěvecká a striptérská
skupina z Prahy 5 – Smíchova
i letos vyráží na podzimní klubové turné. Kapela představí nejen nový singl Hyjé!, ale
zároveň během téměř dvouhodinové show odehraje
všechny své největší hity. Vstup do areálu od 19:00 hodin.

23/11
18:45

CineStar

 řenosy z MET: Achnaton
P
(Philip Glass)

V dalším přenosu z Metropolitní opery se můžete těšit
na představení v režii Phelima McDermotta. Operu Achnaton bude ve svém debutu v MET řídit dirigentka Karen Kamensek. Anthony Roth Costanzo zpívá titulní roli
egyptského faraona, který chtěl ve své říši nastolit nové
náboženství a přál si, aby lid uctíval jen jediného boha.
V roli Achnatonovy nevěsty Nefertiti se představí debutantka Metropolitní opery, J’Nai Bridges. Faraonovu
matku královnu Teje zpívá Dísella Lárusdóttir. Inscenace
nabízí neobyčejně poutavé vizuální zpracování, k jehož
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vrcholům patří i umění žonglérů ze souboru Gandini.
Inscenace původně vznikla ve spolupráci LA Opera, Improbable a Anglické národní opery, kde měla světovou
premiéru. V roce 2017 obdržela cenu Olivier za nejlepší
operní inscenaci. Více informací na www.cinestar.cz.

Přehled koncertů

poslechnout jejich starší i novější písně do KD Šeříková
a zajisté si některé z nich také zazpíváte.

23/11 / 20:00

Kalikovský mlýn

23/11 / 20:00

KD Šeříková

Robert Křesťan
a Druhá tráva
Málokdo je u nás na poli folkové hudby přijímán s větší úctou a obdivem než
Robert Křesťan. Některé jeho písně, jako např. nesmrtelná Panenka, dávno zdomácněly nejen u táboráku,
ale i ve školních zpěvnících. S kapelou Druhá tráva již
léta neúnavně koncertuje po vlastech českých a ani
po mnohaleté úspěšné hudební dráze nehodlají usnout
na vavřínech. Důkazem toho budiž nové CD, které Robert Křesťan a Druhá tráva připravují. Přijďte si 23. 11.

TIP NA LISTOPAD
17/11 / 19:00

Parkhotel

Koncert
Václava Neckáře
a kapely Bacily
Legenda české pop music Václav Neckář slaví letos
65 let na hudební scéně a v plzeňském Parkhotelu
představí za doprovodu skupiny Bacily to nejlepší ze své bohaté hudební kariéry! Tu odstartoval
v roce 1964 v divadle malých forem Alfa, kde poznal Martu Kubišovou a o rok později vznikl jeho
první gramofonový hit „Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě“. V roce 1968 vytvořil s Kubišovou a Vondráčkovou trio Golden Kids a od roku 1972 zpívá
s kapelou Bacily. V listopadu 2002 přišla nečekaná
rána, kdy Václava Neckáře postihla mozková příhoda, ale v roce 2004 se velkolepě vrátil před publikum vyprodané pražské Lucerny, natočil album
„Oči koní“ a v roce 2011 slavil obrovský úspěch
s písní „Půlnoční“ k filmu Alois Nebel. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.
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Dunaj

Legendární brněnská kapela
Dunaj, která na konci osmdesátých a v devadesátých letech
patřila k pilířům domácí alternativní scény, vystoupí v sobotu 23. listopadu v Kalikovském mlýně. V roce 2019 obnovil Dunaj činnost ve složení Pavel Koudelka, Josef Ostřanský a Vladimír Václavek, skupina znovu našla původní
chemii a i dnes uhrane posluchače částečně minimalistickým a částečně až nervně hardcoreovým projevem. Páteř plzeňského vystoupení budou tvořit zejména skladby
z nejsilnějšího období Dunaje, ale zařazeny budou i zcela
nové písně vycházející z nejlepších dunajských tradic. Nejedná se tedy o klasický comeback, ale o novou energii, se
kterou Dunaj započal novou hudební dráhu. Vstupenky
na www.plzenskavstupenka.cz.

25/11
20:00

Buena Vista Club

Five River Blues Band (GB)
Catfish

Britští Catfish se dají popsat jako blues s rockovým nápřahem. Už dvakrát vyhráli British Blues Award a loni
byli vyhlášeni nejlepší anglickou bluesovou kapelou
roku – a to je vůdčí osobností kapely teprve čtyřiadvacetiletý kytarista a zpěvák Matt Long! V první části večera, který připravil Jazz bez hranic, vystoupí plzeňská
formace Five River Blues Band.

27/11 / 19:00

Měšťanská beseda

Pavel Dobeš
& Tomáš Kotrba

Koncertní vystoupení nezaměnitelného a nezařaditelného klasika české folkové
scény, kterého již léta na druhou kytaru doprovází Tomáš Kotrba, se uskuteční poslední listopadovou středu
v Měšťanské besedě. Písničkář, textař a skladatel Pavel
Dobeš je autorem nesmrtelných hitů jako „Něco o lásce“, „Jarmila“ nebo „Zum zum“, mezi jeho hlavní přednosti patří brilantní práce s jazykem a slovní humor
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů

a jeho živé, bezprostřední vystupování mu získává stále nové příznivce napříč generacemi. Hudební začátky
Pavla Dobeše jsou spojeny s ostravskými bigbeatovými
kapelami, s nimiž hrál v 60. letech a postupně se jeho
zájem přesměroval na country a folkovou hudbu.

28/11 / 19:00

KD Šeříková

Olympic

Večer 28. 11. bude v KD Šeříková
patřit skutečné české rockové
legendě. Přes padesát let hrající Olympic je kapelou, která si toto označení zaslouží ze
všech nejvíc. Olympic jsou stále kapelou, která má plno
v halách i na festivalech a jejíž písničky si v publiku pobrukují všichni od šedesátníků přes jejich děti až po vnoučata. A co že je jejich receptem na úspěch? Melodické rockové písničky a texty, které mají stále co říct. Ať už jste
příznivci kterékoli jejich éry, přijďte se zaposlouchat a zazpívat si. Tenhle koncert je naším top tipem.

29/11 / 19:30

Velké divadlo DJKT

CADENCE (CA)

Tradiční galakoncert Jazzu bez
hranic poctí svým vystoupením světoznámá vokální skupina Cadence z Toronta, jejíž moto zní: 4 muži, 4 mikrofony, žádné instrumenty – ty jsou pro chirurgy. Cadence
představuje fascinující směs komplexních harmonií,
fantastických aranží, pěvecké šikovnosti a hlavně čiré
radosti. Součástí představení jsou šprýmy na jevišti
i spolupráce diváků. Vše se pak snoubí s okouzlující přehlídkou hudební geniálnosti. Co tito hoši umějí dělat se
svými hlasy, je těžko uvěřit, to se musí slyšet! Koncert
zahájí dvě nejlepší plzeňské à cappella skupiny – ženská
Tutti Voci a mužský Hlasoplet.

29/11 / 20:00

KD Šeříková

The Plastic People
of the Universe
V době třicátého výročí sametové revoluce bude KD Šeříková hostit ty nejpovolanější: 29. 11. se koná koncert The Plastic People of the
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

Universe. Legendární „Plastici“ měli velké problémy
s komunistickým režimem a stali se symbolem českého
undergroundu i odporu proti tehdejšímu zřízení. Přijďte
si připomenout čas, kdy jsme ucítili naději, že se smutná
stránka jejich příběhu nebude již opakovat. Spolu s nimi
vystoupí kapela Garage, jež v 80. letech patřila ke generaci mladých kapel inspirovaných punkem, pub rockem
a novou vlnou. Hudba Garage je založena na osobnosti zpěváka Tonyho Ducháčka, který je autorem většiny
textů založených na unikátním periferním slangu se
spoustou poetické imaginace.

01/12 / 19:00

Parkhotel
Vánoční galakoncert
Pop operní trio La Gioia působí
na české a slovenské hudební
scéně již 10 let a po úspěšných
narozeninových koncertech připravuje velkolepý Vánoční galakoncert s hvězdou české opery Evou Urbanovou a dětským sborem Andílci, který se uskuteční v plzeňském Parkhotelu! La Gioia je ojedinělým spojením
operního zpěvu s populární hudbou. Jejich repertoár
tvoří skladby nejen světové hudební scény, ale hlavně
pozoruhodné úpravy známých českých a slovenských
hitů, které v jejich podání zní doteď neslyšeným, originálním způsobem. Tentokrát se můžete těšit na nejkrásnější světové a české koledy, jako „Holy night“, „Adeste
fideles“, „Ave Maria“, skladbu „Hallelujah“ a budete si
moci zazpívat také „Tichou noc“ nebo „Svět lásku má“.
Vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz.

05/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Honza Nedvěd

Patrně nejznámější český folkový písničkář Jan Nedvěd
se po třech letech opět vrací
do Měšťanské besedy, aby tu rozezpíval plný sál. Zazní
oblíbené písničky, které si po pár tónech kytary notují
hosté všech generací. Řadu z nich napsal společně s bratrem Františkem. V Plzni vystoupí s Jindrou Konířem, vynikajícím hráčem na klávesové nástroje, který se v roce
2001 stal nositelem prestižní Světové ceny Antonína
Dvořáka za přínos umění v oblasti hudby, a doprovodí
ho také Pavel Helan, písničkář, hráč na kytaru a ukulele,
který byl v roce 2013 finalistou soutěže Československo
má talent.
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02/11 / 15:00

D klub

Čtyři pohádky
o jednom drakovi
Marionetová pohádka pojednává o tom, jak to má drak těžké, když si chce vzít princeznu za ženu. Pohádka Divadla Špalíček plná písniček,
která vznikla v roce 1986 v dílně plzeňského loutkáře
F. Čečila, potěší malé i velké diváky. Vstupné 40 Kč platí
dospělí i dítě, děti do 3 let zdarma na klíně. Prodej vstupenek 30 minut před představením.

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 pořádá 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.

od 13/11 / 19:00

Moving Station

Předplatné
na divadelní
experiment

Nepropásněte druhou řadu předplatného do Moving
Station na současné autorské profesionální divadlo,
tanec a mezioborové inscenace, díla nezávislých tvůrců
a uměleckých skupin z České republiky i zahraničí. Předplatné platí v období říjen 2019 – leden 2020 a funguje
na principu 3+1. Za cenu tří představení získáte vstupné
na čtyři. Abonent si může vybrat z představení programu Moving Station v daném období dle svých zájmů
a časových možností, (jedinou výjimkou jsou akce
smluvních partnerů, na které se předplatné nevztahuje). V listopadu jsou v nabídce např. představení RHIZOMAS japonského butó tanečníka a americké perkusistky
(13. 11.), INTERNET VĚCÍ brněnského divadelního režiséra Jiřího Honzírka (25. 11.) či PŘÍŠTÍ PŘÍSLIBY – ohlédnutí
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za 30 lety tance a premiéra děl nastupující taneční generace (28. 11). Předplatné existuje i ve zlevněné variantě pro studenty, seniory a držitele průkazu ZTP.

16/11 / 15:00

Divadlo Alfa

Noc divadel
Letošní Noc divadel zaměří Divadlo Alfa na 30. výročí sametové revoluce. Nejdřív nabídne příběh pro děti Cirkus
zlodějů, který je o tom, že by se lidé neměli bát a neměli
by krást. Příběh, ve kterém děti musí odhalit zločinného
principála Armina Kudlu, protože dospělí snadno podléhají jeho charismatu a květnatým řečem a výmluvám.
Přímočaré dětské vidění se ale ošálit nedá. Po představení začne v prostorách celého divadla bojová hra pro
rodiny s dětmi. Těšit se můžete například na bytové divadlo a další atrakce.

17/11 / 19:30

Měšťanská beseda

Skleněný
zvěřinec

Slavná hra amerického autora
Tennessee Williamse se silně autobiografickými prvky líčí s humorem a upřímností život opuštěné matky
Amandy, která svou láskou a touhou udělat své děti
co možná nejšťastnějšími nadělá v rodině velikou
paseku. Syn Tom je zosobněním samotného autora
a sestra Laura představuje jeho sestru Rose. Rodinná
tragikomedie je o každém z nás, je zrcadlem nastaveným do našich směšných rodinných kotrmelců. Z lásky
totiž děláme ty nejkrásnější i nejhorší věci. Společně
s Amandou, Tomem, Laurou a nápadníkem Jimem
se smějeme i pláčeme sami nad sebou. Hrají Simona
Stašová, Jaromír Nosek nebo Filip Cíl, Kamila Trnková nebo Andrea Daňková, Karel Heřmánek ml. nebo
Zdeněk Piškula.

20/11 / 20:00

Divadlo Dialog

Adresát neznámý
Divadlo JakoHost uvádí scénické čtení knihy Kathrine
Kressmann Taylor, která se okamžitě po svém vydání
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

stala senzací a bestsellerem. Dopisy, které si mezi sebou vyměňují dva přátelé německého původu – Žid
Max Eisenstein a jeho bývalý obchodní partner Martin
Schulse, rozhodnuvší vrátit se po čtrnácti letech strávených ve Spojených státech do Německa, zobrazují
události, které byly inspirovány drsným chováním
Němců ke svým americkým známým, jak ho Kathrine Kressmann Taylor ve 30. letech 20. století v Americe pozorovala. Hrají Ondřej Beneš, Radim Brejcha
a Jakub Klíma.

21/11 / 20:00

Kalikovský mlýn

Stand Up
Miloš Čermák
a Luděk Staněk
V Plzni vystoupí pánové Miloš Čermák a Luděk Staněk
poprvé a předvedou, co to je pravý Stand Up, tedy něco,
co vás opravdu donutí vstát ze židle. Čeká vás nevhodný
obsah, nekorektní šťavnaté vtipy, demagogické argumenty, ale i inteligentní postřehy, nečekané souvislosti
a vygradované pointy. Miloš Čermák je novinář, autor
asi dvaceti knih, naposledy návodu pro použití padesátníka pod názvem Žena mi slíbila černošku. Komikem se stal v rámci boje s krizí středního věku. Luděk
Staněk je novinář, moderátor a manažer. Už několik let
uvádí, že je mu 39 let. V den, kdy má vystoupení, začíná tím, že organizátorům a kolegům pošle SMS, že
„tentokrát to nedám, jděte do háje“. Ty posílá celý den.
Večer samozřejmě vystoupí a má úspěch. A protože,
židlí není moc, neváhejte a kupujte vstupenky včas
na www.plzenskavstupenka.cz.

25/11 / 19:00

Moving Station

Internet věcí

Původní autorská inscenace brněnského režiséra Jiřího
Honzírka nabízí vhled do sociálních souvislostí, které
jsou spojeny s rozvojem současného fenoménu Smart
City. Optikou tématu levné práce zahraničních dělníků
popisuje rozevírání sociálních nůžek v naší zemi. Představení mělo premiéru v září 2017 v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo jako první z aktuálně tří nových
autorských děl v produkci Moving Station. Od té doby
hostovalo po celé ČR, včetně pražského divadla Archa
a po dlouhé době se opět vrací na domovskou scénu.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Moving Station představí
3. prosince pohybově vizuální
performance Sólo lamentoso Slávy Daubnerové.
… že Malá scéna DJKT chystá na 7. prosince premiéru interaktivního představení z veršů Františka Hrubína 1 x 6 pohádek.
… že v prosinci můžete vyrazit za divadlem do Besedy, a to na autorské čtení Jana Nováka Zatím
dobrý (13. 12.) a komedii Vzpoura nevěst (29. 12.).
… že Velké divadlo DJKT uvede 14. prosince premiéru komedie Brouk v hlavě s Martinem Stránským v hlavní roli.
… že Moving Station uvede 5. prosince reprízu
autorského představení režisérky Zuzany Burianové A kde ty bydlíš?
Dialogy v představení vznikly na základě spolupráce
s kulturní antropoložkou Hannah Schling, která zkoumala situaci zahraničních dělníků v Plzni. Hudbu složila Eva Rohleder, vystupují Taťána Janevová, Markéta
Hausnerová, Daniel Možnar.

09/12 / 19:00

Měšťanská beseda

Mrzák
Inishmaanský

Černá komedie o tom, jak
do zapadákova v Irsku přijedou filmaři z Ameriky, se
odehrává v malém krámku se smíšeným zbožím. V něm
žijí sestry Eileen a Kate, které se společnými silami starají o mrzáka Billyho, jehož jedinou zábavou je čtení knih
a pozorování krav. Život se začne komplikovat, když se
místní lidé dozví, že se jim nabízí šance, dostat se do Hollywoodu. Obyvatelé se neštítí vulgarismů ani fyzického
napadání, jsou nevzdělaní, ale o to upřímnější. Každý
z nich touží po jediném – urvat si kousek štěstí. I mrzák
Billy by si chtěl splnit svůj velký sen, což ho vede k nečekaným činům. A protože umí využít svoji chytrost, udělá
tu největší sviňárnu ze všech. Představení není vhodné
pro děti do 12 let. Hrají Matouš Ruml, Martin Hofmann,
Adrian Jastraban a další.
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do 24/11

Galerie Jiřího Trnky

Svobodně

Po změně režimu v listopadu
1989 padla veškerá omezení
a umělci se od té doby mohou vyjadřovat zcela svobodně. Svoboda neznamená pouze možnost dělat si,
co chci, ale její neodmyslitelnou součástí je i odpovědnost. 30 let svobodné tvorby, 35 vystavujících autorů.
Na téma Svobodně sestavili členové Unie výtvarných
umělců Plzeň výstavu v Galerii Jiřího Trnky.

od 20/11
Západočeská galerie

Neoklasicismus mezi
technikou a krásou. Pietro
Nobile (1776–1854) v Čechách
Architekta Pietra Nobileho, významnou postavu
evropského neoklasicismu, není snadné zařadit.
Rodák ze švýcarského italskojazyčného kantonu
Ticino, který se prosadil u vídeňského dvora zakázkami pro kancléře Metternicha, patřil k následovníkům slavné generace architektů Ledouxe a Boullého. Název výstavy odkazuje k Nobileho reformě
školy architektury na Akademii výtvarných umění
ve Vídni v letech 1818–1828. Reforma posílila pozici
Akademie vůči Polytechnice, pro jejíž žáky se stalo
povinným absolvovat akademickou výuku. Zároveň s péčí o výtvarné vzdělání inženýrů z techniky
projevil Nobile schopnost zabývat se technickými
úkoly ve své vlastní praxi (mosty, majáky). Výstava
je rozdělena do několika okruhů: Nobile a francouzská tzv. revoluční architektura, neoklasicistní
doktrína a její praxe, neogotika a raný historismus
a Nobileho konkurenti a žáci. Jde o první výstavu
věnovanou tomuto architektovi, řediteli školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Kvůli rozptýlenosti fondů, které jsou dnes uloženy ve Vídni, Terstu, Bellinzoně, Praze i Kynžvartu,
nebylo dosud možné souhrnně tohoto významného architekta a učitele představit. ZČG přináší nový
pohled na dění v evropské architektuře, jehož část
se shodou historických okolností odehrála v západních Čechách.

22

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 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. listopadu
od 13 do 18 hodin tvořivá dílna a celý den bude vstup
do výstavy zdarma. 21. listopadu od 17 hodin proběhne
komentovaná prohlídka, kam je vstup také zdarma.

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.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

Přehled výstav

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.

ŠKODOVKA

HO!
DOOTTOOHO!
D

90
let

hokeje v Plzni očima fanoušků
20/9/2019 - 2/2/2020

do 02/02

Západočeské
muzeum

Škodovka
do toho! 90 let
hokeje v Plzni
očima fanoušků

Západočeské muzeum v Plzni připravilo ve spolupráci
s plzeňskými hokejovými fanoušky a s podporou klubu
HC Škoda Plzeň výstavu k 90. výročí založení klubu. Výstava si neklade za cíl objektivně a plnohodnotně zma-

listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

povat dějiny klubu, ale ukázat, které události utkvěly
v paměti hokejových fandů, a co všechno za dlouhá léta
nastřádali jako připomínku těchto událostí.

31/10–30/11

Galerie Ladislava
Sutnara

Kruhová obrana
Výstavní projekt představuje
aktuální tvorbu studentů a pedagogů ateliéru Ilustrace
a grafika pod vedením Mikoláše Axmanna. Tématem je
světlo jako určující kontext vizuality a kniha jako místo
pozitivního střetu textu s obrazem. V závislosti na proměnlivém osvětlení se velkoformátové tisky s jednotným námětem lidské figury stanou střídavě hrozbou
a předmětem soucitu. Otázky archetypální a přesto
aktuální jsou formulovány současným jazykem, vycházejícím z tradice grafických technik a směřující ke zrovnoprávnění současných technologií. Vernisáž výstavy
proběhne 6. listopadu od 18 hodin a 17. listopadu se
od 17 hodin můžete těšit na mimořádný doprovodný
program s vokálním kvintetem Tutti Voci.
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05–29/11

Galerie Evropského
domu SVK PK

Všichni na scénu!
Belgicko-české
divadelní vztahy

Výstava belgického plakátu zkoumá plodnou spolupráci, která se zrodila a rozvíjela v divadelní oblasti mezi
Českou republikou a frankofonní Belgií za posledních
60 let. Představuje originální neprobádanou cestu
a inovativní práci divadelního režiséra Otomara Krejči mezi Prahou, Louvain-La-Neuve a Bruselem, jakož
i scénografické úvahy, které charakterizovala některá
pražská Quadriennale. Zároveň plně těží z nejnovější
kulturní události, která propojila Plzeň a Mons, evropská hlavní města kultury v roce 2015, prostřednictvím
dvojjazyčné divadelní inscenace Ubus. Knihy, plakáty,
fotografie a texty přivádějí návštěvníka do víru divadelní tvorby na cestě časem a prostorem.

Západočeské muzeum
06/11
16:00–18:00 Hokejové odpoledne
– autogramiáda hráčů
A – týmu HC Škoda Plzeň
V rámci hokejového odpoledne připravilo Západočeské muzeum v Plzni díky podpoře klubu HC Škoda Plzeň
autogramiádu hráčů A – týmu. Ve stejném čase bude
probíhat komentovaná prohlídka výstavy Škodovka
do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků za asistence autorů. Návštěvníci se tak dozví další zajímavosti
z historie plzeňského hokeje. Výstava bude pro tuto příležitost doplněna o další vzpomínky fanoušků na období 50. a 60. let 20. století a unikátní fotografie z výstavby
krytého zimního stadiónu, od jehož otevření letos uplyne 50 let. Dále bude k vidění sterilizační bubínek doktora Pavlíčka, který byl klubovým lékařem v době, kdy
klub nesl název Spartak Plzeň.

od 07/11

Studijní a vědecká
knihovna PK

Z minulosti
do budoucnosti

Výstava v prostorách Studijní a vědecké knihovny PK

24

s podtitulem od Historického parku Bärnau-Tachov
k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko představí ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko jako instituci, která trvale
a rozsáhle seznamuje širokou veřejnost se společným
kulturním a přírodním dědictvím na území kolem česko-bavorské hranice. ArchaeoCentrum se zabývá výzkumem a vizualizací společného dědictví, čímž lidé
z projektového území získají větší regionální identitu,
která povede k uvědomělé konfrontaci se společnými
dějinami.

12/11 / 17:00

Západočeská galerie

Sobě ke cti, umění
ke slávě.
Sbírky a sběratelé
1600–1960

Západočeská galerie zve na komentovanou prohlídku
výstavy Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé
1600–1960 se zasvěceným komentářem. Průvodcem
bude její spoluautor Vít Vlnas z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity
Karlovy. Výstava propojuje čtyři staletí umělecké tvorby, díla starých mistrů českého i zahraničního původu
(Petr Brandl, Sebastiano Ricci, Tilman Riemenschneider)
jsou na ní konfrontována s uměním 19. století a české
moderny (Arnold Böcklin, Antonín Mánes, Antonín Slavíček, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka). Návštěvník
uvidí renesanční skvosty ze sbírky Rudolfa II. stejně jako
díla českého kubismu ze sbírky Vincence Kramáře.

13/11 / 16:00

Západočeská galerie

Zážitková
výtvarná dílna
pro rodiče s dětmi

Tvůrčí dílna v Masných krámech se odvíjí od výstavy Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé
1600–1960, která představuje sběratelskou činnost
šlechtických rodů Černínů, Lažanských, Šternberků
či Lobkowiczů, ale i milovníků 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. Rezervace a informace: Patricie Císlerová,
cislerova@zpc-galerie.cz nebo na tel.: 377 908 536.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz
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od 01/11

Měšťanská beseda

TŠ GREGORIADES
Zahájen zápis
do Tanečních
kurzů JARO 2020
od 01/11 / 19:00

Zámek Zbiroh

Večerní prohlídky hradu
a zámku Zbiroh
Každý listopadový pátek zve zámek Zbiroh na prohlídky s neopakovatelnou atmosférou. Zkuste si
projít interiéry zámku i starý hrad v čase, kdy ožívají
legendy a osudy Zbirohu z dob Přemysla Otakara II., Karla IV. nebo Rudolfa II. S průvodcem projdete poutavým příběhem historie hradu a zámku
Zbiroh v rámci stálé expozice, navštívíte zámecké
komnaty a salonky a procházku interiéry zakončíte
v monumentálním a křišťálovými lustry nasvíceném Muchově sále. Další kroky již budou směřovat
do nejstarších částí původního románsko-gotického hradu, kde z potemnělého nádvoří vstoupíte
do hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie a nahlédnete do útrob nejhlubší hradní studny v Evropě, jednoho ze záhadných tajemství Zbirohu. Rezervace
nutná na tel.: 602 527 632 nebo na info@zbiroh.com.

09/11 / 11:00

Zámek Zbiroh

Svatomartinské posvícení
Chcete-li oslavit svátek sv. Martina opravdu stylově, vyrazte druhou listopadovou sobotu na nádvoří zámku Zbiroh. Svou produkci zde budou prezentovat dvě desítky předních českých a moravských
vinařství. Kromě ochutnávek vína přímo od vinařů
se můžete těšit na bohatý program s cimbálovou
muzikou, lidovým jarmarkem a samozřejmě i s příjezdem sv. Martina s družinou. Zámeckou krčmu
rozvoní pečené husy, posvícenské koláče a další
lahůdky svátečního menu. Během celého dne si
můžete navíc zpestřit pobyt návštěvou komentovaných prohlídek zámku. Více na www.zbiroh.cz.
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Taneční škola Gregoriades zahájila zápis do jarních
tanečních kurzů pro mládež a dospělé. Přijďte si užít
exkluzivní taneční v Měšťanské besedě pod taktovkou
nejmladšího tanečního mistra Nikoly Gregoriadese.
Můžete se těšit na skvělé vyučovací lekce, prodloužené
lekce, fashion & selfie & cocktail party, lekci stolování a raut, diskolekci, soutěž o jízdu v luxusní limuzíně,
soutěž o MISS a GENTLEMANA kurzu a na závěrečném
plesu budete tančit o společenský oblek a další hodnotné ceny. Výuka od února 2020, přihlášky a informace
na tel.: 720 121 060 nebo na www.gregoriades.cz.

od 01/11

Antické a egyptské
lázně

Dárkové poukazy

Dárkový poukaz do Antických
a egyptských lázní potěší nejen o Vánocích. Obdarovaný si může vybrat proceduru v pyramidě s vířivkou
a odpočívárnou s křeslem faraóna Tutanchamóna
nebo Skalní chrám s ojedinělým projektem – infrasauna se solí a kyslíkem a odpočívárnou pod hvězdným
nebem Orionu. Jako Kleopatra a Cézar se můžete cítit
v Egyptském chrámu s himálajskou solnou saunou
a hydromasážní vanou. Antika zahrnuje parní lázeň
a saunu. Ke všemu je navíc zdarma k dispozici slaný
relaxační a plavecký bazén. Poukaz zakoupíte v Čajovně Relax, Bolevecká náves 6/7, Plzeň, nebo v e-shopu
na www.antickelazneplzen.cz. Podrobnější informace
na www.antickelazneplzen.cz nebo na tel.: 603 104 140
po 14. hodině.

01–
14/11

S
 bírka ke Dni
válečných veteránů

Jedenáctý listopad, svátek svatého Martina, patrona vojáků, je dnem, kdy skončila první světová válka. A proto
je i Dnem válečných veteránů. Československo se k těm
svým, ať už prvoválečným nebo druhoválečným, neza-
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od 01/11

Bonjour Plzeň 2019
Alliance Française de Plzeň už posedmadvacáté připravila dny plné francouzské kultury, od gastronomie
a filmových projekcí až po slam poetry nebo street
art. Pro labužníky jsou nachystány gastronomické
události, jako je ochutnávka vín a sýrů, kuchařský ateliér, francouzský trh nebo francouzská snídaně. Pro
děti se uskuteční kouzelnická show v Muzeu loutek.
Na své si nejmenší přijdou i v Moving Station, kde je
čeká tradiční Chvilka s pohádkou. Připraveno je slam
poetry vystoupení dua Marbre a Obrazy v přímém
přenosu v podání Les Débrouillards. Animační dílnu
v rámci festivalu Animánie povede belgická lektorka
z Caméra Etc. A chybět nebude ani film a hudba. Více
informací na alliancefrancaise.cz/plzen.
1. 11. 19:00	Slavnostní zahájení (Alliance Française
de Plzeň), vstup pro zvané
4. 11. 17:00	Kuchařský ateliér (Alliance Française de
Plzeň), 185 Kč/135 Kč (pro členy AF)
5. 11. 17:00	Střídavá péče – film (Kino Beseda),
120 Kč/90 Kč (pro členy AF)
19:30 Utop se nebo plav – film (Kino Beseda)
6. 11. 19:00	Speak Dating (Le Frenchie Café), vstup
zdarma
9. 11. 10:00	Francouzská snídaně (Alliance Française
de Plzeň), 110 Kč/80 Kč (pro členy AF)
10. 11. 10:00	Francouzský trh a Chvilka s pohádkou
(Moving Station), vstup zdarma
12.–14. 11.	Obrazy v přímém přenosu (DEPO2015),
ve spolupráci s Plzeň Design Week,
vstup zdarma
13. 11. 16:00	Wow Magic Show (Muzeum loutek),
100 Kč
19:00	Ochutnávka francouzských vín a sýrů
(Alliance Française de Plzeň),
210 Kč/180 Kč (pro členy AF)
20:00	Slam Poetry Exhibice v Praze
(Rock Cafe), 130 Kč
14. 11. 14:00	Animační dílna – Caméra Etc. z Belgie
(Moving Station), vstup zdarma, do 16:00
16:00	Slam Poetry ve spolupráci s Plzeň
Design Week (DEPO2015), vstup zdarma
20:00 Slam Poetry v Plzni (Anděl Café), 130 Kč
15. 11. 19:00	tYhle – LEGOrytmus (Papírna),
180 Kč/120 Kč (pro členy AF)
20:30	Poitín – koncert (Univerzitní kavárna
Družba), vstup zdarma

26

Akce měsíce | Kulturní tipy

chovalo právě nejlépe. Příběhy těch, kteří ještě žijí, se
snaží zachytit projekt Paměť národa. Stejně tak zachycuje příběhy i dalších hrdinů dvacátého století. Pomáhá v tom i tradiční sbírka ke Dni válečných veteránů.
Na řadě míst, v knihovnách, kavárnách, obchodech
i v ulicích, se v první půli listopadu setkáte s kasičkami
a červenými květy vlčích máků. Kupte si ho, připněte
do klopy a vzdejte hold těm, kteří prošli peklem světových válek, a zároveň podpořte natáčení příběhů
hrdinů nedávné minulosti.

06/11 / 09:00–15:00

DEPO2015

Inovujeme Plzeň
Druhý ročník největšího regionálního setkání inovátorů
v západočeské metropoli představí technologie z oblasti umělé inteligence, dronů, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace regionálních firem a výsledky
výzkumu z univerzitního prostředí. Vstupné na akci je
zdarma.

06/11
19:00

Papírna

Jednou budem dál

Listopad 1989 zblízka, zdálky a s odstupem. Paměť
národa zve na besedu a happening s atmosférou
listopadu 1989. Jak tehdejší události prožívali přímí
aktéři? A jak vše vnímali emigranti na druhé straně
planety? A jak se na listopad dívají ti, kteří přišli na svět
až po něm? O tom všem bude mluvit Markéta Čekanová s Přemyslem Kubištou, hlasem plzeňského náměstí listopadových dnů, se známým představitelem
plzeňského disentu Janem Rampichem, s výraznou
postavou československé emigrace Jiřinou Fuchsovou
a s mladým aktivistou Petrem Komancem. Hudební atmosféru vzpoury proti totalitě dokreslí skupina
Bradavice.

08–14/11

DEPO2015,
CineStar

Juniorfest

Již podvanácté míří do Plzně
mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest. Festival zve nejen nejmenší diváky, ale i jejich
doprovody a další návštěvníky k bohatým filmovým
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz
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zážitkům. Kromě projekcí se navíc v sobotu 9. 11. mohou návštěvníci těšit na Den s Českou televizí. Děti si
na jednotlivých stanovištích připomenou oblíbené
české pohádky a setkají se s herci z nové pohádky Hodinářův učeň. U setkání s filmovými osobnostmi ještě
zůstaneme – do Plzně dorazí v sobotu 9. 11. hollywoodský herec David Morse. Ten v rámci Juniorfestu uvede
od 19:30 hodin v multikině CineStar snímek Zelená míle,
ve kterém hraje vězeňského dozorce Brutuse Howella.
Den předtím, během slavnostního zahájení festivalu,
převezme Morse v Domažlicích Zlatou rafičku za celoživotní přínos světové kinematografii. Více informací
na www.juniorfest.cz.

10/11 / 10:00

Měšťanská beseda
Setkání s misionáři
a pastory
Raulem a Betty
Reyesovými
Raul a Betty jsou zakladateli a předními pastory sboru
Un Estilo de Vida ve městě La Plata v Argentině. Kromě
toho Raul pracoval jako sociální psycholog na policii

TIP NA LISTOPAD
28/11 / 13:30–16:30

Krajský úřad
Plzeňského
kraje

Vánoční trhy
Čas adventní a také čas nejkrásnějších svátků roku
ohlásí letos již poosmé na krajském úřadu vánoční trhy. Ty se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu
od 13:30 do 16:30 hodin ve vnitrobloku Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18 v Plzni.
Přijďte si v předvánočním čase nakoupit cukroví,
perníčky a další dobroty, ale také vánoční dekorace a dárkové předměty od středních odborných
škol a neziskových organizací z Plzeňského kraje.
Vstup je zdarma, proto se přijďte naladit na vánoční svátky už na konci listopadu! Více informací
na www.plzensky-kraj.cz.

Plzeň
Design
Week

Design
a svoboda
11–17 | 11 | 2019
DEPO2015
plzendesign.cz

listopad 2019 | www.zurnalmag.cz
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v provincii Buenos Aires, která je známá vysokou kriminalitou. V posledních letech prožili velmi silná setkání s Bohem a ve svém poselství se soustřeďují na jeho
hlubší poznání, budování vztahu s ním a svou prací přinášejí naději v tomto uspěchaném světě. Přijďte na setkání s misionářem 21. století a seznamte se s rozdílem
mezi studeným náboženstvím a skutečným životem
s Bohem. Akci pořádá Křesťanské centrum Plzeň.

11–17/11

DEPO2015

Plzeň Design
Week
14–17/11

Americká 42

ZÚROČENÍ – živá instalace
proměny genia loci
Funkcionalistická budova na Americké 42 Plzeň,
mj. bývalé sídlo KV KSČ, bude symbolicky a zcela
výjimečně otevřena veřejnosti v rámci oslav 30 let
demokracie a svobody. Neziskové organizace Johan a PaNaMo zde nabídnou jako součást projektu Cesta svobody program, který reflektuje tuto
etapu prostřednictvím umělecké tvorby. Program
reprezentuje tvorbu a postoje těch, kteří podstatnou část svého života žijí v demokratických poměrech. „Nechceme jen vzpomínat a plácat se hrdinsky po ramenou, ale stimulovat živou současnou
tvorbu a tvořivost,“ uvedl Roman Černík, ředitel
centra Johan. Návštěvníci se během 4 dnů setkají
s výtvarným uměním, divadlem, tancem, filmem,
diskusemi a architektonickými prohlídkami budovy. Program začíná ve čtvrtek 14. 11. v 18 hodin
vernisáží výstavy situované ve 2. NP a prezentující
díla např. Matěje Skalického (analogová fotografie), Klaudie Hlavaté (malba), Nikoly Emmy Ryšavé
(socha-objekt), Jakuba Čúzyho (mechanický objekt) či Černého berana (grafika / performance).
Filmové projekce ukáží tvorbu plzeňských filmařů
i snímky z festivalů Jeden svět a Ekofilm. Divadelní
žánr zastoupí návštěva z Polska, legendární soubor
Wegajty, taneční potom Pulsar s představením Generace X. V 1. NP bude situován malý bar, kde se
uskuteční koncerty Cermarqua či Doroty Barové
(Tara Fuki). Podrobný program na www.zuroceni.eu,
předprodej vstupenek na GoOut.net.
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Od 11. do 17. listopadu se vypravte do DEPO2015, kde se uskuteční festival designu.
Letos se věnuje 30 letům svobody a zavzpomíná na fenomény designu před i po revoluci. Na návštěvníky tak
čeká výstava Fenomén Favorit o rokycanských jízdních
kolech, dětská expozice s legendárními hračkami Fatry nebo Velorex. Víkendová přehlídka představí, jak je
na tom design dnes. U 40 prodejců vyberete kvalitní vánoční dárky. V týdnu můžete navštěvovat také přednášky, diskuze a workshopy, na těch si zkusíte vytvořit diář
nebo si s odborníkem navrhnete rekonstrukci obýváku
či kuchyně. Od 12. do 16. 11. se můžete zapojit do tvorby tzv. „peace wall“ – zdi míru, která vznikne ve Fresh
Air Gallery pod vedením umělce Juliana Vogela. V pátek 15. 11. proběhne diskuze módní návrhářky Liběny
Rochové, teoretika designu Jiřího Huláka a sochaře
Pavla Karouse o tom, co svoboda přinesla designu.
Poté vystoupí kapela WWW Neurobeat, známá spoluprací s umělcem Lubomírem Typltem. Celý program je
na www.plzendesign.cz.

12 a 26/11

Měšťanská beseda

Cestovatelské
přednášky

Beseda zve 12. listopadu do Súdánu a o dva týdny později na treking napříč Pyrenejemi. Vladimír Váchal je nadšený cestovatel, fotograf
a milovník Blízkého východu. Ale tentokrát pozve posluchače do severovýchodní Afriky, do Súdánu. Na výpravu
do španělských Pyrenejí je zase vezme Michal Kroužel.
Na této cestě jim budou dělat společnost jen hory, lesy,
jezera, lesní zvěř a všudypřítomný hmyz. Vstupné 100 Kč
v předprodeji a 120 Kč v den konání.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz
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16/11 / 12:00

Starý Plzenec

Svatý Martin
na Radyni
Na Radyni zavítá patron vojáků
i s vínem a nezbytným občerstvením. Po celé odpoledne bude v předhradí probíhat ochutnávka vín, svatomartinské posvícení, hudba a podzimní tvoření pro děti.
V jednu hodinu přijede na bílém koni i sám svatý Martin
s družiníky, aby pokřtil svatomartinské víno. O dvě hodiny později se před zraky diváků odehraje komponovaný
příběh o sv. Martinovi. Vstup zdarma. V půl jedné, půl
druhé a půl třetí můžete využít i možnosti komentovaných prohlídek hradu. Zde se platí 80 Kč, rezervace
na www.ic-radyne.cz. Více na www.straryplzenec.cz.

22/11 / 18:00

Parkhotel

Královský košt
Velká pultová degustace
300 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2019 je tady! Všechna prezentovaná vína získala Velkou zlatou, zlatou,
stříbrnou nebo bronzovou medaili a chybět nebude
ani CHAMPION a vítězové jednotlivých kategorií. Bez
nadsázky lze tedy říci, že na Královském koštu ochutnáte aktuálně nejlepší vína České republiky. Vstupenky
k zakoupení na www.plzenskavstupenka.cz.

30/11 / 14:00

ZOO

Advent v zoo
Letošní advent začíná 1. prosince. V ZOO je to však o den dříve – v sobotu 30. listopadu. Začne tradiční tvůrčí dílnou
ve staročeské hospodě na statku Lüftnerka. Její účastníci budou, tak jako každoročně, mít možnost za poplatek 100 korun si nazdobit adventní věnec, jenž je bude
provázet po čtyři předvánoční týdny. O týden později se
koná mikulášská nadílka a čertovské odpoledne obohacené o ukládání medvědů k zimnímu spánku. Adventní
program v plzeňské ZOO vyvrcholí v sobotu 21. 12. živým betlémem na nádvoří statku Lüftnerka. ZOO bude
otevřená samozřejmě i na Štědrý den a na Silvestra.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že do DEPO2015 dorazí 8. prosince čerti z Rakouska.
… že tradiční mikulášská nadílka a
čertovské
odpoledne obohacené o ukládání medvědů se v plzeňské zoo koná 7. prosince.
… že 14. 12. zve Beseda na Mikulášský maškarní bál.
… že v prosinci bude ve Studijní a vědecké knihovně PK pokračovat seriál přednášek Na cesty a podíváme se do Izraele a do Íránu.
… že i letos chystá iniciativa Holky holkám sbírku
vánočních dárků pro maminky a děti z charitních
domovů pro matky s dětmi v tísni.

TIP NA PROSINEC
01/12 / 16:00
náměstí Republiky

Slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromu
První adventní neděli se na náměstí Republiky opět
rozzáří vánoční strom, ale tentokrát zcela v novém
hávu, s moderními prvky dekorativního osvětlení.
Otevře tradiční adventní čas v kulisách trhu s předvánoční atmosférou, vůní perníčků, staročeského
trdla a možností hledání inspirace na dárky pro
své blízké. Program, který rozsvícení vánočního
stromu bude předcházet, zahájí vánočně laděné
vystoupení dechového Junior orchestru, po němž
se představí pěvecký sbor Pilsen Voice a malý lidový soubor Plzeňský MLS. Od páté do půl šesté bude
náměstím znít dixieland v podání The Dixie Hot
Licks. Po svátečním slově biskupa Tomáše Holuba
a primátora Martina Baxy i samotném rozsvícení
stromu se otevře Vánoční muzikálové nebe v podání členů muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla.
Programem provází moderátor Stanislav Jurík. Více
informací na www.plzen.eu.
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14/11

CineStar, Kino Beseda, Kino Káčko

Le Mans ’66 / drama / životopisný
Automobilka Ford to v šedesátých letech neměla úplně jednoduché, tedy alespoň ne na závodních okruzích, kde se její řidiči
museli pravidelně koukat na zadní nárazník konkurenční stáje
Ferrarri. A ve Ferrarri si uměli úspěch užít a nebáli se dát šéfům
Fordu dost ostře najevo, co si o nich myslí. A u Fordu si řekli, že
to stačilo. Blíží se prestižní závod v Le Mans a je potřeba ho vyhrát za každou cenu, automobilka tak povolává do zbraně dva
muže, kteří jí mají vítězství zajistit. Tím prvním je designér Carroll
Shelby. Má pár týdnů na to, aby vymyslel revoluční auto schopné
dojet do cíle na prvním místě. Druhý muž je Ken Burns, válečný veterán, hodně horkokrevný chlap a zatraceně dobrý závodník, jenž
by měl usednout za volant auta, které zatím neexistuje ani na papíře. Ti dva nejsou zrovna kamarádi, v sázce je ale čest americké
automobilky i jich samotných a oni jsou odhodlaní udělat všechno
pro to, aby Ford Ferrarri porazil. A nebojí se u toho riskovat vlastní
pověst a možná i život. Napínavé drama podle skutečné události točil James Mangold, autor skvělé komiksovky Logan: Wolverine nebo
biografie Johnnyho Cashe Walk the Line. Hlavní role pak svěřil oscarovým hvězdám Mattu Damonovi a Christianu Baleovi. Kino Beseda
uvede 14. listopadu, Kino Káčko 22. listopadu.

		

CineStar, Cinema City

31/10

Stáhni a zemřeš / thriller
Už jsme tu měli horory o vraždících telefonech, televizích nebo dokonce
krabicích. Takže je čas na zabijáckou aplikaci. Hlavní hrdinkou hororu Stáhni a zemřeš je mladá zdravotní sestra Quinn, která se rozhodne stáhnout si
neobyklou aplikaci. Nejde o hru nebo program, který člověku usnadní život.
Jen o odpočet. Odpočet, který ukazuje, kolik času člověku zbývá, než zemře.
Quinn si zpočátku myslí, že jde jen o nejapný žertík, ale když odhalí, že by podle aplikace měla mít před sebou jen
tři dny života, lehce znervózní. A bude to horší, protože to vypadá, že ji začíná kdosi sledovat a zkouší ji vystrašit.
Stala se obětí nějakého vtipu, nebo jí skutečně hrozí nebezpečí a smrt? To zjistí za tři dny… Nebo se jí povede před
podivným prokletím utéct? V hlavní roli se objeví Elizabeth Lail, kterou jste mohli vidět v seriálu Bylo, nebylo.

31/10

CineStar

Abstinent / drama
Syn Ivana Trojana Josef už se objevil ve filmech jako Anděl páně nebo Revival,
první velkou roli ale dostal v dramatu Abstinent, a pokud se alespoň trošku
potatil, můžeme od něj čekat zajímavé věci. Zahrál si tu devatenáctiletého
kluka Adama, který byl na první pohled úplně obyčejný. Měl život před sebou,
chystal se na vysokou a užíval si na večírcích, kde alkohol tekl proudem. A neviděl to jako problém, stejně tak nikdo z jeho okolí. A pak se to pokazilo. Po hodně nepříjemném průšvihu skončil
Adam v protialkoholické léčebně. Stejně jako většina lidí si myslel, že to je místo, kam chodí s alkoholem bojovat
především starší lidé a ne někdo, kdo zrovna dodělal maturitu. Rozhodně nebyl nadšený, že tu je zavřený s dalšími
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alkoholiky, ale pomalu mu začalo docházet, že i on patří mezi závislé. A že s tím musí začít něco dělat dřív, než bude
pozdě. Pomůže mu s tím empatický terapeut, nebo už Adama čeká jen pád na dno? Vedle Josefa Trojana se objeví
Jessica Bechyňová, Šimon Fridrich nebo Vasil Fridrich.

DEPO2015

07/11 / 19:00

Filmový klub: Victoria
Film bez střihu. Paradox, který se protiví samotnému principu filmového umění,
ale který je v historii kinematografie přítomný od samého jeho počátku. Alfred
Hitchcock kdysi o svém filmu Provaz (1948) řekl: „Filmy musí mít střih. Provaz
byl odpustitelný experiment.“ Snímky jako právě Provaz (1948), sulaRuská archa (2002) anebo Birdman (2014) ukazují, že tento experimentální přístup láká
v průběhu dekád i velká režisérská jména. Absence střihu může sloužit nejen jako možnost předvést své režijní umění,
ale i jako nezaměnitelný výrazový prostředek. Jedním z nejnovějších přírůstků do tohoto podžánru je německý thriller
Victoria (2015), který v jednom jediném záběru provádí diváka pulzujícím nočním Berlínem. Po filmu následuje diskuze
s Dominikem Dolejšem. Film je uváděn s podporou Goethe-Institutu.

07/11

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

Ženská na vrcholu / romantický / komedie
Před dvěma lety vyrazila Anna Polívková na Špindl a byla z toho komedie
velmi pochybných kvalit, ale rozhodně se na ni chodilo. Takže se letos dočkáme filmu, který zkouší uspět s podobnou kombinací. V Ženské na vrcholu se seznámíte s Helenou, majitelkou biokavárny, maminkou osmiletého
Mikuláše a sympatickou ženskou, která je tak single, až je z toho její okolí nervózní. Proto se ji její teta rozhodne
poslat do hor, kde by si mohla nejen odpočinout, ale ideálně i někoho najít. Že Helena nemá zájem? Její problém,
prostě pojede. Na horské chatě Samota se ovšem setkává se dvěma muži, kvůli nimž si to nakonec možná užije.
Jeden je člen horské služby a velký milovník žen Mišo, druhým jeho bratr, majitel chaty a fanda adrenalinových
sportů Richard. Může se jí jeden z nich dostat pod kůži? A co se stane, když se na chalupě objeví Helenina maminka s tatínkem, kteří si řekli, že Vánoce stráví rodina pohromadě, i když by to mělo být uprostřed hor? Vedle Anny
Polívkové se můžete těšit na Martina Dejdara, Marka Němce, Janu Preissovou nebo Bolka Polívku. Kino Beseda
uvede 27. listopadu, Kino Káčko 8., 17. a 23. listopadu.

CineStar, Cinema City, Kino Beseda,
Kino Káčko

07/11

Bitva u Midway / akční / drama / historický
Bitva u Midway byla jednou z nejdůležitějších bitev druhé světové války
a možná tou vůbec nejdůležitější bitvou v Tichomoří. Japonské loďstvo mělo
v plánu jedním velkým úderem zlikvidovat americkou flotilu a chtělo zaútočit
na atol Midway, čímž by vylákalo Američany do bitvy, kde by je mohlo rozdrtit.
Jenže nepočítali s tím, že tajná služba jejich plán odhalí a blížící se japonské letadlové lodě se tak střetly s americkými za podmínek, které pro ně nebyly zdaleka tak výhodné. A jak se ukázalo, tak nakonec i fatální. Velkolepý válečný
film podle skutečné události režíruje Roland Emmerich, specialista na filmovou destrukci, který natočil třeba Den
nezávislosti a svět zničil ve filmech Den poté a 2012. Tentokrát sice půjde „jen“ o lodě a spoustu letadel, přesto se
fandové velkolepé podívané plné výbuchů mají na co těšit. Emmerich se rozhodl film pojmout jako příběh ne jednoho pilota, ale hned několika hrdinů, a to jak těch, kteří se přímo zúčastnili boje, tak i generálů, kteří celou bitvu
řídili. V hlavních rolích se tak objeví spousta hvězd v čele s Dennisem Quaidem, Woodym Harrelsonem, Aaronem
Eckhartem nebo Patrickem Wilsonem. Kino Beseda uvede 25. listopadu, Kino Káčko 16. listopadu.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz
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CineStar, Cinema City

14/11

Amnestie / drama / thriller
Režisér Jonáš Karásek zaujal diváky i kritiky v roce 2013, kdy natočil provokativní film Kandidát, který ukazoval prohnilost politiky na sousedním Slovensku, se svým novým filmem se ale podívá na naše území, i když do doby, kdy
Česká republika ještě neexistovala. Jsme v roce 1990 a Československo se raduje z nově získané svobody. Na hradě sedí Václav Havel a vyhlašuje amnestii,
ale jak se ukáže, ta se nebude týkat všech. Ve věznici v Leopoldově totiž sedí kriminálníci, kteří se rozhodně ven těšit
nemůžou. A nemají z toho zrovna radost. Ve vzduchu je cítit napětí a stačí málo k tomu, aby došlo k násilí. Začala
vzpoura, desítka kriminálníků se utrhla ze řetězu a Leopoldov se proměnil ve válečnou zónu. Na místo míří armáda,
ale je otázka, jestli se jí povede situaci uklidnit, nebo bude násilí eskalovat.

14/11

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Doktor Spánek od Stephena Kinga / horor
Stephena Kinga milují nejen čtenáři, ale i filmoví diváci a samozřejmě i sami
filmaři. Letos jsme v kinech viděli jeho To Kapitola 2, kde řádil šílený klaun Pennywise, ale tím letos ještě nekončíme. Do kin totiž míří Doktor Spánek, volné
pokračování jednoho z nejslavnějších hororů všech dob Osvícení. V něm Jack
Nicholson odjel spolu s rodinou dělat správce v hotelu, který byl na zimu uzavřený. A zešílel tady. Jeho řádění nakonec přežila manželka i malý syn Danny. Ten je dnes dospělý, na děs, který kdysi
prožil, ovšem nezapomněl a navíc se celý život vyrovnává s tím, že má mimosmyslové schopnosti a občas si s nimi
neví rady. Zjistí ale, že není sám. Podobnou moc mají i další lidé, kterým jde ovšem po krku skupina zabijáků, kteří se
jejich silou živí. Jednou z nich je i malá Abra, kterou teď musí Danny chránit a zjistí, že pokud chce uspět, musí se nejen
vyrovnat s tím, co kdysi prožil, ale také se vrátit na místo, kde to všechno začalo. Odejde z temného hotelu i podruhé
živý, nebo to tentokrát nezvládne? Kino Káčko uvede 15. listopadu.

DEPO2015

21/11 / 19:00

Filmový klub: Casablanca
Spolu s Občanem Kanem (1941) je Casablanca (1942) patrně nejslavnějším dílem hollywoodské kinematografie a vítězem mnoha různých žebříčků o nejlepší film všech dob. A zcela po právu. Casablanca je výsledkem toho nejlepšího, co klasický Hollywood vždy reprezentoval. Je formálně dokonalým
dílem hollywoodského studiového systému, nabízí romantický příběh dvou
slavných hvězd stříbrného plátna a pod vší tou dokonalou slupkou disponuje
silným morálním apelem, který nezestárl ani po téměř 80 letech. Casablanca je zásadní světové dílo, které tvořilo
dějiny a dělá film opravdovým filmem. Po filmu následuje diskuze s Dominikem Dolejšem.

21/11

CineStar, Cinema City, Kino Káčko

Ledové království II / animovaný / muzikál
Disneyovka Ledové království před pár lety doslova zbourala pokladny kin
a utržila více než jednu a čtvrt miliardy dolarů. Od dvojky se čekají přinejmenším podobná čísla, nikoho by ale nepřekvapilo, kdyby byla vyšší. Čistě proto,
že po šesti letech dorostla další generace holčiček, které si princeznovský hit
budou chtít užít spolu s těmi, co na něj chodily minule. Bude to velké. Děj
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se odehrává tři roky po prvním filmu a opět se podíváme do království Arendelle, kde vládne královna Elsa. Té se
povedlo zkrotit magii, která jí dělala trošku problém ze života a stala se z ní moudrá a oblíbená královna. Jenže se
začínají dít podivné věci, Elsa začíná slyšet podivné zvuky ze severu, které ji lákají a nutí, aby vypátrala jejich původ.
Spolu se sestrou Annou, sympaťákem Kristoffem, sněhulákem Olafem a sobem Svenem se tedy vydává na dalekou
cestu, na jejímž konci zjistí víc o svém původu. A čeká ji pořádný šok. A taky odhalí, že její říši hrozí strašlivé nebezpečí. A bude u toho spousta písniček, napětí, legrace i romantiky. Kino Káčko uvede 23., 24. a 30. listopadu.

CineStar, Kino Káčko

21/11

Vlastníci / komedie
Hořká komedie Vlastníci vás pozve do místa, které připomíná peklo. Na setkání vlastníků bytů, kde je potřeba vyřešit pár naprosto zásadních i několik
úplně banálních věcí. A kdo se někdy podobné schůze zúčastnil, ví, že to není
žádný med. Mladí manželé Zahrádkovi přicházejí s novou energií a chtějí vyřešit co nejméně bolestivě všechny problémy, které trápí jejich dům. Jenže
to asi nepůjde. Paní Roubíčková lpí na dodržování oficialit, pan Švec zastupuje maminku a moc netuší, co se kolem
něho děje, paní Horváthová komentuje všechno, i když to po ní nikdo nechce, paní Procházková s panem Novákem
se pokoušejí ze všeho něco vytřískat a pan Kubát sabotuje úplně všechno. Napětí stoupá, problémů přibývá a je
jen otázka, jak to dopadne. Povede se problémy vyřešit, rozhádají se sousedi, nebo dojde na facky? V hodně hořké
komedii Jiřího Havelky hrají Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Jiří Lábus, Dagmar Havlová nebo Ondřej Malý. Kino Káčko
uvede 24. a 29. listopadu.

28/11

CineStar, Kino Káčko

Last Christmas / komedie / romantický
Seriálový fantasy fenomén Hra o trůny letos skončil a jeho hvězdy si musí
hledat novou práci. A týká se to i Emilie Clarke. Představitelka matky draků
Daenerys se sice objevila v Terminator: Genisys nebo Solo: Star Wars Story,
ale teď to zkusí v úplně jiném žánru. Last Christmas bude romantika, která se
točí okolo sympatické Kate. Ta je magnetem na průšvihy a sama ví, že její život
se jí rozpadá pod rukama. A moc netuší, co s tím. Nedovede si najít přítele, s rodinou si nerozumí a je permanentně
na mizině. I proto kývne na dost neobvyklou práci, bude se převlékat za vánočního skřítka v obchoďáku a to je před
Vánoci docela fuška. Přesto se jí zrovna tady povede narazit na okouzlujícího Toma. Ten je sice trošku záhadný, ale
možná proto si ti dva docela rozumí a Kate začíná mít pocit, že se její život obrací k dobrému. Ale vyhráno ještě
nemá. Její minulost totiž skrývá tajemství, které může všechno pořádně zkomplikovat. Režie se ujal Paul Feig, autor
hitu Ženy sobě. Kino Káčko uvede 30. listopadu.

CineStar

28/11

Na nože / komedie / krimi / drama / thriller
Daniel Craig se už za pár měsíců vrátí jako agent 007 James Bond ve filmu No
Time to Die, ale ještě před tím si odskočil do stylové kriminálky Na nože. Ta
se točí kolem smrti stárnoucího spisovatele a krále detektivek, který zemřel
v domě, jenž byl až po střechu nacpaný jeho příbuznými. A skoro každý z nich
měl důvod ho zabít. Tahle rodina totiž není úplně normální, všichni se vzájemně nenávidí, podezřívají a každý kuje pikle proti ostatním. Mohl to být jeho syn? Manželka? Nebo někdo ze služebnictva? Na to bude muset přijít detektiv Benoit Blanc, svérázný vyšetřovatel, který rychle pochopí, že podezřelými
jsou úplně všichni. Režii a scénář obstaral Rian Johnson, autor posledních Hvězdných válek nebo skvělé sci-fi Looper
a slibuje, že krom napětí bude v Na nože místo i pro humor. A taky skvělé herce, vedle Craiga se objeví představitel
Kapitána Ameriky Chris Evans, hororová legenda Jamie Lee Curtis nebo specialista na zloduchy Michael Shannon.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz
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Styl plzeňských restaurací
pod drobnohledem Ivy Lackové
Jídlo nevnímám jako denní nutnost, ale i jako radost a hlavně příležitost se
potkávat. U nás jsme spíš na maso. V naší kuchyni kralují steaky všeho druhu,
ale našli byste tu například i smažený květák, rajskou omáčku anebo špagety.
Dětské vzpomínky mi zase voní babiččinou kuchyní. Vdolky s povidly a bramborové placky pečené na plotýnce… Babička stála u plotny celý den a k večeři
nic nezbylo. Dnes už rodinný recept přebral můj tatínek.
Možná to vypadá, že jsem zarytý milovník české kuchyně, ale vůbec ne. Vlastně nedávám přednost žádné
konkrétní kuchyni. Ráda ochutnávám i neznámé jídlo a speciality, nicméně z těch cizokrajných je u nás doma
nejoblíbenější sushi, které sami připravujeme. Když jsme byli se Strašlivou podívanou ve Francii, při jedné
večeři přede mnou stála mísa skvělých ústřic. Naštěstí zbytek kapely nijak zvlášť neoslovily, a tak zbyly jen
na mne. Na to dodnes vzpomínám.

„Ten nejúžasnější požitek z jídla…“
Sama vařím ráda, ale čas na to mám jen o víkendech. Snažím se vařit pestře, ale i u nás doma máme své stálice, které jsou žádány častěji, jako je rizoto, pečené kuře nebo tortily. A pokud nebudeme mluvit vyloženě
o hlavních jídlech, mezi velmi často připravované patří i má česneková pomazánka, kterou na party připravuji
po kilech, a nikdy nezbyde. Velmi ráda zajdu na jídlo do restaurace i v Plzni. Líbí se mi Ta farma, Kajetánka
nebo Chopstick. Ale líbí se mi vlastně všechny, obzvláště poté, co byl vydán zákaz kouření v restauracích.
I jeden z nejkrásnějších dárků, jaký jsem kdy dostala, souvisí s vařením. Dostala jsem totiž kuchařský kurz
na přípravu steaků. Nejen, že jsme vařili z vynikajících surovin a výsledek byl skvělý, ale odnesla jsem si řadu
cenných rad, které se snažím přenášet do praxe a testuji na mých nejbližších.
Iva Lacková,
zpěvačka kapely Strašlivá Podívaná

od
01/11

Pulcinella

Podzim v Pulcinelle

Podzim má v kuchyni několik neodmyslitelných tváří.
Patří k němu zvěřina nebo svatomartinská husa. Obojí
se na podzimním jídelníčku restaurace Pulcinella pochopitelně objeví. A kromě toho si tu můžete zarezervovat místa na vánoční večírek nebo objednat sváteční catering. Pro rezervace nebo více informací volejte
377 538 118 nebo na www.pulcinella.cz.

08–
11/11

Saloon Roudná

Svatomartinské menu

Ani Saloon Roudná nezapomíná na tradiční Svatomartinské menu. Zve na husí kaldoun s domácími nudlemi,
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jako předkrm si můžete pochutnat na kachní paštice
s konfitovanou hruškou a brusinkami. Jako hlavní chod
nemůže být nic jiného než Svatomartinská husa s červeným zelím a špekovými knedlíky a jako sladkou tečku
na závěr nabízí jablko v županu s vlašskými ořechy a vanilkovou omáčkou. K menu, ale i samostatně, si můžete
dopřát Svatomartinské víno. Rezervace možná na telefonním čísle 377 510 109.

od
08/11

el Cid

 lavnosti mladého vína
S
v el Cidu

V restauraci el Cid si můžete užít dvojí oslavu mladého
vína. Nejdříve Svatomartinského, od 8. listopadu, a poté
od 21. listopadu také francouzského Beaujolais nouveau.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz
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Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9,
Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba:
út–čt 16:00–23:00,
pá–so 16:00–24:00 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.

Krom mladých vín v nabídce najdete například zapečené
šneky, kachní játra foie gras, konfitované kachní stehno
na jalovci nebo burguňskou specialitu Boeuf bourguignon. Jako dezert vás bude čekat citronový nebo kantabrijský ořechový dort. Mladá vína si můžete dát po lahvi
nebo i po skleničkách. Těšit se můžete na vína od vyhlášených vinařů jako od pana Sedláka nebo Tetura. Rezervace
na tel.: 377 224 595 nebo na www.elcid.cz.

08–12/11

Café & Restaurant
Continental

Svatomartinská
husa

Husa má v kuchyni mnoho podob, nejznámější je samozřejmě varianta pečínky s kmínem podávaná se
zelím a knedlíky. I tuto klasickou variantu vám v prvorepublikové restauraci Café & Restaurant Continental připraví. Dále tu ovšem budete moci ochutnat
paštiku z husích jater s ořechy a pikantní hruškovou
zavařeninou. A jako sladkou tečku si rozhodně objednejte hruškový koláč ovoněný špetkou skořice. Svatomartinská vína jsou samozřejmostí, která nejenže
dokonale ladí se všemi svátečními chody, ale dokonce
podtrhne jedinečnou souhru chutí. Nutnost rezervace
na tel.: 702 126 554.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz
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Klášter Kladruby

Svatomartinský
festival
Delikátní chuti
2019
Setkání příznivců špičkové gastronomie ve znamení Svatomartinského vína 2019 nabídne mladá
vína z Moravy i Čech a pestrý výběr specialit z celého světa včetně několika food trucků s burgery,
Svatomartinské i svařené víno, farmářský trh s bioprodukty a doprovodný kulturní program. 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.

08–13/11

U Mansfelda

Svatomartinské
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.
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RESTAURACE

To nejlepší z restaurací

01/12 / 14:00

Nepomuk

Nepomucké
adventní trhy

Olympia Plzeň

SUMO Sushi & Grill restaurant
Sushi na běžícím pásu je nejpříjemnější způsob, jak se
ponořit do chutí japonských specialit. Na originálním
pohyblivém pásu, kde se neustále objevují talíře se
sushi, maki, dim-sun a dalšími východoasijskými specialitami, si vyberete vždy to, co vašemu oku lahodí
nejvíce.
Pokud ovšem víte naprosto přesně, na co máte chuť,
objednejte si menu. Vybírat můžete z polévek, salátů
a sushi na různé způsoby. Sushi se v téhle restauraci
v nákupním centru Olympia Plzeň vždy připravuje
z těch nejlepších a čerstvých ingrediencí. Design interiéru je moderní a barevně lákavý, protože si personál
přeje, aby se tu hosté cítili jako doma.
Mimochodem: víte, že sushi se vyvinulo z dávného
způsobu konzervace ryb kvašením v rýži? Prosolené
ryby se na několik měsíců vložily do vařené rýže nebo
do směsi rýže a obilí. Zde pak probíhalo mléčné kvašení, které ryby konzervovalo a umožňovalo je dlouhodobě skladovat. První písemná zmínka o sushi pochází
z roku 718, ze zákoníku Yoro ritsuryo, kde se zmiňuje
jako způsob odvádění naturální daně. Historie sushi,
jak je známe dnes, se ale začala psát až v 15. století.
Další technologický posun přišel po roce 1600 s rýžovým octem, jímž se začaly kousky ryb ochucovat.
Dnes nejznámější druh sushi vznikl před dvěma staletími v dnešním Tokiu a šlo vlastně o fast-food. Když
se ve druhé polovině 19. století začali Japonci stěhovat
do Ameriky, připlulo s nimi i sushi a gastronomický hit
byl na světě.
Restaurace SUMO Sushi & Grill restaurant v Olympii Plzeň má otevřeno denně od 10:00 do 22:00 hodin.
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Tradiční adventní trh a rozsvícení vánočního stromu na náměstí Augustina Němejce v Nepomuku nabídne vánoční atmosféru se
vším všudy. Nepomucké trhy lákají především na pohodovou atmosféru nedělního odpoledne na náměstí s tradičním trhem a občerstvením. A k tomu je připraven bohatý doprovodný program, který pamatuje
na malé i velké návštěvníky. Těšit se můžete na historickou hudbu Elthin, taneční vystoupení s ohněm
skupiny Equet, Canto nepomucenum a pěvecký sbor
Písnička či hudební vystoupení ZUŠ Nepomuk. V případě příznivého počasí dojde i na vypouštění balónků štěstí, a v kostele sv. Jana Nepomuckého jsou
na programu pastorely J. J. Ryby a jiné vánoční písně
v podání sólisty Martina Vydry. Na Zelenohorské poště uvidíte ukázky historických řemesel, tradiční české
kuchyně a rukodělný jarmárek. Volnočasové centrum
Fénix zase nabídne dílničky s vánoční tematikou, taneční vystoupení a dětský koutek. Městské muzeum
nabídne pohádku a tvoření pro děti i dospělé. Více
informací naleznete na trhy.nepomuk.cz.

14/12 / 11:00

Zámek Zbiroh

Vánoční jarmark
Přijďte nasát tu správnou
atmosféru Vánoc na zámek
Zbiroh! V sobotu 14. prosince se bude od 11:00 konat
Vánoční jarmark na zámeckém nádvoří. Přijďte nakoupit vánoční dekorace, zahřát se svařákem nebo punčem a poslechnout si koledy. V tento den bude probíhat i speciální prohlídka hradního nádvoří a barokní
kaple s vánočním hudebním vystoupením. Mimo to
doporučujeme navštívit i klasickou prohlídku zámku.
A v zámecké krčmě U Rudolfovy kratochvíle si můžete
odpočinout u dobrého jídla. Po skončení jarmarku se
bude od 18:00 v krásném Muchově sále konat již tradiční Vánoční koncert. Letos bude na programu Česká
mše vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba Jana Ryby v podání Roztockého smíšeného sboru ROSA a Pražského salonního orchestru. Prohlídku hradního nádvoří
a barokní kaple doporučujeme rezervovat na tel.:
602 527 632, kapacita je omezená. Předprodej vstupenek na Vánoční koncert bude zahájen 1. prosince.
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

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

Mě š ťa n s k á be s e da vá s z v e

1. 11. 19:00
2. 11. 19:00
6. 11. 19:00
7. 11. 19:00
8. 11. 19:00
9. 11. 19:00
10. 11. 10:30
		19:00
12. 11. 19:00
13. 11. 19:00
14. 11. 19:00
15. 11. 19:00
16. 11. 18:30
		19:00
			
17. 11. 20:00

HUDBA

18. 11. 15:30
19. 11. 19:00
		19:00
20. 11. 19:00
22. 11. 19:00
23. 11. 19:00
24. 11. 14:00
26. 11. 19:00
27. 11. 19:00
28. 11. 19:00
29. 11. 19:30
30. 11. 19:00

Nabucco – opera/-CZ, DE TITV4
Šumař na střeše – muzikál
S9
Šelma sedlák – opera/-DE TITV14
Antigona – činohra
V3
Šumař na střeše – muzikál
S8
Broučci – opera
Matiné II. – opera
foyer
Nabucco – opera/-CZ, DE TITV17
Antigona – činohra
V1
Jenom konec světa – činohra
V2
Past na myši – činohra
Modrovous – činohra
V8
Lektorský úvod: Korzár
Korzár – balet, premiéra
P
Noc divadel – po představení Korzár pokračuje Noc divadel
Divadlem ke svobodě – komponovaný večer k 30. výročí
sametové revoluce
Prohlídky divadla (také od 17:00 hod.)
Činoherní scénické čtení – činohra
sklad kulis
Šelma sedlák – opera/-DE TITV9
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITV10
Šelma sedlák – opera/-DE TITV12
Korzár – balet
Šelma sedlák (zkrácená verze) – opera/-DE TITD
Antigona – činohra
V5
Šelma sedlák – opera/-DE TITV6
Idomeneo – opera/-CZ, DE TITV11
Jazz bez hranic: Cadence (CA) – Tutti Voci, Hlasoplet
Šelma sedlák – opera/-DE TITOB

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. 11. 19:00
3. 11. 19:00
5. 11. 19:00
6. 11. 19:00
7. 11. 19:00
8. 11. 19:00
9. 11. 19:00
10. 11. 10:30
		19:00
11. 11. 15:30
12. 11. 19:00
13. 11. 19:00
14. 11. 19:00
15. 11. 16:30

Červený a černý – balet
N4
R.U.R. – činohra
Alenka v říši divů – činohra
N9
Billy Elliot – muzikál
N14
Billy Elliot – muzikál
N11
Zácpa – činohra
S6
Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
Muzikálové matiné Evy Staškovičové – muzikál
Alenka v říši divů – činohra
N17, pro seniory
Prohlídky divadla (také od 17:00 hod.)
Duch (Ghost The Musical) – muzikál
N1
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
N6
Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – muzikál
N3
Sametová revoluce očima divadelníků
– vernisáž výstavy
foyer
		19:00 Chyť mě, jestli na to máš – muzikál
S2
16. 11. 19:00 DONAHA! – muzikál
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

5. 11.
10. 11.

19:00
19:00

18. 11.

19:00

21. 11.
27. 11.

19:30
19:00

DEvíTka
PFO: kONcERT FIlmOvé huDbY
hRaDIšťaN & JIří PavlIca:
vzPOmíNka Na JaNa SkácEla
PavEl lOhONka ŽalmaN & SPOl.
PavEl DObEš & TOmáš kOTRba

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

vYSavač
POSTřIŽINY
SklENĚNý zvĚřINEc
bYT Na INzERáT
cavEmaN

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

19:00
18:00
18:00

13. 11.

16:00

26. 11.

18:00

laDISlav zIbuRa: PRázDNINY v EvROPĚ
DNES čTu Já: JIří PaDEvĚT – OSTNY a OPRáTkY
SúDáN
PaNElOvá DISkuSE S PřímýmI účaSTNíkY
lISTOPaDOvých uDálOSTí
GR11: TREkING NaPříč PYRENEJEmI

DIVADLO
3. 11.
8.11.
17. 11.
25. 11.
28. 11.

OSTATNÍ

DĚTI
3. 11.
10. 11.
16. 11.
17. 11.
24. 11.

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

O zaTOulaNé PONOŽcE
čTYřI POháDkY
hRavá SObOTa: NEbOJTE SE STRašIDEl
NáPaD mYškY TEREzkY aNEb O zlé kOzE
aNDĚlSká POháDka

KINO BESEDA
2. 11.
2. 11.
3. 11.
3. 11.
4. 11.
6. 11.
7. 11.
9. 11.
9. 11.
11. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
18. 11.
20. 11.
21. 11.
23. 11.
23. 11.
24. 11.
25. 11.
27. 11.
28. 11.
30. 11.
30. 11.

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

PRO DĚTI
TOY STORY 4: PříbĚh hRačEk
PRO SENIORY
NabaRvENé PTáčE
aNDRé RIEu: Smím PROSIT?
JOkER
STEhlík
SlaYER: ThE REPENTlESS kIllOGY
POSlEDNí aRISTOkRaTka
OvEčka ShauN vE FIlmu: FaRmaGEDON PRO DĚTI
PRO SENIORY
TENkRáT v hOllYwOODu
NabaRvENé PTáčE
lISTOPaD 1989
POSlEDNí aRISTOkRaTka
lE maNS ’66
buDIŽ SvĚTlO
SPalOvač mRTvOl
POSlEDNí aRISTOkRaTka
DEPEchE mODE: SPIRITS IN ThE FOREST
PRO DĚTI
lví kRál
PRO SENIORY
NabaRvENé PTáčE
mONETOvY lEkNíNY – maGIE SvĚTla a vODY
bITva O mIDwaY
ŽENSká Na vRchOlu
PaRazIT
PRO DĚTI
aDDamSOva RODINa
JIří Suchý – lEhcE SE S ŽIvOTEm PRáT PRO SENIORY

www.mestanskabeseda.cz
37

PROGRAM
		 22:30
20. 11. 19:00
21. 11. 19:00
22. 11. 19:00
23. 11. 19:00
24. 11. 14:00
		19:30
26. 11. 19:00
27. 11. 19:00
28. 11. 19:00
29. 11. 17:00
		19:00
30. 11. 18:30
		19:00

Noc divadel
Tartuffe – činohra, derniéra
Billy Elliot – muzikál
Alenka v říši divů – činohra
DONAHA! – muzikál
Zácpa – činohra
Souznění – koncert Pavly Břínkové a Jana Ježka
Chaplin – balet
Zácpa – činohra
R.U.R. – činohra
Rozsvícení Vánočního stromu DJKT
R.U.R. – činohra
Lektorský úvod: Elisabeth
Elisabeth – muzikál, premiéra

Divadlo

N2
N7
N12
O2
S3
S4
S7
foyer
N8
A

Malá scéna DJKT

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

2. 11. 19:00
5. 11. 19:00
6. 11. 19:00
9. 11. 19:00
10. 11. 11:00
13. 11. 12:00
16. 11. 14:00
		17:00
		 22:30
17. 11. 17:00
20. 11. 19:00
21. 11. 19:00
22. 11. 19:00
23. 11. 17:00
28. 11. 18:00

Middletown – činohra, premiéra
Sweeney Todd – muzikál
Middletown – činohra
Poslední kšeft – činohra
Povídání o pejskovi a kočičce – činohra
Prodáváme nevěstu – opera
Žvanivý slimejš – opera
Žvanivý slimejš – opera
J1
Noc divadel
Sweeney Todd – muzikál
Dobře placená procházka – muzikál
50 odstínů (České porno) – činohra
Dům Bernardy Alby – balet
Žvanivý slimejš – opera
J3
Setkání před premiérou …tentokrát Elisabeth – muzikál
foyer
30. 11. 19:00 Middletown – činohra

Divadlo Alfa

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

1. 11. 09:00
2. 11. 15:00
4. 11. 09:00
6. 11. 09:00
8. 11. 09:00
		20:00

9. 11. 14:00
		17:00
		19:00
		20:00
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Jako knoflík v hlavě
Jako knoflík v hlavě
Jako knoflík v hlavě (také 5. 11.)
Pohádky ovčí babičky (také 7. 11.)
Pohádky ovčí babičky
Divadelní klub Jirásek: Legenda o lesích a lidech – Divadelní
festival BEZ ZBYTEČNEJCH ŘEČÍ (pocta Františku Zborníkovi
a Josefu Pelechovi)
Divadlo SemTamFór: O Smolíčkovi
Divadlo Pod čarou: O 14 dní dříve aneb svoboda nadvakrát
– Divadelní festival BEZ ZBYTEČNEJCH ŘEČÍ
Zdeňka Kulová: Voda a mýdlo (klub) – Divadelní festival
BEZ ZBYTEČNEJCH ŘEČÍ
Divadelní studio D3: Srnky – Divadelní festival BEZ ZBYTEČNEJCH ŘEČÍ

11. 11. 09:00
14. 11. 09:00
16. 11. 15:00
			
18. 11. 10:00
19. 11. 09:00
21. 11. 09:00
23. 11. 15:00
25. 11. 09:00
		19:00
26. 11. 09:00
27. 11. 09:00
30. 11. 15:00

Tajemný hrad v Karpatech (také 12. 11.)
Cirkus zlodějů
Cirkus zlodějů
Noc divadel
Kde domov můj? (také od 19:00 hod.)
Kde domov můj? (také 20. 11.)
Perníková chaloupka (také 22. 11.)
Perníková chaloupka
Perníková chaloupka
Naivní divadlo Liberec: Pouť krkonošská
Naivní divadlo Liberec: Pouť krkonošská (také od 10:30 hod.)
Umanutá princezna (také 28. a 29. 11.)
Umanutá princezna

Divadlo Dialog

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

2. 11. 19:00 Ideální manžel – komedie, hraje Herecký spolek D&D School
4. 11. 19:00 Amy – komedie, derniéra, hraje Orákulum
5. 11. 19:00 Hřbitovní aktovky aneb Na shledanou na … ! – komedie,
derniéra, hraje Divadlo Propadlo
6. 11. 19:00 3 v pokoji – komedie, premiéra, hraje Théta
7. 11. 19:00 Kdo hledá, najde – komedie, premiéra, hraje Výskum
8. 11. 19:00 Nízkotučný život – komedie, I. derniéra,
hraje Chlupatej kaktus
9. 11. 19:00 Nízkotučný život – komedie, II. derniéra,
hraje Chlupatej kaktus
11. 11. 19:00 Porucha přizpůsobení – hra Petra Sichingera
a Miroslava Čapka
12. 11. 19:00 Sexem ke štěstí – komedie, hraje Spodina
13. 11. 19:00 Uděláte mně to znova? – komedie, hraje Divadlo Maebh
14. 11. 19:00 Agentura Drahoušek – komedie, hraje Théta
15. 11. 19:00 Improshow – hraje Klenba
16. 11. 19:30 Fridy – hravá a krvavá fantazie ne zrovna sentimentální
dívky, hraje Žumbera
17. 11. 19:00 Vernisáž – komedie, hraje Divadelní spolek Jezírko
18. 11. 19:00 Osamělost fotbalového brankáře – komedie, hraje Spodina
19. 11. 19:00 Hráči – komedie, hraje Spodina
20. 11. 20:00 Adresát neznámý – scénické čtení, hraje Divadlo JakoHost
21. 11. 20:00 Patrik – komedie, hraje Amceth
22. 11. 19:00 3 v pokoji – komedie, hraje Théta
23. 11. 15:30 Jak čert vyletěl z kůže – pohádka, hraje Divadlo Propadlo
		19:00 Ideální manžel – komedie, hraje Herecký spolek D&D School
24. 11. 20:00 Jsou to zvířata – bajka z africké pouště, hraje Divadlo JakoHost
25. 11. 19:00 Dealeři – komedie, hraje Chlupatej kaktus
27. 11. 19:00 Manželství je vražda – komedie, hraje Spodina
28. 11. 19:00 Smích zakázán – komedie, derniéra, hraje Spodina
29. 11. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina
30. 11. 19:00 Sexy prádlo – komedie, hraje Spodina

Divadlo Pluto

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

3. 11. 14:00 My Fair Lady – muzikál
4. 11. 19:00 My Fair Lady – muzikál
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Divadlo | Galerie

6. 11.
10. 11.
11. 11.
13. 11.
17. 11.
18. 11.
20. 11.
24. 11.
25. 11.
27. 11.

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

Mejdan manželek šílených – komedie
Hašlerkyjády – kabaret
Splašené nůžky – detektivní komedie
Talk-show s Alexandrem Hemalou
Pletky Straussovy operetky – operetní revue
Slaměný klobouk – komedie M. Horníčka
Kalba manželů šílených – komedie
Uzloviny – kabaret Radima Uzla
My Fair Lady – muzikál
Splašené nůžky – detektivní komedie

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.–2. 11. 	Station Coffee Fest: Festival kávy – přednášky, degustace,
workshopy
4. 11. 19:00 Sólo – projekce filmu (Španělsko 2019, dokumentární,
životopisný, hudební, 84 min.) + koncert + setkání
s režisérem a hlavním protagonistou
5. 11. 19:00 Caravana de mujeres – španělský večer s flamencem
a skupinou Flamenkítas
6. 11. 20:00 Alex Vido: Caput mortuum – komentovaná prohlídka
výstavy kreseb a maleb
10. 11. 10:00 Bonjour Plzeň: Francouzský trh a chvilka s pohádkou
13. 11. 19:00 Ryuzo Fukuhara a Tracy Lisk: Rhizomas – japonský tanec
butó v kombinaci s hudební performancí
14.–17. 11. Animánie – mezinárodní festival animovaného filmu
18. 11. 19:00 Rámus: D+Š+B – alternativní loutkové divadlo pro dospělé
21. 11. 20:00 Můj život s poezií: Sám u stmívání – jevištní kompozice
z díla a korespondence Jiřího Ortena
24. 11. 15:00 Nedělní pohádkový expres: Pinocchio – hraje Toy Machine
25. 11. 19:00 Jiří Honzírek a kol. & Johan: Internet věcí – původní autorská inscenace k tématu levné práce zahraničních dělníků
27. 11. 19:00 Jan Burian: Z cest
28. 11. 19:00 PULSAR & Jitka Čechová, Nikola Němcová: Příští přísliby –
přednáška taneční publicistky a dvě taneční sóla
29. 11. 19:00 Improzápas – dobrodružství divadelní improvizace

Západočeská galerie v Plzni

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

Masné krámy
do 23. 2.
Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960
Kulturní program během výstavy:
3. 11. 10:30 Křest nového CD Jany Hoffmanové Souznění – zpívá Jana
Hoffmanová (mezzosoprano), Hana Bezděková (klavírní
spolupráce)
5. 11. 17:00 Cestou necestou – plzeňský sbor Javořičky zpívá písně
na texty básníků Střediska západočeských spisovatelů
7. 11. 17:00 Křest knihy Obrazně řečeno – autory knihy jsou výtvarnice
Květa Monhartová a básník Jaromír Komorous
8. 11. 18:00 Koncert skupiny Jentet – slavné světové spirituály
9. 11. 10:00 Fotografický workshop Člověk a umění pod vedením
manželů Kocourkových
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12. 11. 17:00 S obě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960
– komentovaná prohlídka, provází Vít Vlnas
13. 11. 16:00 Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
17. 11. 18:30 Koncert k 17. listopadu výročí svobody: Hudba velkého světa
26. 11. 14:00 Josef Šíma (Joseph Sima) – Vysoká hra (Le Grand Jeu)/ Dvě
přednášky – přednáška Petra Ingerla a Miloslava Topinky
		19:00 Šanson, šanson, šanson… Benefiční koncert Lions Club
Plzeň Ladies – účinkují studenti populárního zpěvu Pražské
konzervatoře
27. 11. 17:30 Máme glanc – pořad studentů Masarykova gymnázia
28. 11. 19:00 Benefice pro Dětské centrum Plzeň – slavnostní benefiční pořad
Výstavní síň „13“
do 3. 11.
Studio Najbrt Basics
od 20. 11.	Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile
(1776–1854) v Čechách
Kulturní program během výstavy:
14. 11. 17:00 Listopad 1989 v Plzni objektivem Radovana Kodery –
vernisáž výstavy
20. 11. 18:00 Kouzlo české poezie – literární pořad zaměřený na české
básníky a jejich tvorbu, účinkuje Poetické divadlo
21. 11. 17:00 Křest knihy Daniely Kovářové Jak hubnout a nezblbnout:
Aneb Peklo s kily navíc – účinkují Vlaďka Bauerová,
Vladimír Šťovíček a Jiří Hlobil
26. 11. 17:00 Karel Klostermann – přednáška Viktora Viktory
27. 11. 16:00 Adventní dílna s ukázkami
28. 11. 17:00 Podvečer s Karlem Pexidrem – recitace Blanka
Hejtmánková, uvádí Gábina Špalková, v rámci
Literárního festivalu
29. 11. 17:00 Paralely a fúze moderní hudby: První polovina 70. let –
přednáška Zdeňka Rabocha

Galerie města Plzně

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

do 24. 11.
Tomáš Císařovský: Každý den odvahu – výstava
			
Jan Dostál: Collector’s Choice – výstava
3. 11. 13:00 Tvořivá neděle – dílna pro rodiny s dětmi, vstup zdarma
(do 18:00 hod.)
21. 11. 17:00 Tomáš Císařovský: Každý den odvahu, Jan Dostál: Collector’s
Choice – komentovaná prohlídka

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
6. 11. 17:00 Cyklus přednášek FF ZČU Na cestu: Japonsko – Kodet (VZC)
7. 11. 17:00 Z minulosti do budoucnosti: Od Historického parku
Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko
– vernisáž výstavy
7. 11.–19. 1.	Z minulosti do budoucnosti: Od Historického parku
Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko – výstava
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PROGRAM
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
18. 11.

09:00
17:00
17:00
18:00
17:00

MK + lidovci (VZC)
Týden vědy a techniky AV: Věda z konťáku (VZC)
Prožij Ameriku jako Au Pair – přednáška (VZC)
Jak se rodila demokracie – přednáška Tomki Němce (VZC)
Šumava Litera – beseda o šumavských lokálkách s projekcí
fotografií (VZC)
19. 11. 17:00 Cyklus přednášek FF ZČU: Norsko – Váně (VZC)
20. 11. 18:00 15. výročí Evropské unie – debata
25. 11. 16:30 Bayerische Literatur und Literatur in Bayern Ödön von
Horváth, Dr. phil. Tobias Akira Schickhaus (Universität
Bayreuth, Lehrstuhl Interkulturelle Germanistik) Bayerische
Literatur und Literatur in Bayern Ödön von Horváth,
Marieluise Fleißer und Thomas Mann über ein sonderbares
Schützenfest
26. 11. 16:00 Ženy v medicíně (VZC)
27. 11. 17:00 Miroslav Kovářík melancholický
28. 11. 17:00 Kouzlo spojení kamene a kovu – vernisáž výstavy
Galerie Evropského domu SVK PK
4. 11. 16:00 Čtyři roční období v České republice – vernisáž výstavy (RK)
		18:00 Romanian Open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím pro každého (ROK)
4.–29. 11.	Čtyři roční období v České republice – výstava výtvarných prací
žáků školní družiny při 17. ZŠ a MŠ v Plzni, Malická 1 (RK)
5. 11. 17:00 Tous en scene! Relations theatrales belgo-tcheque
Všichni na scénu! Belgicko-české divadelní vztahy
– vernisáž výstavy
		18:00 Stammtisch – německá konverzace s rodilým mluvčím
(NK a RK)
5.–29. 11.	Tous en scene! Relations theatrales belgo-tcheque Všichni
na scénu! Belgicko-české divadelní vztahy – výstava
belgického plakátu
6. 11. 18:00 English Open – anglická konverzace pro každého (AK)
11. 11. 16:30 Die Rolle der Textgrammatik an bayerischen Schulen in
Theorie und Prof. Dr. Albrecht Greule (Universität Regensburg, Institut für Germanistik) Die Rolle der Textgrammatik
an bayerischen Schulen in Theorie und Praxis (RK)
12. 11. 15:00 Čteme dětem v cizích jazycích (ROK)
		16:00 Impariamo giocando – italština hravou formou pro děti
10–14 let (ROK)
13. 11. 15:00 Komunikační dovednosti pro děti 1.–3. ročník ZŠ (ROK)
		16:00 Hola Espaňol – španělština hravou formou pro děti
5–15 let (ROK)
		18:00 Spanish Open – otevřená hodina španělštiny pro širokou
veřejnost (ROK)
18. 11. 18:00 Romanian Open – konverzace v rumunštině s rodilým
mluvčím pro každého
19. 11. 18:00 Stammtisch – německá konverzace s rodilým mluvčím
(NK a RK)
20. 11. 18:00 English Open – anglická konverzace pro každého (AK)
26. 11. 15:00 Čteme dětem v cizích jazycích (ROK)
		16:00 Impariamo giocando – italština hravou formou pro děti
10–14 let (ROK)
27. 11. 15:00 Komunikační dovednosti pro děti 1.–3. ročník ZŠ (ROK)
		16:00 Hola Espaňol – španělština hravě pro děti 5–15 let (ROK)
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Galerie | Muzea

27. 11. 18:00 S panish Open – otevřená hodina španělštiny pro širokou
veřejnost (ROK)
28. 11. 13:30 Joseph Roth – přednáška v němčině (RK)

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)

31. 10.–30. 11. Kruhová obrana – výstava (GLS)
6. 11. 18:00 Kruhová obrana – vernisáž výstavy, Dušan Vysloužil –
saxofon (GLS)
17. 11. 17:00 Kruhová obrana – mimořádný doprovodný program,
Tutti Voci (GLS)

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

30. 10.–24. 11.	SVOBODNĚ – tematická výstava členů k 30. výročí svobodné
tvorby
od 4. 11.	ČACHROV ART – kresby a malby pedagogů / Krajské
centrum vzdělávání a JŠ, Plzeň (výstavní síň radnice,
II. patro, nám. Republiky 1, Plzeň)
od 27. 11.
Alice Kopečková – TAO

Západočeské muzeum v Plzni

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

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Pohledy do minulosti Plzeňského
kraje – expozice Archeologie a Historie, Umělecké řemeslo / Užité umění
Výstavy:
do 12. 1. 	Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí
a komunisti – výstava
do 2. 2.		
Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků
– výstava
Doprovodné pořady:
6. 11. 16:00 Hokejové odpoledne: Autogramiáda hráčů A
– týmu HC Škoda Plzeň
11. 11. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
12. 11. 16:00 Příběhy našich sousedů: Závěrečná prezentace
pro Plzeňský kraj
13. 11. 16:00 Příběhy českého porcelánu – komentovaná prohlídka,
provází Lenka Merglová Pánková
		16:30 Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes: Cíle a stav
českobavorského přeshraničního projektu – přednáška
Milana Štěcha
21. 11. 17:30 Objevte s námi svět! – cyklus přednášek
pro cestovatele

Národopisné muzeum Plzeňska

Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku, Rok na vsi aneb Od Martina do Martina
Výstavy:
do 19. 1.
Křehká krása motýlů – výstava
do 23. 2.
Sametová revoluce v paličkované krajce – výstava
listopad 2019 | www.zurnalmag.cz

Muzea | Instituce | Akce

Doprovodné pořady:
do 17. 12.	Podzimní kurz paličkování pro dospělé
(vždy v úterý od 10:00 hod.)
9. 11. 10:00 Kurz pletení na rámu / „krosienkování“ (také 23. 11.)

Muzeum loutek

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

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

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

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

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
Výstavy:
do 3. 11.
Drobná sakrální architektura v Plzni a okolí – výstava
			
Vymezený čas – J. Špinka a L. Kristová – autorská výstava

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 10. 11.
Realita kybersvěta – výstava
do 31. 12.
Já, hrdina – výstava
2. 11. 11:00 Odpoledne s městskou policií – ukázky, soutěže
		20:00 Dymytry Revolter tour – koncert
3. 11. 10:00 Skříně praskají – charitativní bazar
		10:00 Realita kybersvěta – divadlo a seminář (také od 15:00 hod.)
4. 11. 17:00 Venkovní kokedamy v podzimním stylu – workshop
		19:00 Vaňkovky – scénické čtení
5.–26. 11.	Měsíční kurz základů práce se dřevem – workshop
(vždy v úterý od 17:00 hod.)
6. 11. 09:00 Inovujeme Plzeň – festival inovátorů
7. 11. 19:00 Victoria – filmový klub
7.–28. 11.
Umělecké kovářství – workshop (vždy ve čtvrtek od 17:00 hod.)
9. 11. 14:00 Křest knihy Trabanti mezi námi
		15:00 Tísňové volání nejen u dopravní nehody – přednáška
a ukázka
9.–13. 11.
Junior Fest – filmový festival
10. 11. 10:00 Realita kybersvěta – divadlo a seminář (také od 15:00 hod.)
11.–17. 11. Plzeň Design Week – festival designu
13. 11. 17:00 3D Tisk pro začátečníky – workshop
		17:00 Plzeňský business kotel Vol 30.: Think different
15. 11. 20:00 WWW | Plzeň Design Week – koncert
16.–17. 11. Svařování – workshop
18. 11. 19:00 Feinkošt – krátké filmy
19. 11. 17:00 Mámou ve světě kluků – seminář
		18:00 Večer k výročí sametové revoluce – vernisáž výstav Ženy
v disentu a Banáni + diskuze
20. 11. 17:00 Arduino pro začátečníky – workshop
20. 11.–31. 12. Ženy v disentu – výstava
			
Banáni – výstava
21. 11. 17:00 Zimní věnce – workshop
		19:00 Casablanca – filmový klub
22.–24. 11. Lindy Hop HerbstCamp
23. 11. 20:00 MIG 21 HYJÉ tour – koncert
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24. 11. 12:00 Seafood & Prosecco Plzeň
25. 11.		
Dobrá smrt + Spolu Sami – film a diskuze
26. 11. 19:00 Slávek Král: Stopem se psem v Asii – cestovatelský stand-up

D klub

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

2. 11.
14. 11.
28. 11.
30. 11.

15:00
15:00
15:00
15:00

Čtyři pohádky o jednom drakovi – divadlo pro děti
Plzeňský Pepící – pořad pro seniory
Radek Tomášek – pořad pro seniory
Rozsvícení vánočního stromu (Habrmannův park)

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. 11. 10:00
5. 11. 17:00
		18:00
6. 11. 18:00
12. 11. 17:00
13. 11. 18:00
15. 11. 10:00
18. 11. 18:00
21. 11. 16:00
		17:00
		18:00
25. 11. 18:00

Čtení pro nejmenší (OKB)
Podvečer s plzeňskými básníky – SZS (PS)
Koncert mezi knihami: King Swing (KS)
Černobyl – spící peklo: Tomáš Kubeš (LK)
Publicisté.cs – Aktuálně (59): Karel Růžička (PS)
Vývoj dětské kresby a písma: Ivana Šmucrová (LK)
Čtení pro nejmenší (ÚKDM)
TGM vzpomíná – s herci DJKT (MK)
Čtení pro nejmenší (KB)
Toulání Šumavou: Josef Pecka (PS)
Asistenční a tísňová péče – BESIP (LK)
Kočky čtyř kontinentů: Vladimír Čech ml. (MK)

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 9–17 hod., pokladna 9–16:30 hod.,
www.zooplzen.cz

30. 11. 14:00 Tvůrčí dílna: Zdobení adventních věnců (statek Lüftnerka)
7. 12. 13:00 M
 ikulášská nadílka a čertovské odpoledne, ukládání
medvědů k zimnímu spánku

T. J. SOKOL Plzeň – Skvrňany

Emingerova 1, vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz, sokol.skvrnany@seznam.cz,
na tel.: 724 212 363 nebo 14. 11. od 18:00 do 20:00 hod. v kanceláři T. J.

21. 11. 20:00 Zástěrková zábava – hraje T. O. THE BELLS Tomáše Bočka

Svatomartinský festival Delikátní chuti

Klášter Kladruby u Stříbra, Kladruby, tel.: 774 327 155

10. 11. 10:00 S etkání příznivců špičkové gastronomie, pestrý výběr
specialit z celého světa včetně několika foot trucků s burgry,
Svatomartinské i svařené víno, farmářský trh s bio produkty
a doprovodný kulturní program. Vstupné 150 Kč dospělí,
ZTP a senioři 100 Kč (do 18:00 hod.). Doprovodný program:
Během celého dopoledne produkce DJ Cider.
		 11:00 Varhanní koncert – skladby barokních mistrů přednesou
žáci Plzeňské konzervatoře (kostel Nanebevzetí
Panny Marie)
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10. 11. 12:30 Stan@Tony revival rock 60.–80. léta (také od 15:30 hod.)
		 14:00 Drak Mrak – loutková pohádka v podání Jana Kindla
z Karlových Varů

Filmový klub Plzeň

Kino Beseda, www.fkplzen.cz

5. 11. 17:00
		19:30
12. 11. 17:00
19. 11. 17:00
26. 11. 17:00

Střídavá péče − Francie (Festival Bonjour Plzeň!)
Utop se, nebo plav − Francie (Festival Bonjour Plzeň!)
Narušitel systému − Německo (také od 19:30 hod.)
Manifesto − Austrálie, Německo (také od 19:30 hod.)
Jiří Trnka: Nalezený přítel − Česko (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

1. 11. 20:00
2. 11. 17:00
		20:00
3. 11. 15:00
		18:00
8. 11. 20:00
14. 11. 20:00
15. 11. 20:00
16. 11. 17:00
		20:00
17. 11. 15:00
		18:00
21. 11. 20:00
22. 11. 20:00
23. 11. 17:00
		20:00
24. 11. 15:00
		18:00
28. 11. 20:00
29. 11. 20:00
30. 11. 17:00
		20:00

Terminátor: Temný osud
Addamsova rodina
Poslední aristokratka
Addamsova rodina
Terminátor: Temný osud
Ženská na vrcholu
Falešně
Doktor Spánek od Stephena Kinga
Fany a pes
Bitva u Midway
Pásmo pohádek
Ženská na vrcholu
Zábava, zábava
Le Mans ´66
Ledové království II
Ženská na vrcholu
Ledové království II
Vlastníci
Depeche Mode: SPIRITS in the Forest
Vlastníci
Ledové království II
Last Christmas

Cinema City

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

31. 10.–6. 11.	Addamsova rodina, Stáhni a zemřeš,
Terminátor: Temný osud
7.–13. 11.
Bitva u Midway, Ženská na vrcholu
14.–20. 11.	Amnestie, Doktor Spánek od Stephena Kinga
21.–27. 11. Ledové království II

Akce | Kino | Koncerty

Dále hrajeme: Angry Birds ve filmu 2, Blíženec, Deštivý den v New
Yorku, Joker, Národní třída, Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, Panství
Downton, Poslední aristokratka, Přes prsty, Psí kusy, Rambo: Poslední krev,
Román pro pokročilé, Sněžný kluk, Tenkrát v Hollywoodu, Zloba: Královna
všeho zlého, Zombieland: Rána jistoty

CineStar

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

31. 10.–6. 11. Abstinent, Stáhni a zemřeš, Terminátor: Temný osud
7.–13. 11.
Bitva u Midway, Ženská na vrcholu
14.–20. 11. Amnestie, Doktor Spánek od Stephena Kinga, Le Mans ´66
21.–27. 11. Ledové království II, Vlastníci
28. 11.–4. 12. Last Christmas, Na nože
Dále hrajeme: Angry Birds ve filmu 2, Blíženec, Dobrá smrt, Joker, Lví král,
Národní třída, Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, Poslední aristokratka,
Přes prsty, Román pro pokročilé, Sněžný kluk, Staříci, Tlapková patrola,
Toy Story 4: Příběh hraček, Zloba: Královna všeho zlého,
Zombieland: Rána jistoty

KD Šeříková

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

9. 11. 20:00 Odyssea + Pohoda
10. 11. 19:00 V ladimír Mišík & ETC, host: Jamie Marshall & The Amplified
Acoustic Band
16. 11. 20:00 Pekař
22. 11. 20:00 Špejbl‘s Helprs – Tribute to AC/DC
23. 11. 20:00 Robert Křesťan a Druhá tráva
28. 11. 19:00 Olympic
29. 11. 20:00 The Plastic People of the Universe + Garage & Tony Ducháček
7. 12. 20:00 U.D.O.
12. 12. 19:00 Bratři Ebenové
13. 12. 20:00 Extraband Revival
14. 12. 20:00 Kečup
21. 12. 20:00 Brutus
25. 12. 20:00 The Beatles Revival + legendární Karel Kahovec
26. 12. 19:00 Storm, Motorband, Ingott
27. 12. 20:00 Gaia Mesiah, Matahari, Anacreon
28. 12. 20:00 Krucipüsk
29. 12. 20:00 O5 a Radeček + Jakub Děkan
30. 12. 19:00 Queenie – Queen tribute band
11. 1. 20:00 Eva Urbanová & Barock

Kalikovský mlýn

Radčická 40, Plzeň, vstupenky na www.plzenskavstupenka.cz

21. 11. 20:00 Stand Up Miloš Čermák a Luděk Staněk
23. 11. 20:00 Dunaj – koncert legendární brněnské kapely

Časopis Žurnál vychází za podpory:

42

listopad 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

VAŠE SPLNĚNÁ
VÁNÓÓÓČNÍ PŘÁNÍ

