Pozvánka na jednání
zastupitelstva
Poslední jednání plánského zastupitelstva před letní přestávkou se bude
konat ve středu 20. června. Na
programu bude diskuse občanů,
informace o práci Rady, majetkoprávní
záleţitosti, závěrečný účet města Planá
2011 a Výroční zpráva o městské
honitbě. Přesný program bude zveřejněn na plakátech.

Slovo starostky
Co je nového a co náš ještě čeká do
prázdnin? Máme nový územní plán.
Plánské zastupitelstvo na svém 13.
zasedání schválilo nový územní plán
města, tedy dokument, který stanovuje
základní koncepci rozvoje území jako
například
koncepci
infrastruktury,
urbanistickou koncepci nebo ochranu
hodnot. V územním plánu jsou
vymezeny tzv. plochy s rozdílným
vyuţitím, které zohledňují specifické
podmínky a charakter území. Pro
kaţdou plochu jsou v textové části
stanoveny podmínky pro vyuţití ploch
(regulativy). Územní plán se pořizuje a
vydává pro celé území obce a je
závazný pro rozhodování v území.
Územní plán vytváří pouze předpoklady
pro výstavbu. To znamená, ţe
zastavitelný pozemek automaticky
nezaručuje, ţe na něm půjde stavět
jakákoli stavba. Záměr kaţdého
investora musí být vţdy v souladu
s územním plánem. Jinými slovy –
chceme-li realizovat záměr, je třeba
se, před tím neţ vynaloţíme finanční
prostředky, dobře seznámit například
s tím: zda se jedná o plochu
zastavitelnou či nezastavitelnou, plochu
stabilizovanou či návrhovou, zda je
uvaţovaný návrh v souladu s hlavním
nebo podmíněně přípustným vyuţitím,
ke kaţdé ploše je třeba vyhledat
příslušné podmínky pro vyuţití.
Pakliţe tak neučiníme, riskujeme, ţe o
tyto prostředky přijdeme.

Sportovní hala
Na červnovém jednání zastupitelstva
před prázdninami se bude opakovaně

jednat o stavbě sportovní haly.
V jednání jsou tři návrhy:
1) Koupit nové vrstvy a nechat firmou
postavit víceplášťovou přetlakovou halu
na stejném místě, náklady cca 660 tis.
Kč.
2) Postavit úplně novou přetlakovou
halu na stejném místě, jako stála
původní hala, náklady cca 2,5 mil. Kč.
3) Postavit pevnou halu na jiném
místě, náklady cca 5 – 30 mil. Kč.

Nové pozemky Planá – sever
Vzhledem k tomu, ţe na posledním
jednání zastupitelstvo schválilo závazek na vybudování inţenýrských sítí
nejpozději v příštím roce, budeme na
14. jednání ZMP 20. června rozhodovat
o prodeji devíti nových stavebních
parcel.

Den melanomu tentokrát v Plané
Blíţí se nám léto, tedy doba, kdy bude
naše pokoţka více vystavena slunečním paprskům. Vyuţijte nabídky
Dermatologického centra Bor na
bezplatné
vyšetření
pigmentových
znamének, které proběhne 11. června
od 9 do 15 hod. v budově kina na
náměstí Svobody.
Více
informací
naleznete
uvnitř
měsíčníku.
Mgr. Martina Němečková

Nezapomněli jste ….
….. ţe do konce května měla být
zaplacena daň z nemovitostí? Neleţí
vám doma zapadlá sloţenka na její
úhradu?
… je nutné také zaplatit místní poplatek
za psa a nájemné za pozemky
pronajaté od města. Termín jiţ vypršel,
za pozdní zaplacení hrozí sankce.

Zloděj ze hřbitova dopaden
Nemilé překvapení čekalo před krátkým
časem na několik majitelů hrobů na
plánském hřbitově. Z hrobů totiţ
zmizely keramické mísy s jarními a
letními květinami. Za neuvěřitelných 24
hodin byl ale pachatel odhalen. Mísy,
kterými chtěl vylepšit okolí svého
domu, se vrátily zpět svým majitelům.
A to vše díky městským stráţníkům,
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kteří prohledali záznamy kamer u
hřbitova umístěných. Pak uţ mohli jít
najisto.
Věc je nyní v šetření Policie ČR a
zloděj jistě neunikne patřičnému trestu.

Horká zpráva
Městská knihovna má v prvním
červnovém týdnu omezený provoz
půjčoven:
oddělení pro dospělé
Po 9-12 a 13-17, Út 9-12, St 9-12 a
13-18, Pá 9-12.
Oddělení pro děti Út 13-16, Pá 13-15.

Pro rodiče prvňáčků
ZŠ Planá, náměstí Svobody oznamuje,
ţe schůzka pro rodiče a zákonné
zástupce prvňáčků naší školy pro
školní rok 2012/2013 se bude konat ve
čtvrtek 14. června od 16 h ve druhém
patře. Všechny srdečně zveme.
Zuzana Kokaislová, ZŘŠ

Fučíkovka zatím nevyšla
V první
půli
roku
jsme
Vás
nejrůznějšími formami informovali o
připravovaném projektu regenerace
sídliště Fučíkova.
Začátkem května se na stránkách
ministerstva pro místní rozvoj objevila
tabulka s výsledky
rozhodnutí
o
přidělení dotací z programu regenerace panelových sídlišť. Bohuţel Planá
nefiguruje na seznamu schválených
ţádostí,
je
pouze
v
seznamu
náhradníků. O tom, jestli postoupíme
z náhradníků mezi vyvolené, se
rozhodne někdy na počátku prázdnin.
Jestli ani potom se nezadaří, budeme
muset vybírat ze dvou variant (pomíjím
třetí variantu – nedělat nic): 1) – návrh
upravit tak, aby byl financovatelný
pouze z rozpočtu města, 2) – poţádat
o dotaci v příštím roce ještě jednou.
Takţe Ti z vás, kdo projektu fandí,
musí ještě nějaký čas počkat, co bude
dál. A ti, kteří proti němu protestovali,
mohou být na nějaký čas v klidu.
Ing. P.Nutil, místostarosta

Upozornění na trestnou
činnost páchanou na
seniorech
Jedná se o poměrně závaţný druh
kriminality, kdy obětí je osoba vysokého věku, mnohdy fyzicky a psychicky
indisponovaná a obtíţně se orientující v
realitě. Tohoto specifika vyuţívají
organizované skupiny pachatelů, kteří
pod různými záminkami vnikají do
obydlí seniorů, kde následně odcizí
veškerou finanční hotovost, mnohdy se
jedná o celoţivotní úspory. To, ţe
vyuţívají psychické a fyzické indispozice vysokého věku, činí tento druh
trestné činnosti vysoce společensky
nebezpečným. Následné dokazování je
vzhledem k výše uvedeným specifickým vlastnostem poškozených velice
ztíţeno, mnohdy téměř vyloučeno.
Z těchto důvodů je potřebné zefektivnit
zejména prevenci této kriminality
spočívající v informovanosti seniorů.
Zejména je potřebné je seznámit s
různými, velmi pruţně měněnými,
legendami
pod
kterými
skupiny
pachatelů navazují se seniory kontakt a
získávají jejich důvěru a vnucují se do
jejich bytů či domů. Jako nejčastěji
pouţívané legendy byly zaznamenány
tyto:
nabízení různých sluţeb – kontrola
elektrických a plynových spotřebičů,
oprava a výměna elektrických a
plynových spotřebičů,
kontrola kvality vody, výměna okapů
a okapových svodů, výkopy přípojek, broušení noţů, opravy deštníků,
zástupci telefonních operátorů,
pracovník ČEZ, E-on, odečet
měřičů odběru elektřiny a plynu,
ţádost o pouţití WC,
ţádání vody k napití,
ţádání vody do chladiče motorového vozidla,
prodej různého zboţí – nabídka
prodeje dek, kuchyňského nádobí,
noţů, příborů, ozdobných deček,
výkup staroţitností a starého
nábytku,
vrácení finančního přeplatku – za
přeplatek elektřiny, plynu, sociálních
dávek, pojištění – při vyuţití těchto
legend předkládají bankovku vysoké nominální hodnoty a ţádají
rozměnění této bankovky,
předání výhry,
telefonické oslovení s tím, ţe se
jedná o příbuzného (vnuka) a ţádá
půjčku – vyzvedává si ji jako
kamarád příbuzného, který nemohl
přijít osobně,
napsání vzkazu pro souseda,

ţádost o pomoc – půjčení peněz na
zdravotní péči či operaci pro
kamaráda – rodinného příslušníka,
po havárii vozidla, na opravu
vozidla,
sociální pracovnice, pracovnice
úřadu – vrácení peněz za léky a
následné rozměnění bankovky.

Pramen pod Sv. Annou
V uplynulých dvou letech vyvíjelo naše
město značné úsilí směřující k úpravám
a zkulturnění prostoru okolo poutního
kostela Sv. Anny. Byla vybudována síť
cyklostezek napojená na cyklotrasu
Planá – Tirschenreuth. Došlo i
k propojení ţlutou turistickou značkou
kolem Anenského rybníka aţ do
Chodové Plané. Bylo v plánu, ţe tyto
úpravy by mohly být korunovány
rekonstrukcí kamenné stavby zázračného pramene pod Sv. Annou. Na
opravu byla zpracována podrobná
projektová
dokumentace.
Protoţe
stavba oficiálně neexistovala, vydalo
město prohlášení,
ţe
je jejím
vlastníkem. Město rovněţ prohlásilo
tuto stavbu za kulturní památku
místního významu. Problém byl v tom,
ţe stavba se nenachází na pozemku
města, je na pozemku jiného vlastníka.
S tímto vlastníkem byla tedy sepsána
smlouva o výpůjčce. V loňském roce
jsme poţádali o dotaci z programu
Leader, bohuţel neúspěšně. Protoţe
lokalita je hojně navštěvována německými sousedy a na jejím zvelebení má
zájem také naše partnerské město
Tirschenreuth, rozhodli jsme se letos
zkusit poţádat o dotaci znovu.
Tentokrát z programu Cíl 3 - Česko Bavorská přeshraniční spolupráce.
Tento dotační program si však klade za
podmínku, ţe opravovaná nemovitost
(tedy stavba i pozemek pod ní) musí
být ve vlastnictví ţadatele. Městské
zastupitelstvo na svém posledním
jednání proto schválilo koupi pozemku
pod stavbou.
Nyní jiţ je ţádost o dotaci (předpokládané náklady na opravu činí cca
600 000 Kč) podána a můţeme jen
doufat, ţe na druhý pokus se nám
podaří uspět. Přibyl by nám tak další
pěkný cíl našich pěších a cyklo výletů.
Ing. P.Nutil, místostarosta

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc
červen:
3.6. v 19 h - poutní kostel sv.Anny koncert muţského vokálního kvintetu
Hlasoplet.
5.6. v 18.30 h sál MěKS - představení
publikace S.Kvasničky „Z historie 12.
brigády Pohraniční stráţe Planá“.
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Vstup volný. Na místě budete mít
moţnost knihu zakoupit.
14.6. v 17 h sál MěKS - přednáška
PhDr. Markéty Novotné „Zmizelá
Planá II“ (co stávalo a nestojí). První
část byla uvedena v roce 2010 a
tentokrát se podíváme na ještě
mnohem zajímavější místa.
Vstupné 50 Kč.
15.6. zájezd do Divadla J.K.Tyla v
Plzni
na
abonentní
představení
„Netopýr“
Odjezd autobusu: od kapličky 17.20
hod. (POZOR ZMĚNA – dříve ul.
Luční), AN Planá 17.30 hod.
16.6. od 10.30 h - prostranství před
MěKS Planá - Město Planá se rozhodlo
podpořit mezinárodní sportovní projekt
na podporu onkologicky nemocných
dětí Cyklotour 2012, který se koná ve
dnech 3.-16. června. Peleton cyklistů v
čele s Josefem Zimovčákem vyrazí
na
cyklojízdu
napříč
bývalým
Československem. Přidat se můţe
kaţdý na kousek, jednu etapu, nebo
celou trasu. Přes Planou pojede
peleton 16. června v době 10.30-11.00
h. Mezi aktivními účastníky cyklojízdy
nebudou
chybět
ani
významné
osobnosti, úspěšní sportovci a známé
tváře. Zastaví se v partnerských
městech a osobním příkladem, formou
osvěty a propagace předají široké
veřejnosti odkaz ,,My kdo máme štěstí,
že jsme zdraví, musíme pomáhat těm,
kdo ho mají méně“. Přijďte je přivítat a
podpořit, pěšky či na kole. Podrobnosti
na plakátech a letáčcích akce.
20.6. v 17.30 h – Plánský biograf přednáška
cestovatele
Richarda
Jaronka „Okavango delta“ Vás zavede
do Botswany, Mekky všech milovníků
afrického kontinentu. Mohutná delta
Okavanga, jedna z posledních velkých
divočin světa, je přírodní krajina tisíců
ostrovů a říčních ramen. Uvidíte
fotografie míst, kde nejsou ţádné ploty,
ale spousta slonů, hrochů, lvů atd.
Vstupné 50 Kč.
21.6. v 17.30 h - sál MěKS - Degustace
čajů a bylin aneb „Čerstvé jarní čaje ze
Siamu“. Zveme Vás k rozjímání nad
skvělými šálky lahodných čajů a bylin
jiţ potřetí! Akci pořádáme ve spolupráci
s Ing. Zdeňkem Nepustilem - DOBRÉ
ČAJE pro inspiraci, pohodu a lepší
zdraví. Vstupné je 50 Kč.
23.6. v 17 h – kostel sv. Petra a Pavla
v Plané - Vernisáţ výstavy plzeňské
výtvarnice Heleny Maříkové – Kaiglové,
která nám představí soubor svých
obrazů zobrazujících západní Čechy.
Otevřeno v sobotu a v neděli od 15 do
17 h.

Dům dětí v červnu 2012

obraz Heleny Maříkové – Kaiglové

30.6. v 17 h – Galerie ve věţi Vernisáţ třetí výstavy letošní výstavní
sézony. Výtvarník Michal Novotný
„Micl“ bude v naší galerii vystavovat do
5. srpna. Otevřeno Út aţ Pá od 14 do
16 a So - Ne od 14 do 17 h.
30.6. v 18 h - prostranství u kostela
Nanebevzetí Panny Marie - koncert
Julie Meixnerové za klavírního doprovodu. Přijďte si prohlédnout krásně
upravené prostranství kolem farního
kostela Nanebevzetí Panny Marie a
načerpat příjemnou letní náladu. Nebude chybět posezení a občerstvení.
Vstupné 50 Kč.
Další informace
Letní
výtvarný
projekt „Výhledy“
- v průběhu měsíce
července a srpna
se
uskuteční
výtvarné
ateliéry
„Výhledy“ aneb okno není jen otvor ve
zdi. Projekt je určený pro zájemce o
výtvarné umění, malíře a výtvarníky,
profesionály i amatéry, pro kaţdého,
kdo cítí touhu výtvarně se vyjádřit.
Projekt zahájíme o víkendu s anenskou
poutí, tj. 28.července a ukončíme jej
25. srpna, kdy se v rámci programu
„Výletnění 2012“ uskuteční vernisáţ a
výstava prací. Výtvarné ateliéry povede
lektorka Ivana Kubíčková. Zájemci,
kontaktuje prosím: MěKS – p.Nová
(mks@muplana.cz,
374 794 223,
p.Kubíčkovou (prodejna Bonka) nebo
p.Borůvkovou (Penzion Hafan).

Navštívit můţete ale i jeho přednášku
na téma „Sex mezi námi zvířaty“, která
se koná v Tachově 22.června od 19.30
ve společenském sále Mţe.

Městská knihovna
Motto
na
červen:
Čtenář to má dobré –
můţe si své autory
vybrat …
(Kurt Tuchovský)
Upozornění –
prázdninová provozní doba bude
zveřejněna v červencovém čísle PM.
Čtenáři budou také informováni přímo
v knihovně nebo na
www.knihovnaplana.webk.cz
V červnu budou v dětském oddělení
knihovny vyhlášeny výsledky prvního
ročníku Čtenářské ligy. Účastníci
budou odměněni za celoroční aktivitu
při čtení a návštěvách knihovny.
Knihovna děkuje všem, kteří se zapojili
do výtvarné soutěţe Čarodějnice a
čarodějníci.
Jejich
dílka
zdobila
prostory knihovny a právem sklidila
pochvalu všech návštěvníků.

Cestovatel Richard Jaroněk
není na Tachovsku úplně neznámý.
Pravidelně přijíţdí na Tachovský PAF,
kam přiváţí své velkolepé fotografie.
Svoje putování na Tachovsku začíná
právě přednáškou u nás v Plané
„Okavango delta“ pro veřejnost.
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2. června (sobota) – se budou konat
hned dva turnaje. Ve školní jídelně nás
čeká ŠACHOVÝ TURNAJ a na kurtech
TENISOVÝ. Zveme všechny sportovce
na kurty, kde je prezentace od 8.30 do
9 h. V jídelně začínáme v 8.30.
6. června (středa) – zveme všechny
příznivce dětské tvorby na VERNISÁŢ.
Ta se bude konat v kostele sv. Petra a
Pavla. Začátek v 16.30 h. Zahájíme
výstavu a vyhodnotíme výtvarnou
soutěţ CESTOU NECESTOU. Výstava
bude otevřena také ve čtvrtek a v pátek
odpoledne od 14 do 16 h.
15. června se v Olomouci uskuteční
Mistrovství ČR druţstev mladších
ţáků v šachu 2012. Nás bude
reprezentovat Blanka Brunová, David
Bui, Matěj Slavík, Michaela Marešová a
Tomáš Kubát. Budeme drţet palce !!!
Informace a podrobnosti o akcích DDM
najdete na www.zsplananamesti.cz.
Lenka Vivodíková

Evropské uhlířské rokování
Ve dnech 27.- 29. dubna se v Plané
uskutečnilo 15. zasedání Prezidia
Evropského
uhlířského
spolku
(Europäeischer Köehlerverein = EKV).
Tuto akci organizačně zajišťovala
uhlířská sekce Hornicko-historického
spolku Planá. Hlavní jednání prezidia
proběhlo v sobotu v sále Městského
kulturního střediska v Plané. Prezidium
EKV a jeho hosty přivítala v Plané paní
starostka Mgr. Martina. Němečková a
předseda Hornicko-historického spolku
Jan Teplík.
Program : v pátek prohlídka pivovaru
v Chodové Plané a společenská večeře
ve Skále, v sobotu jednání prezidia,
prohlídka Hornického muzea a města
Planá, v neděli putování po uhlířských
místech na Tachovsku a Rozvadovsku.
Evropský uhlířský spolek byl zaloţen
v září 1997. Jeho posláním je šířit
osvětu a informace o historickém
významu uhlířství pro technický rozvoj
lidské společnosti. V současnosti si jen
velmi málo lidí uvědomuje, jak velmi
významně uhlíři ovlivnili historii lidstva.
Uhlíři jsou totiţ nedílně spojeni s
horníky a hutníky. A díky nim se lidé
dokázali vymanit z doby kamenné,
projít dobou ţeleznou aţ do poloviny
průmyslové revoluce. Je totiţ faktem,
ţe bez dřevěného uhlí by hutníci
nedokázali rudu vytěţenou horníky
přeměnit v poţadovaný kov (aţ teprve
počátkem 19.století se v hutnictví začal
pouţívat koks místo dřevěného uhlí).
EKV má svou členskou základnu
v Nizozemí, Rakousku, Švýcarsku,
Švédsku, Itálii, Německu, Polsku a
Česku. Touto svou mezinárodní
členskou základnou a svými meziná-

bylo
na
dobrovolném
vstupném
vybráno celkem 4.200 Kč. Organizátoři
jiţ předem rozhodli, ţe výtěţek bude
pouţit na údrţbu hrobů válečných obětí
SSSR na Tachovsku.
V letošním roce bylo vyuţito 2.400 Kč
na znovuvyzlacení hvězdy a nápisu na
pomníku válečných obětí SSSR na
plánském hřbitově. Práci provedla firma
pana Kudrny. O pouţití zbylých peněz
budeme veřejnost informovat.
Jan Teplík

Tachovsko plné Trabantů

rodními akcemi přispívá EKV k lepšímu
poznání mezi národy EU. Svou činností
uhlíři ve svých regionech podporují
rozvoj turistického ruchu.
Další informace: Jiří Kadera, uhlířská
sekce HHS Planá, mobil: 724 776 051,
e-mail:
jiri.kadera@gmail.com,www.ucl.webno
de.cz

Pamatujme na památky –
adopce nablízko
Z Plané směrem do Chodové Plané
odbočuje vpravo cesta k lesíku. Kdysi
to bývala vycházková cesta na triangl.
Dnes je to zarostlá lesní cesta, stěţí si
představíte udrţovaný vycházkový
okruh s kamennými lavičkami, který tu
kdysi býval. Z laviček zbyla pouhá
torza, to lepší skončilo neznámo kde.
Přesto tu několik zajímavých míst
najdeme. Na začátku cesty mezi
dvěma vzrostlými javory stojí pomníček
z roku 1880. Vrchní část pomníčku
potkal osud kamenných laviček a tu
spodní
kdosi
„vyzdobil“
černým
sprejem. Vpravo od cesty je přírodní
skalní amfiteátr, kde najdeme sošku
madony. Dnes uţ asi nikdo nezná
význam tohoto místa. Nestálo by to aţ
tolik úsilí a vycházkový okruh by mohl
být částečně obnoven. Ještě tu zbylo
několik kamenných soklů po lavičkách
a cestu ukazují i kamenné patníčky.
První vlašťovkou je počin pana Dušana
Kokaisla, který se začal starat o
pomníček. Jak sám říká: „ To místo má
svoji magickou sílu, ale některé úpravy
sám nezvládnu“. S potěšením jsme
tedy uspořádali „kosí slet“. V sobotu
odpoledne se sešlo několik lidí, vyčistili
okolí, pořezali křoví, sokl pomníčku
srovnali. Třešničkou na dortu byl nález
historického
kamenného patníčku,
který byl zahrabán v blízké hromadě.
Patníček byl znovu umístěn u cesty,

kterou patrně kdysi vyznačoval. Aţ
půjdete do Chodové Plané, udělejte
menší zacházku a podívejte se k tomu
magickému místu. Moţná uţ bude
pomníček bez toho ošklivého černého
ornamentu a bude tam i lavička na
původních kamenných soklících, které
leţely nedaleko v křoví.
Pro ty, kteří se také starají o nějaký
pomníček, kříţek nebo boţí muka,
máme stejnou nabídku pomoci. Pokud
na některé práce nestačíte nebo
nemáte potřebné vybavení, kontaktujte
nás a KOS vám rád pomůţe. A pro ty z
vás, kteří by se rádi připojili k „adopci
nablízko“, máme dobrou zprávu. Další
mapka s vytipovanými objekty vyjde na
podzim.
Miloslav Antropius

Oprava pomníku obětí války

V roce 2010 a 2011 byly v rámci oslav
65. výročí osvobození Československa
a 70.výročí napadení SSSR promítnuty
v plánském kině filmy Balada o
vojákovi a Brestská pevnost. Na těchto
dvou slavnostních filmových večerech
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AMK Trabant Plzeň, poprvé ve své
historii, pořádá svůj tradiční Trabant
sraz na Tachovsku a to v první
červnový víkend a ještě nedaleko
Plané v mezinárodním Campu Karolina
u Brodu n/T. Páteční odpoledne je
vyhrazeno příjezdu účastníků a pro
zájemce je připravena spanilá jízda do
Mariánských Lázní, s večerní procházkou městem na kolonádu ke zpívající
fontáně a poté návrat do campu.

Sobotní ráno začíná společným
troubením, následuje snídaně, rozprava k soutěţím a přesun do Kočova
k první soutěţi, kterou je slalom do
kopce na bývalé komunikaci I/21.
Úderem 11. hodiny startuje první
posádka do orientační soutěţe v délce
necelých 33 km. Po projetí trasy bude
přestávka na oběd a poté účast na
oslavách dětského dne v obci
Studánka, včetně výstavy vozidel.
Druhá výstava strojů účastníků se bude
konat na tachovském náměstí od 15 do
16 hodin. Poté se kolona trabantů a i
jiných vozidel z bývalé NDR přesune
spanilou jízdou přes Chodský Újezd,
Zadní Chodov, Chodovou Planou na
plánské náměstí. Zde se bude konat
třetí výstava „Planá plná Trabantů“ a to
od 17 do 18 hodin. Po návratu do
campu proběhne vyhodnocení dopoledních
soutěţí,
vyhodnocení
nejhezčího trabíka v kategorii klasik a
tuning a volná zábava. Nedělní
dopoledne je věnováno zakončení
srazu a odjezdu posádek.
Více na www.trabantklub.cz
a
www.oranzada.estranky.cz
Na prohlídku vystavených strojů
účastníků srdečně zve za pořadatele
Josef „Trabas“ Bělohlávek, místopředseda AMK Trabant Plzeň

AUTO - MOTO PÁRTY 17
Česko-Bavorský Motosraz ROP o.s.
ve spolupráci s Motorsportclubem
Tirschenreuth pořádají dne 16. června
od 9 h na letišti Kříţenec opět jednu
z největších motoristických akcí v tomto
regionu a to pouze za 130 Kč a pro děti
do 12 let v doprovodu dospělé osoby
zdarma. Program je přebohatý:
Globus smrti - v kovové kouli ve tvaru
globusu jezdí 2 a více jezdců na
motorkách. Neuvěřitelně adrenalinový
záţitek, při kterém jde opravdu o
hodně. To si nemůţete nechat ujít!
Náš sraz je vyhlášený tím, ţe o záţitky
není nouze, takţe několik vyvolených
bude mít šanci se přímo zúčastnit této
show.
FMX freestyle motocross- motorky
létají vzduchem, jezdci ve výšce
několika metrů opouštějí svůj stroj, aby
po chvíli uchopili jeho řidítka a vrátili se
zpět do sedla. Triky snad do všech
světových stran, skoky ve výšce 15-30
metrů.
HOT ROD - neuvěřitelné káry
s nadupaným motorem…uvidíte např.
Chevy High Boy Coupe z roku 1934,
motor 427 chevy big block, karburátor
2X4BBL Holley performance, výfuky
boční chromované. Originál rám z roku
1934, nová kompozitová karoserie a
má dokonce i el. stahování oken. 15“
svařované disky, pneumatiky Hoosier.
Dále Ford T Bucket Roadster z roku
1923 s opravdovým výkonem 550 HP
a
mnoho
dalších
takových
neuvěřitelných auťáků.
Demolice automobilů vojenskou
technikou BVP- můţete být svědkem
toho, jak si BVP pohraje s osobním
autem, ale co víc, vy se dokonce
v tomto bojovém vozidle budete moci
nechat svézt.
Stunt show - dech beroucí triky na
motorkách např. jízda po zadním kole
dokola, po předním kole, různé
přeskoky po motorkách, drifty, pálení
gum a mnoho dalšího… Opět kdo bude
mít odvahu, se můţe nechat svézt
rychlostí 200 km/h po zadním kole.
Trial
moto
show
show
sedminásobného juniorského mistra
ČR Lukáše Petráška – mj. je drţitelem
rekordu ve skoku do výšky na trialové
motorce.
Auto derby (destruction derby) bouračky, smyky, neuvěřitelné věci.
Kaskadér s autem - BMW, které
pouţívá tento kaskadér Roman Pascal,
je speciálně upravené proto, aby mohl
dělat s tímto autem triky, které zvládne
jen pár lidí na světě, a to třeba zastavit
na místě, kdyţ je jeho BMW na dvou
kolech.
Sprinty aut a motocyklů - to snad ani
nemusím představovat… jistě rádi

poměříte síly svých aut a motorek,
poprvé
dokonce
s německým
Motorsportclubem a dalšími účastníky
ze SRN, dostanete prostor na trati a
budete moci soutěţit o to, kdo je
nejrychlejší, kdo má nej start atd.
Tuning automobilů - kaţdý, kdo
přijede svou navoněnou tuningovou
károu, bude mít zajištěné parkování na
asfaltu a prostor své mazlíčky kaţdému
předvést, a to i na trati.
Vyhlídkové lety- vrtulník tu bude létat
celý den jen a jen pro vás, budete mít
moţnost mrknout na vše z ptačí
perspektivy.
Autoveteráni - nádhera na dvou i
čtyřech kolech z dob dávno minulých.
Čtyřkolky a motokáry - jistě pobaví
kaţdého, kdo bude mít chuť se projet.
Segway - půjčovna těchto vozítek
bude přímo na akci. Segway je
jedinečná dvojkolka, která samostatně
udrţuje rovnováhu. Funguje v kaţdém
terénu a snadno se ovládá. Pět
nezávislých
gyroskopů
monitoruje
rovnováhu 100x za vteřinu. Takţe jízdu
na segway zvládne opravdu kaţdý.
Paintball - letos se můţete těšit i na
takovou lahůdku, jakou je obří
nafukovací hala na paintball a zařádit si
za kaţdého počasí jak ve dne, tak i při
noční pařbě.
Dále - např. Strogman - jednáme
s vítězem soutěţe tohoto silového
sportu, není pro něj problém utáhnout
autobus, nebo zvedat obrovské váhy
několika set kil atd.
Na večer jsou připraveny kapely a další
zábava!!!
Na tento sraz se nechodíte jen koukat,
ale tento sraz si uţíváte na vlastní
kůţi!!!
V areálu letiště je moţné po dobu akce
zdarma stanovat!!!
Reservace stánků: 777 174 463, Info
na tel.: 777 029 096, 776 029 046,
www.marekcerny.cz

Den melanomu 11. června
- Planá
CO JE DEN MELANOMU? Nabídka
bezplatného vyšetření pigmentových
znamének všem příchozím, distribuce
tiskových materiálů s osvětovou tématikou ochrany před sluncem.
Kaţdoroční akce Evropský den melanomu je pořádána, aby upozornila
veřejnost na rizika této váţné choroby.
Maligní melanom bohuţel stále zůstává
jedním z nejčastějších zhoubných
nádorů, jehoţ výskyt se neustále
zvyšuje zejména u mladých lidí,
nejvyšší nárůst je pozorován u ţen ve
věku 10-29 let. V ČR na maligní
melanom ročně zemře okolo 200 osob.
Výhodou je fakt, ţe toto nádorové
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onemocnění je nejsnáze detekovatelné.
Pořadatelem a odborným garantem je
po úspěšném „Dni melanomu“ v
Tachově (2010 – vyšetřeno 286 osob)
a Stříbře (2011 – vyšetřeno 219 osob)
opět Dermatologické centrum Bor
MUDr. Lenky Faltové.
I letos očekáváme, ţe akce bude hojně
navštívena všemi, kteří pochopili
důleţitost a účinnost správné prevence,
kterou je právě vyšetření mateřských
znamének.
V rámci celé ČR je kaţdoročně díky
této akci diagnostikováno cca 10
maligních melanomů. Cílem dermatologů je odhalit maligní melanom vţdy
včas, tedy ve stádiu, kdy prognóza
léčitelnosti je velice vysoká. Přáním
všech je zabránit, aby pacient s
diagnostikovaným melanomem na tuto
nemoc umíral.
Proto ještě jednou upozorňujeme na
speciální akci DEN MELANOMU v
PLANÉ, která proběhne v pondělí
11.června 2012 od 9 do 15 hod. Těšit
se na Vás budou specialisté Laserové
a korektivní dermatologie Bor, tentokrát
na náměstí Svobody v Plané.
www.faltova.cz

Příspěvek čtenářky
Váţení přátelé, při pročítání tisku o
akcích konaných k 67. výročí
osvobození jsem cítila trochu smutek z
toho, jak tyto akce probíhaly u nás v
Plané. Oznámení o pietním aktu (malé
slavnosti) bylo zveřejněno jednak v
Plánském měsíčníku a na malých
plakátcích.
Pietní akt se konal dne 6. května t.r.
podle programu od 10 h na náměstí u
pomníku amerických vojáků a v 11 h na
místním
hřbitově.
Na
náměstí
představitelé města spolu se zástupci
společenských organizací a zájmových
sdruţení nejprve poloţili květiny u
pomníku amerických vojáků a poté se
auty přesunuli na místní hřbitov. Zde
jsou tři památníky, jeden centrální a 2
hroby obětí pochodu smrti. Zde bez
jediného slůvka, proč jsme se zde sešli,
poloţili představitelé města květiny
pouze
ke
dvěma
památníkům,
vynechán byl hrob sovětských letců,
který
se
nachází
hned
vedle
centrálního památníku. U všech tří míst
poloţili květiny pouze zástupci KČP,
ZO svazu bojovníků za svobodu. O
hrob sovětských letců se zajímala
příslušnice americké armády. Po
vysvětlení tlumočníka vzdala i ona
poctu u tohoto pomníku, vojenským
způsobem. Potom se všichni opět beze
slova rozešli.
Zaráţející je nezájem občanů o tuto
akci. Loni to bylo moţné zdůvodnit

nevhodným termínem (všední den
před polednem a ještě senátorský den
v Plané). Letos byla zvolena neděle a
opět stejný obrázek. Na hřbitově se
pietní akt uskutečnil trochu dříve a tak
kdyţ ještě dodatečně docházelo pár
občanů, byli překvapeni, ţe uţ je
konec. Ti mrtví, co zde leţí, obětovali
pro naši svobodu to nejcennější - ţivot
a tak se domnívám,ţe si takový
nezájem nezaslouţí. To je moţná můj
osobní názor, ale to si musí kaţdý
srovnat sám se sebou.
Za výbor o.s.
Ve stopách plánských Chodů
Marie Čechová

ŘKC v červnu – Planá a okolí
sobota 2. 6. v 11 h Klíčov – mše svatá,
14.30 hod Záhoří mše sv. –
Chlebomáslové slavnosti.
neděle 3. 6. v 11 h Zadní Chodov –
Nejsv.Trojice, v 19 h Svatá Anna –
KONCERT - Hlasoplet (vstup 100 Kč).
čtvrtek 7. 6. v 17 h Planá – mše sv.
neděle 10. 6. v 9 h – mše sv. s prvním
sv. přijímáním.
sobota 16. 6. ve 13 h pomník nad
Černošínem – Viribus unitis!, v 17 h
Svatá Anna
neděle 24.6. v 11 h Chodová Planá –
Narození sv.Jana Křtitele pouť.

Úspěchy mladých hasičů z
Plané
Není lehké trénovat děti tak, aby jejich
výsledky byly na vysoké úrovni, jako
jsou dnes. Avšak vedoucí krouţku
mladých hasičů dělají mnoho pro to,
aby bylo vše tak, jak má a aby byly děti
připraveny na hasičských 150 %. Mezi
ostatními druţstvy jsou přezdíváni jako
„RAFANI“, to proto, ţe se o vítězství
dokáţou pořádně poprat. Děti to
dokázaly i na okresních závodech hry
PLAMEN v Boru. Plamen byl rozdělen
na dvě kola. Podzimní kolo bylo
náročné fyzicky, jednalo se o branný
závod. To je trať dlouhá cca 2 km,
na které jsou stanoviště, která
mají prověřit připravenost druţstva.
Najdeme
zde
stanoviště
na
zdravovědu, přelézání lana, určování
technických prostředků nebo na
uzlování. Tohle všechno a mnoho
dalšího je nutné zdolat v co nejmenším
čase a bez trestných bodů. Kaţdý
trestný bod je čas navíc, který se
započítá do celkového času druţstva.
Dorostenci navíc píší test, ve kterém
musí odpovědět na otázky z oborů
zdravovědy, prevence, ale také historie
hasičů. Podzimní kolo naše starší děti
vyhrály a druţstva mladších jim šla v
patách. Právem jim patří 1. a 3. místo.

Za dorostence - jednotlivce se na
stupních vítězů umístil Petr Ansl ml.
s 2. místem.
Jarní kolo plné štafet a útoků, které
proběhlo v sobotu 12. května, se našim
dětem opět povedlo. Starší druţstvo
ukázalo své kvality a dokázali uţ po
několikáté v řadě vyhrát. Právem jim
tak patří moţnost reprezentovat náš
okres na krajských závodech v Plzni.
Mladšímu druţstvu jen o vlásek uniklo
medailové
umístění.
Ještě
před
poslední disciplínou se dělili o druhou
příčku. Po technických problémech se
bohuţel propadli na 4. místo. Za
dorostence - jednotlivce v kategorii
dívky suverénně vyhrála Simona
Pejšová. Za chlapce se dlouho
nevědělo a nakonec rozhodovaly
desetiny sekund. Po vyčerpávající bitvě
se nám ale dostalo další zlaté medaile,
kterou získal Petr Ansl ml., jako další
dorostenec se umístil na hezkém 4.
postu Josef Biroščák. Oba dva
medailisti
mají
také
právo
reprezentovat v Plzni. Závěrečnou
radost nám kazilo jen zranění jedné
z dívek našeho staršího druţstva.
Nebylo to nakonec váţné, i kdyţ pád
přes překáţku nevypadal vůbec hezky,
Doufáme, ţe ve stejné sestavě budeme
moci reprezentovat v Plzni. „Přijeli jsme
si pro vítězství a také jsme na něj uţ
sahali, ale po tom úrazu uţ se nikdo
neptal, jak na tom jsme v umístění,
druţstvem se neslo jen: „Jak je jí? Je
v pořádku?“ uvedl jeden ze závodníků.
Po krajských závodech vám opět
napíšeme, jak jsme dopadli a něco
málo o organizaci závodů.
Za krouţek MH Petr Ansl ml.

v provozu si mladší ţáci procvičovali
v souvislosti se Dnem Země. V rámci
této akce vyrazilo dvanáct ţáků na
kolech k prameni u Svaté Anny. Všem
účastníkům se vyjíţďka líbila. Dominik
Chmiel napsal: „Dnes se mi líbilo, ţe
jsme se se třídou projeli na kolech a
dívali se po okolí. Počasí nám přálo a
byla dobrá trasa“.
Jak jsme naše snaţení zúročili?
V teoretických úkolech bylo druţstvo
mladších ţáků velmi dobré. Praktická
část se moc nepodařila. Obsadili jsme
10. místo. Nejsme ale zklamaní,
reprezentace školy byla velmi dobrá,
pouze nám chybělo trochu toho
štěstíčka.
Druţstvo starších ţáků získalo v
soutěţi minimální počet trestných bodů
a umístilo se na krásném 2. místě. Jen
pár bodů je dělilo od prvního místa,
které obsazuje jiţ několik let stále
stejné druţstvo. V loňském roce si řekli,
ţe letos určitě budou mnohem lepší a
svůj slib splnili na výtečnou.
Chtěla bych závodníky pochválit za
velmi dobrou reprezentaci školy, za
jejich ochotu a chuť dělat něco navíc.
J.Basáková

Neděle 3. června v 19 hodin
poutní kostel sv. Anny
u Plané
Koncert muţského
vokálního kvintetu

na podporu česko-německého
přátelství.

Ve čtvrtek 3. května t.r. se ţáci naší
školy zúčastnili okresní soutěţe
druţstev Mladý cyklista. Druţstvo
mladších
ţáků
reprezentoval
J.
Budínský, O. Otta, L. Simeonová a A.
Konrádová, druţstvo starších ţáků V.
Hlaváč, V. Šulc, K. Lafatová a K.
Černá.
Na soutěţ jsme se připravovali velmi
zodpovědně. Několik hodin jsme se
zabývali
dopravními
předpisy,
značkami a opakovali jsme si zásady
první pomoci. Jízdu zručnosti jsme
trénovali na překáţkách, které jsme
znali jiţ z loňského roku. Také jízdu
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Vstupné činí 100 Kč a bude poukázáno
na činnost spolku pro záchranu
sv. Anny.
Pro ty z Vás, kteří nevíte - po roce
1990 vznikl v Německu, nyní
s vedením pana Herberta Konrada,
spolek na záchranu Svaté Anny –
Förderverein St. Anna, který se dle
pana faráře Jaroslava Šaška zásadně
zaslouţil o obnovu tohoto poutního
místa.
Kaţdou třetí sobotu v měsíci se zde
koná společná česko-německá
bohosluţba (vţdy v 17.00 h.: 19.5.,
16.6., 18.8., 15.9. a poslední 20.10.,
mimo hl. pouti 27.7. a 29.7.v 10,00h).

Případné dotazy: P. Mgr. Jaroslav
Šašek, tel. 607 202 127.

Blahopřejeme…
…všem
plánským
občankám
a
občanům, kteří v měsíci květnu t.r.
oslavili svá ţivotní jubilea.
Jsou to paní a pánové Marie Brůhová,
Boţena Havlíčková, Josef Hrabě,
Štěpán Květoň, Věra Lehovcová,
Boţena
Neumannová,
Ludmila
Pavlíčková, Miroslav Průcha, František
Přibáň, Zuzana Slovenkaiová, Václav
Šetelík, Josef Šorfa, Mária Špičková,
Milada Švejdová, Zdeněk Šujan, Jitka
Velátová.

Osobní blahopřání
Blahopřeji
své
babičce
Martě
Jeřábkové z Plané k ţivotnímu jubileu,
které oslaví 9.června. Hodně zdravíčka,
štěstíčka a pohody do dalších let jí ze
srdce přeje vnučka Lucka Jeřábková.

Ve stopách plánských
Chodů o.s.
Dne 26. dubna proběhla v zasedací
místnosti MKS Planá přednáška
organizovaná
o.s.
Ve
stopách
plánských Chodů na téma „Německá
otázka a evropská politika". Jako hlavní
řečník vystoupil předseda historické
komise a člen NR Klubu českého
pohraničí PhDr. Josef GROUŠL CSc. V
přednášce zazněly informace týkající
se tzv. koncepčních východisek
německé
krajně
pravicové
linie
východní
politiky,
německého
revanšismu, činnosti české kanceláře
Sudetoněmeckého Landsmanschaftu.
Dne 5. června od 18.30 hodin
proběhne ve stejných prostorách
prezentace knihy autora Stanislava
KVASNIČKY ml. nazvané „Z historie
12. brigády Pohraniční stráţe Julia
Fučíka, vyznamenané Řádem rudé
zástavy, Planá.“ Publikace mapuje
vývoj ochrany státních hranic v letech
1945 – 1992 v tzv. plánském úseku
Českého
lesa.
Obsahuje
velké
mnoţství
cenných
písemných
i
fotografických archiválií.

Čepování nealkoholického
piva v Plzni
V pátek 11. května se v prostorách
Gambrinus varny v Plzni uskutečnila
soutěţ ţáků středních gastronomických
škol v odborném čepování nealkoholického piva Birell. Ze středního
odborného učiliště v Plané se soutěţe
účastnilo tříčlenné druţstvo ţáků
druhých ročníků ve sloţení Veronika
Kušnirová, Nikola Slavíková a
Štěpán Nagy. Za odbornou přípravu

Pravé farmářské trhy také
v Plané
Farmářské trhy, kde na nás z kaţdého
produktu
nevykouknou
umělá
ochucovadla, stabilizátory, barviva a
další látky, zakrývající nevalnou kvalitu
výchozích surovin, se staly fenoménem
současnosti. Nehledejme na nich, na
rozdíl od supermarketů, ani zeleninu či
ovoce
neznámého
původu,
přepravované tisíce kilometrů napříč
Evropou. Tyto trhy uţ nějaký čas
fungují hlavně ve větších městech – a
získávají si stále větší oblibu všech,
kteří vidí kvalitu ţivota mimo jiné i
v konzumaci kvalitních potravin. Proto
dnes přinášíme potěšující zprávu –
pravé farmářské trhy se budou konat i
v Plané. Ty úplně první odstartují uţ
v sobotu 16. června 2012 od 8 do 13
hodin v prostoru asfaltové odstavné
plochy nad Hornickým muzeem
v Sadové ulici. A bude záleţet jenom
na nás, na zákaznících a na našem
zájmu, jestli se kvalitní prodejní
farmářská tradice v Plané ujme a
prodejci, kteří sem pojedou i mnoho
desítek kilometrů, se k nám budou rádi
a pravidelně vracet…
A co bude na Plánských farmářských
trzích k mání? Trţiště bude určeno pro
výrobky z domácích (českých) farem a
výroben, tedy pro výpěstky a chovy,
pocházející převáţně z domácí (české)
produkce. Z široké a moţné nabídky
produktů a výrobků je to ovoce a
zelenina, byliny a koření, květiny a
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na soutěţ a umoţnění tréninku
správného čepování a servírování patří
velké poděkování panu Bc. Mojmíru
Prokešovi, řediteli hotelu „U Sládka“ a
zaměstnancům
restaurace
„Stará
Sladovna“ při pivovaru Chodovar
v Chodové Plané. Naši ţáci sice
nezískali na uvedené soutěţi „vavříny“,
ale v konkurenci dalších devíti škol
dokázali, ţe jsou schopni pracovat
nejen v kuchyňském provozu, nýbrţ i
za výčepním pultem.
Za SOU Iva Holá

sazenice, med, vejce, chléb a pečivo,
koláče, perníky, domácí moučníky,
mošty a dţusy, sirupy, dţemy a
marmelády, uzeniny, maso, drůbeţ,
ţivé či kuchané ryby a rybí výrobky,
víno, pivo, destiláty, ale mohou to být i
rukodělné nebo řemeslné výrobky,
košíky, apod. Samozřejmě, sortiment
nabídky nebude hned úplný a
vyčerpávající, ale bude se postupně
rozšiřovat – podle rostoucího zájmu
prodejců i zákazníků a postupným
získáváním
dobré
pověsti
a
návštěvnosti těchto farmářských trhů.
Účast uţ organizátorům přislíbili farmáři
a pěstitelé z blízkého i vzdáleného
okolí. Takţe, přijďte si v sobotu 16.
června
dopoledne
nakoupit
ty
nejkvalitnější potraviny a produkty
anebo se jen tak podívat – a podpořit
tím dobrou a prospěšnou věc, která by
mohla vţdy jednou za měsíc zpestřit
ţivot v našem krásném městě…
(fe)

Dalibor Janda přiveze i svoji
dceru…
Pro mnoho z vás, kteří se také
letos chystáte na festival Plánský
Koupák (sobota 28.7.2012 od 14.00
hodin v areálu koupaliště) máme
zajímavou zprávu. Organizátorům se
podařilo domluvit, ţe s populárním
„hurikánem“ Daliborem Jandou přijede
jako zpívající host jeho dcera Jiřina
Anna Jandová. K příjemným hudebním
překvapením bude jistě patřit i např.
skupina Goodfellas, která vyhrála

kategorii Objev roku 2011 na
posledních Cenách Anděl a v soutěţi
Ţebřík. Vstupenky na letní festival si
můţete zajistit uţ nyní – a to za
výhodnou cenu 250,- Kč v předprodeji
v Infocentru MKS na náměstí (naproti
poště). (fe)

Firma VNX Planá
přijme brigádníka –
studenta – na výdej
stavebního materiálu.

MALÍŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE

- Petr Štulajter Zateplování fasád
Šlechtěné omítky
Malby a nátěry
Nástřiky a modelační omítky
Přestavby bytových jader
Plovoucí podlahy
Dále provádíme:
• Sádrokartony
• Nátěry podlah
Hledáme nové zaměstnance –
praxe podmínkou!
Planá, ul. Horní 897,

Nástup ihned.

tel.: 374 793 193,
mobil: 604 612 198,

Kontakt: 374 794 063

www.maltex.cz,
e-mail: maltex@tiscali.cz

e-mail: vnx.pl@vnx.cz
TRUHLÁŘSTVÍ
- MARTIN KVĚTOŇ -

Prodej
nízkoenergetického domu 5+1
s garáží a se zahradou v klidné
lokalitě v Plané. Dům je ihned
k dispozici.
Informace na č. 774 525 533

Firma Traficon Invest s.r.o.
hledá samostatné provozovatele
našich prodejen s tabákovými
výrobky a tiskovinami v Plané.
Zajímavé odměny > dle
prodejních výsledků.
Vhodné i jako rodinný podnik.

Slepá 244, 348 15 Planá,

Tel.: 776 178 883
e-mail:martinkveton@seznam.cz
Výroba: kuchyňské linky,
vestavěný nábytek,
interiérový nábytek,
dřevěná okna, schodiště, dveře,
zárubně, tesařské práce,
pokládání podlah

Info: 724 343 115.

Ing. Alexandra Pilná
Dvořákova 788, Planá
Oceňování nemovitostí
(znalecké posudky pro finanční
úřad a pro notářství)
Projektové práce, pasporty
staveb. Důchodová reformy
(informace, poradenství,
nabídka brigády)

Telefon:
374 793 132, 725 474 919
e-mail:
alexandra.pilna@gmail.com
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Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

Vlastimil Švejda
tel. 374 794 895, 737 925 664,
e-mail: vlastimil.svejda@ seznam.cz

Nehtové a masážní
studio Lenka
• Modeláž nehtů
• Zdobení
• Manikúra, parafín
• Pedikúra
• Masáže celého těla
• Masáže lávovými kameny
Novinka: CHD Shellac - krásná úprava
přírodních nehtů bez jejich poškození.
Nepiluje se!
Gel-lak systém v sobě kombinuje lehkost laku
s nedostižným leskem a dlouhotrvajícím
nošením po několik týdnů.
Planá, ul. Horní 897,

telefon 736 443 443
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PLÁNSKÝ BIOGRAF - ČERVEN 2012
Snížené vstupné ke dni dětí
(změna promítacího.času)
Pátek 1.června
USA
16.30 hodin, vstupné 30 Kč 103 min.

ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i
hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře
známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj
Gargamel vyţene Šmouly z jejich vesničky a
během následného pronásledování všichni
společně projdou kouzelným portálem, který je
zavede do našeho světa, přímo doprostřed
newyorského Central Parku. Malí modří
Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít
způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky
dříve, neţ je Gargamel znovu vystopuje.

Pondělí 4.června
17.30 a 20 hodin
vstupné 60 Kč

105 min.

ŽELEZNÁ LADY

USA
87 min.

LORAX

Pondělí 11.června
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
113 min.

PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ
Jablečný koláč coby trenaţér prvního sexu uţ
nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální
série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i kdyţ
jako dospělí spíš neţ erotické úspěchy sbírají
trapasy a ztráty. Třináct let poté, co prvním
dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních
komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni
oblíbení „sexuální štvanci“, včetně Jimova táty
a Stiflerovy mámy.

V roce 2012 uvádíme cyklus „Z
pokladnice českého filmu“, ve kterém
představíme výjimečná díla české
kinematografie.
U těchto filmů je změna promítacího
času - od 19 hodin.
Z pokladnice českého filmu (1952)
Úterý 12.června
ČR
19 hodin, vstupné 50 Kč
80 min.

V městečku, ve kterém není uţ ani kousek ţivé
přírody, ţije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu
náramně umělé, včetně zvířat, kytek a stromů,
u kterých si můţete dálkovým ovladačem
nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco
variantu. Lidé ţijí za vysokou a neprodyšně
uzavřenou
hradbou
města,
na
jejíţ
neprůchodnost dohlíţejí gorily místního vládce.
Na Tedovi bude, aby zachránil přírodu tím, ţe
vysadí poslední existující sazenici ţivého
stromu a připomene lidem, ţe vţdycky nebylo
všechno umělé. Ted bude mít ve svém
počínání nejednu překáţku.

Středa 6.června
17.30 a 20 hodin
vstupné 80 Kč

ČR
113 min.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh
přichází autorka a reţisérka Marie Poledňá-

konopí.
Film mapující téma konopí,
jeho léčebných účinků a
legislativního rámce nejen v
České republice, ale i ve
světě, sleduje řadu postav,
které se věnují tématu konopí
z nejrůznějších úhlů.

Úterý 19.června
20 hodin, vstupné 80 Kč

USA
104 min.

MUŽI V ČERNÉM 3

GB

Margaret
Thatcherová,
neobyčejná
a
všestranná ţena, která dokázala, ţe vysoká
politika není jen výsadou muţů, se jako první
ţena stala premiérkou Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska. Svým
nekompromisním přístupem k politickému, ale i
osobnímu ţivotu, získala přezdívku Ţelezná
lady. Film ukazuje Margaretino jedenáctileté
působení v pozici předsedkyně britské vlády,
její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou
cenu zaplatila za politický vliv a moc.

Úterý 5.června
17.30 hodin, vstupné 65 Kč

ková s volným pokračováním úspěšné
komedie. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy
staré manţelské svazky jsou definitivní
minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí
začít nový ţivot. Ovšem, jak uţ to tak bývá,
pouto s bývalým ţivotem nelze zpřetrhat jen
tak jednoduše. Stále je to vaše rodina, vaše
okolí a vaši bývalí partneři do společného
ţivota nutně stále patří. Hrají: K.Magálová,
E.Holubová, O.Kaiser, J.Bartoška,

Haškovy povídky ze starého
mocnářství
Čtyři zfilmované povídky největšího českého
satirika Jaroslava Haška. „Polévka pro chudé
děti" vypráví o tom, jak kníţe Robert sám uvařil
polévku pro chudé děti, „Schůze obecního
zastupitelstva v Mejdlovarech" je historií
obsazení místa obecního policajta, „Trampoty
pana Tenkráta" ukazují, jak podivné události
vedou k sňatku a povýšení, „Vzpoura trestance
Šejby" líčí vítězný boj trestance Šejby o
knedlík za ministrováni při mši.

Pondělí 18.června
20 hodin, vstupné 70 Kč

ČR
90 min.

ROK KONOPÍ
V roce 2009 byl Janu Hrnčířovi diagnostikován
nádor v oku. Aniţ dodnes s jistotou ví, zda jde
o zhoubný či nezhoubný nález, začal se
intenzivně zajímat o moţnosti léčby rakoviny.
Ta ho zavedla aţ k léčebným vlastnostem

Známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee
Jones) jsou zpět... A opět včas. J během
svého patnáctiletého fungování v agentuře
Muţi v černém viděl spoustu nevysvětlitelných
věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho
nedokáţe tak zmást jako jeho sarkastický
tajnůstkářský partner. Ale kdyţ je ţivot agenta
K i osud planety Země v ohroţení, musí agent
J cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal
vše do pořádku.

Z pokladnice českého filmu (1963)
Pondělí 25.června
ČR
19 hodin, vstupné 50 Kč
101 min.

AŽ PŘIJDE KOCOUR
Pohádková satira pranýřující hloupost,
falešnost a pokrytectví. Přítomnost Jana
Wericha je tudíţ na místě. Jeho kultivovaný
projev je pohlazením po duši. Skvělí jsoui i
správňácký
učitel
Vlastimil
Brodský,
pohádkově krásná Emílie Vašáryová, slizký
soudruh ředitel Jiří Sovák či vlezdoprdelka
Vladimír Menšík. Snímek promyšlený do
detailů, s příjemnou hudbou, zajímavou
kamerou a nápaditou reţií.

Úterý 26.června
20.00 hodin, vstupné 60 Kč

USA
129 min.

SHERLOCK HOLMES – HRA
STÍNŮ
Bonus „velký divák“
Sherlock Holmes býval nejchytřejším muţem
salónu... aţ dosud. Na scéně je ovšem nový
kriminalistický mozek - profesor Moriarty
(Jared Harris), který se intelektuálně
Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit pro
špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem
svědomí mu vlastně můţe pomoci slavného
detektiva
předstihnout.
Kdyţ
najdou
rakouského korunního prince mrtvého, podle
důkazů, jak je interpretuje inspektor Lestrade
(Eddie Marsan), to vypadá na sebevraţdu. Ale
Sherlock Holmes usuzuje, ţe princ se stal
obětí vraţdy…

Ve vstupném je zahrnuta 1 Kč na
fond kinematografie.
Pro příznivce našeho kina jsme připravili
dva typy bonusových představení.
BONUS „malý divák“ a BONUS „velký
divák. U vybraných filmových produkcí
při zakoupení jedné vstupenky za plné
vstupné máte druhou za ½.
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