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Těším se na autorské 
čtení ve vlaku

JANEK 
LEDECKÝ

ZPĚVÁK A SPISOVATEL

Cestování po Vlašimsku
Australská železnice

Jak ušetřit na jízdném
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V Letohrádku Mitrovských 
ožívají hrůzné legendy

Rádi se bojíte? Pak navštivte brněnský 
Letohrádek Mitrovských, kde si můžete 
prohlédnout výstavu mapující krvavou 

historii od středověku až po začátek  
20. století. Objevíte tu upírský hřbitov, 
krvavou lázeň, Draculovu hrobku nebo 

soudní stolice pro potírání čarodějnictví. 
Atraktivitu výstavy umocňují multi- 

mediální – pohyblivé či oživlé – obrazy. 
Před očima se vám idylický portrét změní 

ve strach nahánějící monstrum. Pro 
expozici byly vytvořeny speciální figury 
s věrohodnými detaily – se skleněnýma 

očima, ostrými zuby a účesy. Nechybí ani 
dobové šaty. Výstava je otevřena do  

28. listopadu.

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n.
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V listopadu se snižují teploty a rovněž se zkracují dny. I tak ale máme dostatek možností, 
kam vyrazit na výlet, ať už s rodinou na umělecky hodnotnou výstavu a festival plný 
her, nebo s partou kamarádů do přírody či do vinného sklípku. Inspiraci najdete v naší 
aplikaci Vlakem na výlet, kde si můžete vyhledat i nejvýhodnější spojení, jízdenku a jako 
zaslouženou odměnu získat ČD Body.

Vlakem 
navýlet

Do Západočeské galerie v Plzni  
za komiksovou legendou

Západočeská galerie v Plzni nedávno 
zakoupila unikátní sbírku děl  

Bohumila Konečného (1918–1990),  
českého malíře a ilustrátora známého  

pod přezdívkou Bimbo. Proslavil se  
obrazovým doprovodem knih Jaroslava 
Foglara a Otakara Batličky, ale vytvořil 

i úspěšné reklamy, například na boty Baťa. 
Více než 40 exponátů z této  

sbírky si můžete prohlédnout do  
28. listopadu v přednáškovém sále  
galerie. K vidění jsou jak jeho práce  

pro časopisy a dobrodružné romány,  
tak ukázky z reklamní tvorby a samozřej-

mě nemůže chybět ani legendární  
komiksová bojovnice Amazona.

Nejbližší železniční stanice: 
Plzeň hl. n.

Festival otevřených sklepů 
s bonusovou nabídkou od ČD

Přijeďte do Hustopečí na Brněnsku ochut-
nat produkci moravských vinařů na  
tradiční Festival otevřených sklepů,  

který proběhne v sobotu 6. listopadu  
od 10 do 21 hodin a v neděli 7. listopadu 

od 10 do 15 hodin. Vstupenky koupíte  
v e-shopu Nadace Partnerství. Návštěv-

níci, kteří přijedou vlakem, mohou využít 
bonusovou nabídku a po předložení jízden-

ky ČD získat slevu 20 % z ceny vstupenky 
zakoupené na místě. Jízdenka musí  

mít cílovou stanici Šakvice nebo  
Hustopeče u Brna s platností 5., 6. nebo  

7. listopadu 2021. Tyto vstupenky  
je třeba předem rezervovat přes  
e-mail petra.weberova@nap.cz.

Nejbližší železniční stanice: 
Hustopeče u Brna

ZA 
VÍNEM

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!
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Za svého učitele a génia Konečného považoval například známý český malíř a ilustrátor Kája Saudek, inspiroval i řadu 
komiksových tvůrců v dalších generacích.

Jan Hosnedl se ke Konečného dílu dostal v roce 2004, kdy v archivu gymnázia na Mikulášském náměs� našel jeho 
karikaturu profesorského sboru Kulometná rota. „Dílo Bohumila Konečného je pro mě srdcovka, na knihách s jeho 
ilustracemi jsem vyrůstal. Překvapilo mě, že tehdy jeho jméno téměř nikdo neznal, a tak jsem se o něj začal více zajímat. 
Je pro mě potěšením, že se teď o jeho dílo bude starat také Západočeská galerie,“ řekl Hosnedl, který aktuální výstavu 
připravil s Evou Skořepovou.

Výběr těch nejlepších a nejznámějších děl z rozsáhlé kolekce 
Bohumila Bimby Konečného, kterou loni získala do svého 
vlastnictví, představuje na své nové výstavě Západočeská galerie v 
Plzni.
Ze sbírky děl, jež je unikátní svou kompletnos�, je na komorní 
výstavě v přednáškovém sále galerie v Pražské ulici, vystaveno 
přes 40 exponátů z dílny kdysi téměř zapomenutého plzeňského 
rodáka. Kromě četných ilustrací pro časopisy Ahoj, Rozruch a 
Mladého hlasatele je známý i svými ilustracemi knih Jaroslava 
Foglara a Otakara Batličky. Mezi jeho tvorbu patří rovněž celá řada 
reklamních a propagačních materiálů, a to například plakáty na 
pivo Pilsner Urquell, boty Baťa nebo pneuma�ky Barum. Nechybí 
ani jeho komiksová bojovnice Amazona z 60. let. Právě ta 
paradoxně stála za koncem Konečného kariéry, když mu ji ukradl 
jeho přítel Petr Sadecký a po emigraci ji upravenou do podoby 
Octobriany vydal v roce 1971 v zahraničí. Konečný sice nedostal 
od komunis�ckého režimu zákaz, až na občasné ilustrace v 

časopisech se ale ocitl prak�cky bez práce. Sadecký také pod pseudonymem prodal Konečného ilustrace ke knihám Karla 
Maye.

Doprovodný program výstavy

 „Konečný patřil do velmi silné ilustrátorské generace, která měla vzor ve Zdeňku Burianovi, a výstava jeho prací vznikla ze 
dvou důvodů. Za prvé jsme se chtěli zapojit do ak�vit neúnavného propagátora Konečného díla Jana Hosnedla, druhým 
důvodem je, že jsme chtěli prezentovat naši kolekci jeho prací,“ uvedl při zahájení výstavy ředitel galerie Roman Musil.

Ilustroval Rychlé šípy. Díla Bohumila Bimby Konečného teď 
vystavuje galerie

14. 10. 2021 od 17 hod.: beseda s Mgr. Janem Hosnedlem a promítání filmu Bimba – příběh zapomenutého malíře (scénář 
a režie Ladislav Moulis)

Zdroj: h�ps://plzensky.denik.cz/kultura_region/ilustroval-rychle-sipy-dila-bohumila-bimby-konecneho-ted-vystavuje-

Hosnedlovy ak�vity přitom nekončí jen touto výstavou trvající do 28. listopadu. V pátek 1. října bude v 17 hodin odhalena 
pamětní deska Bohumila Konečného na jeho rodném domě ve Skrétově ulici 47. Navazovat bude o den později otevření 
naučné stezky Krajem Bohumila Konečného. Akce začíná ve 13 hodin na tábořiš� Kobylka u Liblína. Se čtyřmi zastaveními 
povede přes Liblín, soutok Berounky a Střely na Piplův mlýn, kam Konečný jezdil od 40. let až do smr� a kde vznikla 
například slavná obálka časopisu Vpřed s Rychlými šípy (1946). Piplův mlýn se otevře i veřejnos� a budou tam vystaveny 
reprodukce Bimbova díla. Druhá výstava bude přichystána na Kobylce, kde při koncertu skupiny Démophobia (17.30 
hodin) bude mít premiéru klip s písní o plzeňském rodákovi.

10. 11. 2021 od 17 hod.: přednáška Bimba vs. Octobriana – přednáší doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl. Ilustrátor Bohumil 
Konečný se ve světě proslavil postavou, kterou vlastně ani nevytvořil: komiksovou hrdinkou Octobrianou. Jeho kresby se 
bez jeho vědomí staly předmětem úspěšné mys�fikace.

Zdeněk Sequens



 

In: Právo. Foto. 2.10.2021, s. 12 





 

Zdroj: 

qap.cz [Cit. 2021/10/07] Tipy na víkend! Kam vyrazit v Plzni a Plzeňském kraji. Dostupné na www: 

<https://www.qap.cz/object/tipy-na-vikend-kam-vyrazit-v-plzni-a-plzenskem-kraji-120902/> 

 



 





 

Zdroj:  

Regionplzen.cz [on-line]. [Cit, 2021/10/02]. Západočeská galerie zakoupila a vystavuje Bohumila Bimbu Konečného. 

Dostupné na WWW: < https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/zapadoceska-galerie-vystavuje-bohumila-b-164447/>. 
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Rokycansky.denik.cz [on-line]. [Cit, 2021/09/30]. Ilustroval Rychlé šípy. Díla Bohumila Bimby Konečného teď vystavuje 

galerie. Zdeněk Sequens. Dostupné na WWW: < https://rokycansky.denik.cz/z-regionu/ilustroval-rychle-sipy-dila-

bohumila-bimby-konecneho-ted-vystavuje-galerie-20210.html>. 
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Vecerni-praha.cz [on-line]. [Cit, 2021/10/07]. Bohumil Bimba Konečný. Nově ve sbírce Západočeské galerie. Dostupné 

na WWW: < https://www.vecerni-praha.cz/bohumil-bimba-konecny-nove-ve-sbirce-zapadoceske-galerie/>. 
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Vážení a milí 
čtenáři Žurnálu,
Země se s  námi otáčí a  ani v  nejmenším ji 
nezajímá, jestli pořád ještě žijeme jako před 
covidem, nebo jestli už nás zase vtáhl vír  
lockdownů. Když vám tyhle řádky píšu, žije 
svět kolem nás normálním, aktivním, kul-
turním a  společenským životem. Mám za 
sebou Plzeňské dvorky, pár představení 
festivalu DIVADLO, jednu akci Plzeňského 
literárního festivalu a těším se na premiéru 

v divadle a na pražský Svět knihy. Zatímco vy, když tyto řádky čtete, už 
jste v docela jiné situaci. Ale já chci věřit, že se liší jen v tom, co je za vámi 
a na co se těšíte. Nikoli v tom, že už se zase kultura musí ukládat ke spánku. 

Věřím, že máte v diáři poznamenáno, že vyrazíte za kulturou do Korandova 
sboru nebo si užijete s kamarády pivovar. Nebo vás víc láká Jazz bez hranic, 
koncerty Plzeňské filharmonie, Balet Gala, Juniorfest či přenosy z  Metro-
politní opery? Doporučit vám mohu i pozoruhodná představení v Moving 
Station nebo výstavu a přednášku věnovanou plzeňskému rodákovi a otci 
české komiksové kresby Bohumilu Bimbovi Konečnému. Ale hlavně: jsou tu 
opět oslavy vzniku republiky! 

Občas slýchám mudrování, že oslavujeme vznik státu, který už neexistuje. 
Ne tak docela. Oslavujeme republiku, samostatný stát, který po třech stale-
tích oddělil Čechy od rakouské nadvlády, kterou naši pradědové nesli velmi 
těžce. A to je určitě důvod k velkým oslavám. Ty letošní opět nabídnou mož-
nost za mimořádně nízké vstupné či zcela zadarmo zajít do muzeí, galerií, 
kulturních a sportovních institucí nebo zahrad. Můžete se taky projít měs-
tem s průvodcem a spatřit známé ulice, domy a místa zcela jinýma očima. 

Mimochodem: víte, že v Plzni je více než tři tisíce soch, plastik, pamětních 
desek, Kamenů zmizelých a  dalších drobných uměleckých děl? Zkuste se 
někdy během docela běžné cesty do práce, na tramvaj, do pojišťovny nebo 
na nákup rozhlédnout kolem sebe. Míjíte sochu v parku? Domovní znamení 
či sgrafita na domech? Pamětní desku? Co je na ní napsáno? I kdybychom 
snad zase nakonec skončili uzamčeni v koronavirových lockdownech, ten-
hle druh umění zůstane přístupný stále. Prevence je důležitá, podzim dispo-
nuje alespoň čas od času příjemným počasím, kdy svět hladí paprsky nízko 
zavěšeného slunce a kropí ho svěžím vzduchem usínající přírody, a tak je ří-
jen jako stvořený k procházkám, kdy si kolem sebe vytipujeme krásné a za-
jímavé trasy k procházkám na horší časy. Anebo k procházkám s kamarády, 
kteří nás přijedou navštívit. Ukažte jim svoje město. 

Báječný podzim plný kultury a zážitků vám přeje

Markéta Čekanová
cekanova@zurnalmag.cz

SLOVO REDAKTORKY

Další Žurnál vyjde  
29. října
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nespoutaná imaginace proudící z  hlubin čarodějného 
nitra. Na povrchu se míchá do barev a čar, jež spolu tvoří 
magický svět obývaný bytostmi, plný zrádných kouzel, 
humoru i smutku harlekýnů se srostlým obočím a kera-
mickou hlavou. Magický svět Frídy Kakao se otevřel na 
lesním zámku Kozel již 21. srpna úvodní performancí. 
Výstava s podtitulem Avantgarda není mrtvá, avantgar-
da nežije bude přístupná v  prostoru zámecké jízdárny 
do konce října dle otevírací doby zámku. Frída Kakao 
(Tereza Damcová) je absolventkou Ateliéru grafiky Mar-
gity Titlové na Fakultě výtvarných umění v  Brně. Žije 
a tvoří v Brně. 

 říjen / listopad

10 let 
Historického 
parku 
Bärnau-Tachov

Před deseti lety byl otevřen dnes největší německý 
středověký archeopark, Historický park Bärnau-Tachov. 
Jubileum si toto pozoruhodné muzeum v  přírodě při-
pomnělo řadou přeshraničních pořadů a  akcí. V  rámci 
projektu 30 let od pádu železné opony – 10 let Histo-
rického parku Bärnau-Tachov proběhla společná česko- 
německá putování po nejvýznamnější  obchodní trase 
středověku, Zlaté cestě, konaly se přednášky věnované 
česko-bavorským vztahům a historii železné opony, ne-
chyběly ani ukázky středověkých řemesel či prohlídky 
samotného Parku. A až do konce října je v Bärnau k vidě-
ní výstava vybraných fotografií Dany Kyndrové z cyklu 
Listopad 1989. Více informací naleznete na stránkách 
www.historicky-park.cz.

do 14/11  

Galerie města Plzně
Václav Stratil  
– Není citu, není 
touhy, kolem 
krouží jenom 
mouchy

Výstava klasika českého vizuálního umění předsta-
ví jeho dílo ve všech možných polohách od 70. let po 
současnost. Ve Stratilově díle je těžké odhadnout, co je 
ironie a vtip, co je myšleno vážně, co nikoliv. Brát sebe 
i  svět smrtelně vážně není jeho styl. Stratil se prezen-

tuje zkrátka takový, jaký je. V nesmyslech i provokacích 
nehledá perfektní formu ani vybroušený obsah. Na vý-
stavě bude zcela výjimečně k vidění i jeho dílo ze sou-
kromé sbírky COLLETT Prague/Munich nebo velkofor-
mátové malby z Mikulovského sympozia.

do 16/01  

Západočeská 
galerie
Aviatika v české 
vizuální kultuře 
1783–1957

Člověk je odedávna fascinován létáním. Výstava v Mas-
ných krámech se věnuje vzduchoplavbě i motorovému 
létání od prvního vzletu balonu v  roce 1783 až po vy-
puštění kosmické sondy Sputnik roku 1957. Soustředí se 
na symboly a náměty v moderním obraze – od malby 
a monumentální plastiky až po knižní ilustrace, plakáty 
nebo film. V  rámci doprovodného programu se koná 
několik pořadů, již 6. října v 17 hodin je v Masných krá-
mech přednáška Karla Halíře, ředitele Hvězdárny Roky-
cany, Jak létáme nad atmosférou a 26. října v 17 hodin 
bude v  přednáškovém sále „13“ uveden dobový film 
z roku 1927 z produkce Masarykovy letecké ligy, Slavia 
L-BROX. Románek letcův.

30/09–28/11  

Západočeská  
galerie
Bohumil Bimba 
Konečný. 
Nově ve sbírce 
Západočeské 
galerie

Plzeňský rodák Bohumil Bimba Konečný byl český ma-
líř, kreslíř a  ilustrátor, u nějž nalezl inspiraci Kája Sau-
dek a mnoho dalších autorů komiksů. Západočeská ga-
lerie zakoupila do svých sbírek kolekci jeho děl, která 
je mimořádná svou kompletností. Kolekce čítá několik 
desítek děl a  je průřezem celou tvorbou a  životem 
umělce od dětských ilustrací přes předválečné i pová-
lečné originály z  tehdejších časopisů, reklamy, budo-
vatelské a reklamní plakáty z padesátých let, originální 
obálky a  ilustrace z kultovních knih Jaroslava Foglara 

Přehled výstav
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a Otakara Batličky. Kromě toho jsou její součástí také 
originály Amazony. Komorní výstava B. Konečného 
představuje ukázky děl z  jeho soukromého života, 
dále ilustrace pro časopisy a  dobrodružné romány, 
také jeho reklamní plakáty a  ukázka návrhů jeho ko-
miksové hrdinky Amazonu. V doprovodném programu  
se 14. října koná beseda se spoluautorem výstavy J. Hos-
nedlem a projekce filmu Bimba – příběh zapomenutého  
malíře, a  10. listopadu přednáška Tomáše Pospiszyla 
Bimba vs. Octobriana. Slavnostní odhalení pamětní 
desky B. Konečného se koná 1. října v 17 hodin ve Skré-
tově ulici č. 47. Výstava se koná v přednáškovém sále 
v Pražské „13“.  

 05–29/10

Galerie Evropského 
domu SVK PK
Vanity Fair  
/ Jarmark marnosti

Výstava klobouků je volně inspirována dílem anglické-
ho romanopisce a žurnalisty Williama Makepeace Tha-
ckerayho, jehož 110. výročí narození si v  letošním roce 
připomínáme. Inspirací skupině amatérských i profesio-
nálních kloboučnic se stal snad román Jarmark marnos-
ti: Román bez hrdiny. Bylo zcela na tvůrci, zda se nechá 
inspirovat dobou napoleonských válek, 19. století obec-
ně, nebo zda se nechá pohltit dobovými evropskými 
trendy ve zpracování pokrývek hlavy. Odvážnější se 
inspirovali postavením ženy té doby, hlavní hrdinkou 
Becky nebo sociálními problémy tehdejšího světa. Klo-
bouky můžete v Galerii Evropského domu obdivovat až 
do 29. října, vernisáž proběhne 5. října v 17 hodin.

07/10–31/12  

Studijní a vědecká 
knihovna PK
Linky, body,  
bubliny

Výstava představí průběžné skóre Ateliéru komiks 
a  ilustrace pro děti za posledních několik let jeho 
činnosti. Návštěvníci se mohou těšit na ilustrované 
knihy pro malé i  větší, ukázky komiksů a  prostorové 
pop-up knihy. Během výstavy proběhnou tři worksho-
py, na nichž si zájemci zkusí vytvořit vlastní díla za 
asistence studentů a  studentek ateliéru. 19. října se 
seznámíte s  linorytem, 9. listopadu si můžete přijít 

nakreslit vlastní komiks a na 7. prosince je připravena 
tvorba pop-up přání. Vernisáž výstavy proběhne 7. října  
v 17 hodin v patře.

20/10–05/01  

Studijní a vědecká 
knihovna PK
Jaroslav Zapletal  
– scénické  
a kostýmní návrhy 
1960–1970

Výstava představí kostýmní návrhy a návrhy jevištních 
scén, které Jaroslav Zapletal navrhl a realizoval pro Di-
vadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni v letech 1960–1970. 
Jeho práce v divadle byla ukončena po roce 1968, kdy 
byl označen za „abstraktcionistu, jehož práce se ne-
slučuje s novou realistickou linii plzeňské scénografie.“ 
Více než čtvrt století tak tyto návrhy neměla veřejnost 
možnost vidět. V prostorách přízemí Studijní a vědecké 
knihovny budou vystaveny až do 5. ledna, vernisáž pro-
běhne 20. října v 17 hodin.

 22/10–06/02

Západočeská galerie
Josef Sudek –  
Jakub Špaňhel: 
Zažít zjevení

Výstavu dvou významných autorů Josefa Sudka a  Ja-
kuba Špaňhela, z nichž každý se pohybuje v jiném čase 
a  v  jiném médiu, spojuje jedno silné téma – pražská 
katedrála sv. Víta. Katedrála se začala stavět v  polo-
vině 14. století a  slavnostně dokončena byla v  roce 
1929. V  roce 1924 vstupuje do rozestavěné katedrály 
Josef Sudek a  je uchvácen. Během dvou let vytvořil 
dnes již legendární soubor fotografií z katedrály, kte-
ré zahrnují jak pohledy do hlavní lodi, tak řadu detailů 
rozestavěného a  dokončovaného prostoru. I  malíře 
Jakuba Špaňhela katedrála sv. Víta fascinuje a  vra-
cí se k  ní. Několik jeho pláten věnovaných katedrále  
sv. Víta je inspirováno i Sudkovým pohledem na slun-
cem a prachem zalitý chrám. Výstava naznačuje, jak je 
možné blízkou emoci vzniklou ve stejném prostoru, 
ale v  jiném čase, vyjádřit různými výtvarnými techni-
kami. Výstava se koná ve výstavní síni „13“ a vernisáž 
proběhne 21. října v 17 hodin.

Přehled výstav
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 29. 10. 19:00 Médeia – překvapivě současná klasika, uvádí SPODINA
 30. 10. 19:00  Tchýně na zabití – překvapivě současná klasika, 

uvádí SPODINA
 31. 10. 19:00 Sexy prádlo – komedie, uvádí SPODINA

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

 3. 10. 14:00 Splašené nůžky – detektivní komedie
 4. 10. 19:00 Kalba manželů šílených – hudební komedie
 6. 10. 19:00 Blbec k večeři – komedie
 10. 10. 14:00 Uzloviny – kabaret Radima Uzla
 11. 10. 19:00 Šílený prachy – komedie
 13. 10. 19:00 Paparazzi – komedie
 17. 10. 14:00 Vraždy a něžnosti – komedie A. Procházky
 18. 10. 19:00 Revizor – komedie
 20. 10. 19:00 Splašené nůžky – detektivní komedie
 24. 10. 14:00 Hašlerkyjády – kabaret
 25. 10. 19:00 Blbec k večeři – komedie
 27. 10. 19:00 Blbec k večeři – komedie
 31. 10. 14:00 Letem světem s kabaretem – kabaret

MOVING STATION – kulturní prostor
Koperníkova 56 (Most Ivana Magora Jirouse), Plzeň – Jižní Předměstí,  
www.johancentrum.cz, tel.: 775 131 003, e-mail: eva.kraftova@johancentrum.cz

 4. 10. 19:00 Večer pro)(změnu – předvolební debata
 5. 10. 19:00  Run OpeRUN: Logika chaosu – současné operní dílo, opera 

a elektronická hudba 
 6.–8. 10. Žonglobalizace – festival nového cirkusu
 6. 10. 19:00 Pusinky a nakládačky – work in progres
 7. 10. 19:00 Žonglérská galashow
 8. 10. 19:00 Cie LPM [BR, ES, DE, UY]: TUTTI FRUTTI – nový cirkus
 12. 10. 19:00 Hrubý domácí produkt – autorská inscenace
 14. 10. 19:00 The Same Self – akrobacie na šále, tanec, zpěv, hudba
 18. 10. 19:00  Žongléros Ansámbl: Vpřed! – nový cirkus, akrobacie,  

fyzické divadlo
 21. 10. 19:00 Nepřestávej – tanec
 22. 10. 18:00 Můj život na planetě – instalace / performance 
 24. 10. 19:30 Herecký spolek D&D School: Naše městečko
 25. 10. 19:00 Literární večer – sbírka Hvězdy Romana Szpuka
 26. 10. 19:00  Zuzana Psotková a Marko Popović: Smrť Antigony  

– divadelní inscenace
 28. 10. 13:00  Plzeňské oslavy vzniku republiky – komentované prohlídky 

Moving Station (také v 15:00 a 17:00 hod.)
 31. 10. 15:00 Nedělní pohádkový expres – divadlo pro děti od 4 let

Západočeská galerie v Plzni
Výstavní síň „13“ – Pražská 13, Plzeň, Masné krámy – Pražská 18, Plzeň,  
tel.: 377 908 511, e-mail: info@zpc-galerie.cz, út–ne 10–18 hod., www.zpc-galerie.cz

Masné krámy
 do 16. 1. Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957 – výstava
Kulturní program během výstavy:
 6. 10. 17:00 Jak létáme nad atmosférou? – přednáší Karel Halíř
 7. 10. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Chválenická

 13. 10. 16:00  Já se vznáším, Já si létám… – tvůrčí dílna pro rodiče a děti, 
přihlášky: cislerova@zpc-galerie.cz nebo 377 908 536

 26. 10. 17:00 Slavia L-Brox. Románek letcův – projekce filmu
 27. 10. 18:00  Písňový recitál Filipa Bandžaka – koncert v rámci festivalu 

Tribuna komorní písně
 28. 10. 18:00 Oslavy vzniku republiky – vstup za symbolických 28 Kč
Výstavní síň „13“
 30. 9.–28. 11.  Bohumil Bimba Konečný. Nově ve sbírce Západočeské 

galerie – výstava, přednáškový sál
22. 10.–6. 2.  Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení – výstava, 

výstavní síň „13“
Kulturní program během výstavy:
 5. 10. 18:00  Vztahy (7+1 osudových omylů) – autogramiáda knihy 

Daniely Kovářové, přednáškový sál
 14. 10. 17:00  Beseda s Janem Hosnedlem + projekce filmu Bimba – 

příběh zapomenutého malíře
 20. 10. 18:00  Milovaná i zatracovaná Barunka – účinkuje Poetické 

divadlo, sklep
 21. 10. 17:00  Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení – vernisáž 

výstavy
 27. 10. 17:00  Don Quijote a já, větrný hovado – křest knihy Vlasty  

Špinkové, přednáškový sál
 28. 10. 18:00 Oslavy vzniku republiky – vstup za symbolických 28 Kč
Pozemek U Zvonu
 7. 10. 16:00  To nejlepší ze sbírek Západočeské galerie v Plzni – vernisáž 

výstavy
 8. 10.–28. 11.  To nejlepší ze sbírek Západočeské galerie v Plzni – panelová 

výstava

Galerie města Plzně
Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 10–12 a 12:30–18 hod., tel.: 378 035 310,  
www.galerie-plzen.cz

 do 14. 11.  Václav Stratil – Není citu, není touhy, kolem krouží jenom 
mouchy – výstava

 3. 10. 13:00  Volná neděle – tvořivá dílna pro rodiny s dětmi, vstup 
zdarma (do 17:00 hod.)

 13. 10. 16:00  Václav Stratil – Není citu, není touhy, kolem krouží jenom 
mouchy – komentovaná prohlídka s autorem výstavy 
Václavem Stratilem a kurátorem Martinem Dostálem

Unie výtvarných umělců Plzeň 
Galerie Jiřího Trnky – nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 11–17 hod., tel.: 378 035 345, 
Galerie Dominikánská 12, út–čt 13–17 hod., tel.: 732 187 016, Výstavní síň Radnice,  
II. patro – nám. Republiky 1, Plzeň, po–pá 10–16 hod., uvu.plzen@gmail.com,  
www.uvu-plzen.cz

Galerie Jiřího Trnky
 do 3. 10.  Město – Die Stadt – výstava výtvarníků z Brém společně 

s Tvůrčí skupinou P89
 7. 10. 17:00 Václav Sika – Nikdy nepřerostu touhu – vernisáž výstavy
 7.–31. 10. Václav Sika – Nikdy nepřerostu touhu – výstava
Výstavní síň Radnice, II. patro
 25. 10.–31. 12. Učitelé a žáci, žáci a učitelé – výstava
Galerie Dominikánská 12
25. 10.–31. 12. Učitelé a žáci – výstava

Divadlo | Galerie
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TIP NA LISTOPAD
     od 30/10

Katedrála  
sv. Bartoloměje
Nové termíny 
komentova-
ných prohlí-
dek katedrály

Komentované prohlídky katedrály sv. Bartoloměje 
se na podzim konají v nových termínech! Interiér si 
s průvodcem můžete prohlédnout v úterý a v so-
botu od 16 hodin, věž a  podkroví ve stejné dny 
od půl šesté. V  rámci prohlídky podkroví a  věže 
vás průvodce seznámí s  historií zvonů a  stavby 
katedrály a vezme vás i do zbrusu nové podkrov-
ní expozice, kde můžete obdivovat původní krov. 
Na závěr prohlídky vás čeká výstup na věžní ochoz 
a výhled na večerní Plzeň. Prohlídka interiéru vás 
zase seznámí s historií stavby katedrály, nahlédne-
te do Šternberské kaple, prohlédnete si nádherná 
vitrážová okna a dozvíte se více o krásném slohu 
a Plzeňské madoně. Vstupenky na oba okruhy mů-
žete zakoupit na www.plzenskavstupenka.cz.

do 28/11  

Západočeská 
galerie
Bohumil Bimba 
Konečný.  
Nově ve sbírce  
Západočeské galerie

Plzeňský rodák Bohumil Bimba Konečný byl český ma-
líř, kreslíř a ilustrátor, u nějž nalezl inspiraci Kája Saudek 
a  mnoho dalších autorů komiksů. Západočeská galerie 
zakoupila do svých sbírek kolekci jeho děl, která je mi-
mořádná svou kompletností. Kolekce čítá několik desítek 
děl a  je průřezem celou tvorbou a  životem umělce od 
dětských ilustrací přes předválečné i poválečné originály 
z  tehdejších časopisů, reklamy, budovatelské a  reklam-
ní plakáty z padesátých let, originální obálky a  ilustrace 
z  kultovních knih Jaroslava Foglara a  Otakara Batličky. 
Kromě toho jsou její součástí také originály Amazony. 
V  doprovodném programu se 10. listopadu koná před-
náška Tomáše Pospiszyla Bimba vs. Octobriana. Výstava 
je instalována v přednáškovém sále v Pražské „13“.

    DEPO2015
BLIK BLIK Tajuplný les

Ještě do poloviny prosince můžete navštívit nejúspěš-
nější interaktivní rodinnou výstavu v historii DEPO2015. 
Vydejte se ze světa lidí do krajiny plné tajemné atmo-
sféry, hry světel, stínů a  zvuků a  nahlédněte do říše 
fantazie. Čekají na vás obří videomappingové hry, inter-
aktivní projekce a  instalace, jízdní kola, která dokážou 
rozzářit mraky, magický UV prales a mnoho dalších her-
ních a scénických prvků, které probudíte k životu pomo-
cí kouzelnických hůlek. Samostatnou součástí expozice 
je i nadále rodinná úniková hra Zdrhni bábě!

do 31/12  

Studijní a vědecká 
knihovna PK
Linky, body,  
bubliny

Výstava představí průběžné skóre Ateliéru komiks 
a ilustrace pro děti za posledních několik let jeho čin-
nosti. Návštěvníci se mohou těšit na ilustrované knihy 

do
19/12

do 14/11  

Galerie města Plzně
Václav Stratil  
– Není citu, není 
touhy, kolem 
krouží jenom 
mouchy

Výstava klasika českého vizuálního umění předsta-
ví jeho dílo ve všech možných polohách od 70. let po 
současnost. Ve Stratilově díle je těžké odhadnout, co je 
ironie a vtip, co je myšleno vážně, co nikoliv. Brát sebe 
i  svět smrtelně vážně není jeho styl. Stratil se prezen-
tuje zkrátka takový, jaký je. V nesmyslech i provokacích 
nehledá perfektní formu ani vybroušený obsah. Na vý-
stavě bude zcela výjimečně k vidění i  jeho dílo ze sou-
kromé sbírky COLLETT Prague/Munich nebo velkofor-
mátové malby z Mikulovského sympozia. 
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 29. 11. 09:00 Jenovéfa – klub
 30. 11. 09:00 Jenovéfa – klub

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

 2. 11. 19:00 Debilové – komedie, uvádí exLudvíci
 3. 11. 19:00 Nebezpečně sexy – komedie, uvádí Divadlo Maebh, derniéra
 4. 11. 19:00  Antidiskotéka Jiřího Černého: Czeslaw Niemen – král 

polského soulu
 5. 11. 20:00 Jsou to zvířata – moderní bajka, uvádí Divadlo JakoHost
 6. 11. 19:00 Dealeři – černá komedie, uvádí Chlupatej kaktus
 10. 11. 19:00 Zastavte Elen! – komedie, uvádí Théta
 12. 11. 19:00  Několik ran do černého – anekdoty Alda Nicolaje, uvádí 

Ragueneau, premiéra v rámci festivalu Bez zbytečnejch řečí
13.–14. 11.  Divadelní festival Bez zbytečnejch řečí – více  

na www.ragueneau.wixsite.com/ragueneau/festival-2021
 15. 11. 19:00 Sexy prádlo – komedie, uvádí SPODINA
 17. 11. 19:00 Médeia – překvapivě současná klasika, uvádí SPODINA
 18. 11. 19:00  Fajnmen (QED) – jedna noc v pracovně proslulého vědce, 

uvádí SPODINA
 19. 11. 19:00  Několik ran do černého – anekdoty Alda Nicolaje,  

uvádí Ragueneau
 22. 11. 19:00 Tchýně na zabití – komedie, uvádí SPODINA
 24. 11. 19:00 Falešná manželka – komedie, uvádí Divadlo Maebh
 27. 11. 20:00 Oblomov – tragikomedie, uvádí Divadlo JakoHost, premiéra
 29. 11. 19:00  Podzimní večer Jefferyho Wilsona – komediální příběh, 

uvádí ORÁKULUM
 30. 11. 20:00 Oblomov – tragikomedie, uvádí Divadlo JakoHost

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

 1. 11. 19:00 Dva muži v šachu – komedie M. Horníčka
 2. 11. 19:00 Libor Bouček – talkshow
 3. 11. 19:00 Švejkyjády – hudební komedie
 4. 11. 19:00 Zdeněk Troška – talkshow
 5. 11. 19:00 Imitátorská one-man – show Jiřího Bláhy
 6. 11. 19:00 Karel Šíp – talkshow
 7. 11. 14:00 Slaměný klobouk – hudební komedie
 8. 11. 19:00 Splašené nůžky – detektivní komedie
 10. 11. 19:00 Blbec k večeři – komedie
 14. 11. 14:00 Blbec k večeři – komedie
 15. 11. 19:00 Pletky Straussovy operetky – opereta
 17. 11. 19:00 Kalba manželů šílených – hudební komedie
 21. 11. 14:00 Letem světem s kabaretem – kabaret
 22. 11. 19:00 Revizor – komedie
 24. 11. 19:00 Blbec k večeři – komedie
 28. 11. 14:00 Paparazzi – komedie
 29. 11. 19:00 Blbec k večeři – komedie

MOVING STATION – kulturní prostor
Koperníkova 56 (Most Ivana Magora Jirouse), Plzeň – Jižní Předměstí, 
www.johancentrum.cz, tel.: 775 131 003, e-mail: eva.kraftova@johancentrum.cz

 2. 11.  19:00  Debora Štysová a Tinka Avramova: 30 DNÍ  
– zážitková divadelní hra

4.–6. 11. Be2Can – přehlídka festivalového filmu
 4. 11. 18:00 Titan (FR, BE)
  20:30 Sněžit už nikdy nebude (PL, DE)
 5. 11.  15:30 Přirozené světlo (HU)
  18:00 Miluj svého robota (DE)
 5. 11.  20:30 U Petrových řádí chřipka (RU, FR, DE, CH)
 6. 11. 15:30 Nitram (AUS)
  18:00 Drazí soudruzi (RU)
  20:30 Mainstream (USA)
 7. 11.  19:00 Herecký spolek D&D School: NAŠE MĚSTEČKO
 8. 11. 19:00 Vlci na hranicích – dokumentární film Martina Páva
 12. 11. 19:30 Kavárenský kvíz
 13. 11. 19:00 Divadelní spolek KOLOFANTÍ – Peklo v nebi
 14. 11.   Bonjour Plzeň – francouzský trh a Chvilka s pohádkou 

(10:00–18:00 hod.)
 15. 11. 19:00 Žongléros Ansámbl: SVOBODA – nový cirkus + slam poetry
 16. 11. 19:00  Tomáš Janypka a Sabina Bočková: SONGLINES:  

EXPEDICE 97/18 – tanec 
 17. 11. 17:11  In Search of My Sister – dokumentární film za účasti 

režisérky
18.–21. 11. Animánie – mezinárodní festival animované tvorby
 23. 11. 18:00  Hospic sv. Lazara: K SMRTI DOBRÝ KAFE – David Bowie – 

nejsilnější skladby představí muzikant a hospicový lékař 
Radovan Kunc

 24. 11. 19:00  Moving Station, Jiří Honzírek a kol.: HRUBÝ DOMÁCÍ 
PRODUKT – divadlo

 26. 11. 20:00 Čítání lidu
 27. 11.    BOOKFEST KNIŽNÍ JIŽNÍ – festival malých nakladatelů 

(10:00–22:00 hod.)
 30. 11. 18:00 Faust v komiksu – vernisáž výstavy
  19:00 Brave New Life – divadlo, pohyb, živá hudba a VJing

Západočeská galerie v Plzni
Výstavní síň „13“ – Pražská 13, Plzeň, Přednáškový sál – Pražská 13, Plzeň (PS), 
Masné krámy – Pražská 18, Plzeň, tel.: 377 908 511, e-mail: info@zpc-galerie.cz, 
út–ne 10–18 hod., www.zpc-galerie.cz

Masné krámy
 do 16. 1. Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957 – výstava

Kulturní program během výstavy:
 9. 11. 17:00 První vzduchoplavec v Plzni – přednáší Michal Plavec
 16. 11. 17:00  Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957 – komentova-

ná prohlídka, provází Eva Bendová
 19. 11. 18:00  Má píseň zas mi láskou zní… – písňový recitál
 24. 11. 16:00  Byl jednou jeden Aviatik – tvůrčí dílna pro rodiče a děti, 

přihlášky: cislerova@zpc-galerie.cz nebo tel.: 377 908 536
 26. 11. 17:00 Benefiční koncert pro Dětské centrum Plzeň

Výstavní síň „13“
 do 28. 11.   Bohumil Bimba Konečný. Nově ve sbírce Západočeské 

galerie – výstava (PS)
 do 6. 2.  Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení – výstava 
Kulturní program během výstavy:
 4. 11. 17:00  Paralely a fúze moderní hudby: Louis Armstrong  

– přednáška Zdeňka Rabocha (PS)
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 5. 11. 17:00  Colombo a já, jsem živý. Podepsán ježek v kleci  
– křest knih Ivo Fencla (PS)

 9. 11. 16:00  Okno katedrály – tvůrčí dílna pro rodiče a děti, přihlášky: 
cislerova@zpc-galerie.cz nebo tel.: 377 908 536 

 10. 11. 17:00 Bimba vs. Octobriana – přednáší Tomáš Pospiszyl (PS)
 12. 11. 18:00 Letem světem – pořad Poetického divadla a hostů (PS)
 17. 11. 09:00  Workshop: Character design a komiks – tvorba postavy 

a jejího charakteru v komiksu či hrách, 13+, rezervace:  
cislerova@zpc-galerie.cz, tel.: 377 908 536  
(09:00–15:00 hod., PS)

 26. 11. 16:00 Jarmark a adventní dílny v ZČG (sklípek a dvorek, „13“)
Prostor U Zvonu
 do 28. 11.  To nejlepší ze sbírek Západočeské galerie v Plzni – výstava

Galerie města Plzně
Nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 10–12 a 12:30–18 hod., tel.: 378 035 310,  
www.galerie-plzen.cz

do 14. 11.  Václav Stratil – Není citu, není touhy, kolem krouží jenom 
mouchy – výstava

 25. 11. 17:00 CAN/VAS – vernisáž výstavy
 25. 11.–16. 1. CAN/VAS – výstava autorů pražské graffiti komunity

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), https://svkpk.cz

Hlavní budova
 do 31. 12. Linky, body, bubliny – výstava a workshopy, 1. patro
 do 5. 1.   Jaroslav Zapletal: Scénické a kostýmní návrhy 1960–1970  

– výstava, přízemí
 9. 11. 17:00  Linky, body, bubliny – workshop, nakreslete si vlastní 

komiks, rezervace na www.svkpk.cz 
Galerie Evropského domu SVK PK
 1. 11. 17:00  Linda Hajžmanová: Do smrti dobrý – čtení autorské poezie, 

vstup volný
 2. 11. 17:00 Four Corners Interactive – vernisáž výstavy
 2.–26. 11. Four Corners Interactive – interaktivní vzdělávací výstava 
 11. 11. 17:00  Klapuška a Neandrtálci – autorské čtení Jakuba Horáka,  

sál beletrie
 25. 11. 11:00  Den pro knihovnu – veřejná diskuze o budoucí podobě 

knihovny, rezervace na https://doodle.com/poll/k7pzy-
hc4v6t4iixe (VZC, také v 17:00 hod.)

 30. 11. 17:00 Stanislav Kulhánek | Výtvarný proces – vernisáž výstavy
 30. 11.–17. 12. Stanislav Kulhánek | Výtvarný proces – výstava grafik

Unie výtvarných umělců Plzeň 
Galerie Jiřího Trnky – nám. Republiky 40, Plzeň, út–ne 11–17 hod., tel.: 378 035 345, 
Galerie Dominikánská 12, út–čt 13–17 hod., tel.: 732 187 016, Výstavní síň Radnice,  
II. patro – nám. Republiky 1, Plzeň, po–pá 10–16 hod., uvu.plzen@gmail.com,  
www.uvu-plzen.cz

Galerie Jiřího Trnky
do 31. 10. Václav Sika – Nikdy nepřerostu touhu

 3. 11. 17:00  Pavel Janouškovec: Sekvence času 1981–2021 – vernisáž 
výstavy

 3.–28. 11.  Pavel Janouškovec: Sekvence času 1981–2021 – průřez 
autorovou tvorbou

 11. 11. 17:00 Pavel Janouškovec – komentovaná prohlídka
 25. 11. 17:00 Pavel Janouškovec – komentovaná prohlídka
Výstavní síň Radnice, II. patro
 do 31. 12. Učitelé a žáci, žáci a učitelé – výstava výtvarných děl
Galerie Dominikánská 12
 do 31. 12. Učitelé a žáci – výstava výtvarných děl

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni
Univerzitní 28, Plzeň, tel.: 377 636 701, 735 715 919, po–pá 8–20 hod. (FDULS) / 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň, tel.: 377 636 889, út–pá 10:00–13:00, 
13:30–18:00 hod. / so 10:00–15:00 hod. (GLS)

 15. 11.–23. 12. Hranice: ČAS – výstava (GLS)
17. 11.–3. 12. Hranice: ČAS – výstava (Galerie Nova síň, Praha)
22.–26. 11.  Hranice: ČAS – mezinárodní fotografické symposium 

(FDULS – MULTILAB, DOX+ Praha)

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
5. 11.–27. 2.  Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické textilie od českých šlechti-

čen – výstava
Doprovodné pořady:
 9. 11. 17:00  Umělecké řemeslo / Užité umění – Průvodce stálou expozicí 

Západočeského muzea v Plzni – slavnostní představení 
publikace

 15. 11. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové, Plzeň
 16. 11. 17:00  Kdo vyšíval, nehřešil. Liturgické textilie od českých šlechti-

čen – komentovaná prohlídka, provází Mgr. Marie Kuldová
 24. 11. 16:00  Umělecké řemeslo / Užité umění – Orientální sbírka v Plzni 

– komentovaná prohlídka, provází Jindřich Mleziva

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

Expozice: Příběh na niti, Ivan Nesveda: NIKDY V KLIDU!, Jiří Trnka – dioráma 
Svatba u Broučků – nová expozice věnovaná Jiřímu Trnkovi
Doprovodné programy: Lazebnický dvorek – program seznamuje děti 
prostřednictvím hry s barokním lazebnictvím, Expedice na niti – rodinný 
program umožňuje návštěvníkům s dětmi prozkoumat Muzeum loutek 
expedičním způsobem, Loutkářská dílna profesora Skupy – děti si zde 
mohou každou středu vyrobit drobné loutky, Půjčovna loutkových divadel – 
půjčovna rodinných loutkových divadel, objednávejte na tel.: 378 486 644, 
Knihobudka – nově přesunuta z Národopisného muzea Plzeňska, Olympijský 
dvorek v Muzeu loutek – speciální disciplíny: Skákání panáka, přeskok přes 
kozu, krmení opic či krocení slonů

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

 27. 11. 14:00 Zdobení adventních věnců – tvůrčí dílna (statek Lüftnerka) 


