Zprávy z města
Plánští zastupitelé se po prázdninách
sejdou ve středu 7.září. Na programu
budou tentokrát 3 nové obecně
závazné vyhlášky (o stanovení okruhu
vzdáleností,
v nichţ
nesmí
být
povoleno
provozování
výherních
hracích přístrojů a technických hracích
zařízení; o regulaci provozní doby
hostinských
zařízení
v Plané;
o
podmínkách pro pořádání veřejnosti
přístupných akcí).
Dále se bude
schvalovat
rozpočtové
opatření,
majetkoprávní záleţitosti a zastupitelé
dostanou informaci o hospodaření
města a jím zřízených organizací
v 1.pololetí 2011.

Slovo starostky
Prázdniny skončily a před námi je další
školní rok. Ve čtvrtek přivítáme v obou
školách asi 60 prvňáčků. Škole Na
Valech byla povolena krajským úřadem
nultá třída, která by měla pomoci
hlavně dětem s odkladem školní
docházky lépe zvládnout přechod mezi
mateřskou a základní školou.
V obou školách čeká na děti něco
nového. Na náměstí jsou to nové
učebny fyziky, chemie a biologie, nová
venkovní učebna a atrium. Na Valech
zase nová sociální zařízení.
Obě školy však nemají naplněnu svou
kapacitu,
a
protoţe ani vývoj
populační křivky neslibuje dlouhodobě
silnější ročníky, čeká nás školní rok
plný diskusí a příprav na určité
organizační změny, které povedou
k lepšímu hospodaření s vynaloţenými
prostředky.
Jednou z moţností je obě základní
školy sloučit pod jedno vedení. Do
budovy na náměstí, která má kapacitu
450 ţáků a v současné době ji
navštěvuje 372 dětí, by byl umístěn
pouze druhý stupeň. Odborné učebny
pořízené za nemalé prostředky by tak
mohly vyuţívat všechny děti z Plané ve
věku 11 aţ 15 let. Do budovy Na
Valech s kapacitou 540 ţáků, kterou
v tomto roce navštěvuje 193 ţáků, by

byl umístěn první stupeň a druţina a
budova by byla dovybavována tak, aby
vyhovovala potřebám dětí ve věku 7 aţ
10 let. Dětem by se tak dostalo toho
nejlepšího a město by nepořizovalo
nákladné vybavení dvakrát.
Moţností je ale více. Uvidíme, ke které
se vedení města přikloní. Pro letošní
rok máme stále dvě základní školy a já
oběma přeji, aby školní rok 2011/2012
byl klidný a plný pohody.
Doufám, ţe všichni školou povinní
proţili letošní léto, jehoţ počasí nebylo
z nejlepších, příjemně, se spoustou
záţitků, a ţe bude o přestávkách
s kamarády na co vzpomínat. Doufám
také, ţe paní učitelky a páni učitelé
nasbírali hodně sil, které budou ve
školním roce tolik potřebovat. Všem,
zejména těm, se kterými se nebudu
moci
1. září potkat osobně, přeji
úspěšný a pohodový školní rok.
Pedagogickým pracovníkům pevné
nervy, rodičům hodně trpělivosti a
ţákům a studentům spoustu jedniček a
co nejméně zklamání. A našim
prvňáčkům přeji, aby jim nadšení
z prvního dne ve škole vydrţelo co
nejdéle.
M.Němečková

OPRAVA
Váţení přátelé, v minulém čísle jsem
se na Vás obrátil s prosbou o finanční
příspěvek pro starou paní, která zůstala
se dvěma pravnoučaty bez prostředků.
Nešťastnou shodou okolností (nikoliv
vinou redakce) jsem uvedl neúplné
číslo bankovního konta, takţe poukázané příspěvky banka vrátila zpět dárcům. Nyní uvádím ověřené a správné
číslo konta: 51– 41690247/0100.
Omlouvám se a děkuji. Dr. J.Kučera

Protikorupční linka
Na webu města je nově umístěn odkaz
na protikorupční telefonní linku 199.
Linka je zřízena v rámci Strategie vlády
ČR v boji proti korupci. Poskytuje
právní pomoc a podporu lidem, kteří se
setkali s konkrétním případem korupce
zejména u představitelů veřejné moci.
Linka je bezplatná a anonymní.

Nabídka nemovitostí
k prodeji
Zastupitelstvo města Planá rozhodlo
nabídnout k prodeji dům čp. 50 na
náměstí Svobody v Plané, včetně
pozemku st.p.č. 51/1, kat.území Planá
u Mar. Lázní. Nejniţší nabídka kupní
ceny 1.551.000 Kč.
Dále Město Planá nabízí k prodeji
volný byt v domě čp. 773 v Bohušově
ulici v Plané.
Jedná se o byt č. 19, o velikosti 1
místnost s příslušenstvím, v pátém
nadzemním podlaţí domu vybaveného
výtahem. Celková výměra bytu je 32,71
m2 (pokoj 23,57 m2, předsíň 4,61 m2,
koupelna 2,13 m2, WC 1,03 m2, sklep
1,37 m2) ústřední vytápění. Podíl na
společných částech domu čp. 773 a
774 a na zastavěném pozemku, st.p.č.
1859 a st.p.č. 1858, je 160/10000.
Ţádosti o prodej bytu s nabídkou kupní
ceny a způsobu její splatnosti je moţno
podat nejpozději do 18. října 2011
v podatelně Městského úřadu Planá na
náměstí Svobody čp. 1, kancelář č. 16,
druhé poschodí, v zalepené obálce
označené textem „byt č. 773/19 –
NABÍDKA“. Nejniţší moţná nabídka
kupní ceny je 290.100 Kč.
Obálky s ţádostmi budou otevřeny a
předloţené nabídky vyhodnoceny na
zasedání Zastupitelstva města Planá,
podle čl. III. odst. 3 zásad města Planá
pro prodej bytů ze dne 11.4.1995,
v platném znění.
Prohlídku
nabízeného
bytu
lze
dohodnout v sídle Plánských sluţeb
s.r.o., Planá, Slovanská 110, číslo
telefonu 374 756 234.
Informace: kancelář č.8/22, 1. poschodí
MěÚ, telefon 374 752 921.
J.Baron.

Humanitární sbírka Nepotřebné věci potřebným
lidem!
Městské kulturní středisko v Plané
organizuje sbírku ve dnech 29.9.a 30.9.
od 14 do 17 h a 1.10. od 9 do 12 h
v budově, kde dříve byla zvláštní škola
a kulturní středisko (Na Příkopech 124).

Diakonie Broumov je občanským
sdruţením, jehoţ posláním je pomoci
lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v
krizové ţivotní situaci a na okraji
společnosti, a to s cílem jejich
osamostatnění tak, aby mohli najít své
místo ve společnosti.
Jaké věci je moţné darovat: letní a
zimní oblečení, obuv (dámské, pánské,
dětské), lůţkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2,
ne zbytky a odřezky), domácí potřeby
(nepoškozené nádobí bílé i černé),
péřové a vatované přikrývky, polštáře i
deky. Věci prosíme zabalit do
igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
M.Nová

Dny otevřených dveří
v ZŠ na náměstí

V návaznosti na článek otisknutý v
srpnovém měsíčníku upřesňujeme
informace o moţnosti navštívit naši
školu a seznámit se s uskutečněnými
změnami i novým vybavením učeben.
Všechny zájemce zveme ve dnech
16.,19., 20., 21., 22. září 2011 v době
od 14 do 17 h a také v sobotu 17. září
dopoledne mezi 9. a 12. h.
Přijďte se podívat, jak vypadají moderní
učebny, jak se pracuje s moderní
technikou v učebně přírodopisu či
chemie a fyziky, ale také do pergoly ve
dvoře, do venkovní učebny v atriu...
Těšíme se na Vás!
Z.Kokaislová, ZŘŠ

Moje poutní léto
Ač se nepočítám mezi praktikující
křesťany, byl jsem během letošního
léta účastníkem
třech duchovně
zaměřených akcí, které se odehrávaly
na území našeho města. Všechny ve
mně zanechaly silný dojem, nejenom
kvůli svému spirituálnímu poselství, ale
i kvůli setkání s lidmi a kvůli pocitu
jakési sounáleţitosti s krajem, kde ţiji .
Začalo to 28. července ve Vysokém
Sedlišti. Konalo se zde pravidelné
setkání rodáků. Letos ovšem poprvé
se místní kostel po dlouhých letech
zaskvěl opět v plné kráse. Nejenom
nová střecha na věţi a fasáda, ale
zejména nová okna dodala sedlišťskému svatostánku opravdu důstojnou
podobu.
Po
česko-německé
bohosluţbě, kterou slouţil plánský
farář
pan
Šašek,
následovalo
sousedské posezení na louce před
kostelem. Těmi sousedy myslím nejen

nás, kdo tu ţijeme teď, ale i bývalé
obyvatele, kteří byli odejiti v roce 1946.
Den poté, v pátek 29. července, přišla
na řadu asi největší kaţdoroční
církevní akce v Plané, a to Anenská
pouť. Poprvé v ţivotě jsem měl
moţnost jít v procesí, s plnou parádou,
z plánského náměstí starou poutní alejí
aţ na Svatou Annu. V čele ministranti
s kříţem, za nimi dechová kapela,
potom německý pan farář a nakonec
my obyčejní poutníci. Za zpěvu staré
písně o Sv.Anně se kráčelo pod
korunami mohutných lip aţ k lávce přes
ţelezniční trať. Tam nás přivítal plánský
farář a připojila se k nám další skupina
poutníků, kteří přišli aţ z Mähringu.
Spolu jsme pak za zvuku zvonu došli
aţ do poutního kostela Sv.Anny. Pro
mě, který to absolvoval poprvé,
opravdu
povznášející
záţitek.
Bohosluţba byla velkolepá, kostel
nabitý k prasknutí, český i německý
farář, policejní pěvecký sbor z Weidenu
- prostě nemělo to chybu. Skoro jako
za starých časů.
13. srpna jsem se vydal pro změnu na
pouť do Pavlovic. Vyjel jsem tam
z Otína na kole přes Týnec, obě
Sedliště a Josefovu Huť. Kdyţ jsem
dorazil na náves v Pavlovicích,
bohosluţba v místní kapli uţ chvíli
probíhala. Bylo to jak v písni Balíček
karet – „přišli pozdě, kázání uţ začalo“.
Postával jsem u vchodu a se zaujetím
poslouchal kázání pana faráře Borna.
Bylo o pokoře, o úctě k člověku, prostě
o samých jakoby samozřejmých
věcech, a měl jsem z toho velice dobrý
pocit. Po bohosluţbě jsme s místními i
přespolními poseděli na terase místní
hospody, pojedli a popili a bylo nám
prostě fajn.
Moje letošní spirituální léto vlastně
předznamenala ještě čtvrtá akce. V půli
července jsem na dva dny navštívil
buddhistické
meditační
centrum
v Dolním Sedlišti, kde v té době
pobýval malajský mnich Sujiva a
skupina jeho ţáků. Meditace vsedě,
meditace
v
chůzi
a
večerní
„dharmatalk“ – dobře to vystihuje věta
„ţít šťastně v právě přítomné chvíli“.
Jsem rád, ţe jsem mohl proţít právě
takové léto.
Pavel Nutil

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc září
2011:
10.9. ve 14 h Galerie ve věţi vernisáţ výstavy Naděţdy Potůčkové.
Oborem její umělecké tvorby je
keramická plastika, reliéf a uţitá
keramika a součástí výstavy budou
také autorčiny kresby a grafiky.

Výstava potrvá do 9.10. Galerie je
otevřena: Út - Pá 14 – 16 h, So a Ne
14 –17 h.
Dny evropského dědictví 2011
Národní téma „Památky - tvůrci
panoramatu našich měst a městeček“.
Kaţdoročně se v měsíci září otevírají
nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor,
včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je
hledání cest ke kořenům naší,
evropské i světové civilizace. Katalog
všech
zaregistrovaných
objektů
naleznete na www.shscms.cz/ehd/cz/.
Plánské památky vám budou zdarma
(popř.
za
zvýhodněné
vstupné)
zpřístupněny v následující dny:
Věţ kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Plané - Galerie ve věţi
10.9. a 11.9. od 14 do 17
Kostel sv. Petra a Pavla v Plané
10.9. a 11.9. od 14 do 17
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Plané
10.9. od 14 do 17 h
Poutní kostel Sv. Anny v Plané
10.9. od 14 do 17 h
Hornické muzeum Planá
10.9. od 10 do 12 a od 13 do 16 h
(vstupné: děti a důchodci zdarma,
ostatní 50 % vstupného)
Sobota 17.9. od 14 do 16 h –
komentované prohlídky centra města
za doprovodu PhDr.Markéty Novotné,
se kterou navštívíme také nádvoří
plánského zámku (budovy bohuţel ne).
Začínáme u kostela sv.Petra a Pavla.
26.9.v 19 h kino Planá - pro velký
úspěch k nám opět zavítá Travesti
skupina „Divoké kočky“, která vystoupí
s novým programem. Vstupné 170 Kč.
Další informace
V prostorách městské knihovny je stále
umístěna výstava prací fotografického
spolku Planá a v podkrovním sále
městského
kulturního
střediska
naleznete výstavu řezbářských prací
Jaroslava Hynka Máchy s názvem
„Děla, Díla, Dílka“. Tato výstava byla
otevřena koncem července a našla si
jiţ nemálo obdivovatelů. Především o
anenské pouti, kdy nám počasí sice
nepřálo, ale návštěvníci výstav nám
udělali radost a přišli v hojném počtu.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala za
uspořádání krásně výstavy bonsají a
suiseki paní Divišové a panu Moulisovi,
kteří opět prokázali, ţe dělá-li člověk
něco s nadšením a láskou, přinese to
nám, pozorovatelům, neskutečnou
podívanou.

Plánský poklad
V Muzeu Českého lesa v Tachově je
uschován tzv. Plánský poklad. Před
patnácti lety se při stavebních pracích
na náměstí Svobody našel mincovní
depot. 296 kusů různých mincí bylo
očištěno
a
v průběhu
letošních
prázdnin byla větší část z nich poprvé
vystavena v tachovském muzeu.
Začátkem října budete mít moţnost
shlédnout Plánský poklad také u nás.
Ředitelka
tachovského
muzea
Phdr.Jana Hutníková nám představí
nejen tento poklad, ale také pohovoří o
sbírkách, které byly přesunuty po
zrušení plánského muzea z domu č.56
(dnešní městské kulturní středisko a
knihovna) do depozitářů Muzea
Českého lesa v Tachově.

Vţdycky budeš šikovný, chytrý jako
liška,kdyţ ti bude pomáhat ... kdo?
Kamarád Kníţka!

Podrobnější informace:
mks@muplana.cz, www.muplana.cz
374 794 223, 728 488 038

Městská knihovna informuje
Na adrese http://46.167.206.20/katalog/
funguje On-line katalog, lze se na něj
dostat
i
přes
odkaz
na
www.muplana.cz.
Městská knihovna vyhodnotila soutěţ o
Maskota dětského oddělení.
Celkem se do soutěţe zapojilo 60
prací, bylo těţké vybrat to nejlepší, ale
pro školní rok 2011/2012 bude děti v
knihovně provázet "Sova" kolektivu dětí
ZŠ Valy.
Společně s maskotem ţáčci dnes jiţ
4.A přinesli moudré soví povídání:
Kdyţ si domů za deště zalezeš jak
myška,
kdo
tě
nejlíp
pobaví?
Nevíš? Přece Kníţka !
Nepoznáš-li jestřába, datla nebo číţka,
kdo ti nejlíp poradí? Samozřejmě
Kníţka! Nevíš, jak se uvaří knedlík
nebo jíška? Ochotně ti poradí ... kdo?
No přece Kníţka!

Výrobky ze západu Čech
mohou získat certifikát
Po úspěšné první vlně značení
řemeslných a potravinářských výrobků
vyhlašuje místní akční skupina (MAS)
Český Západ – Místní partnerství další
kolo certifikace místních výrobků ze
západu Čech.
„Počátkem roku 2010 se nám podařilo
vydat katalog 24 řemeslníků a výrobců
z oblasti
Konstantinolázeňska,
Stříbrska, Plánska a Hracholusek. Od
té doby se nám průběţně ozývají další
řemeslníci, kteří by o uţívání značky
Místní výrobek ze západu Čech měli
zájem,“ uvedla předsedkyně MAS
Miroslava Válová. „Zájem o námi
certifikované výrobky je značný. Od
loňského roku se řemeslníci i
zemědělci
pravidelně
účastní
Plzeňských farmářských trhů, díky
vytvoření značky se také daří postupně
navracet na regionální poutě a
slavnosti tradiční jarmarky, kde mají
řemeslníci
také
moţnost
se
prezentovat,“ dodává Mirka Válová,
která sama vyrábí voňavé panenky.
Řemeslníci uvedení v katalogu dostali
oprávnění uţívat logo červeného jablka

s domečkem, které zaručuje místní
původ jejich výrobků. Kritéria nejsou
tak přísná jako u jiných značek,
nicméně i přesto garantují určitou
kvalitu ruční práce nebo původ
pouţitých surovin.
Největší část dosud certifikovaných
výrobků
představují
originální
rukodělné produkty, které vycházejí
z lidových řemesel, jako jsou například
drobné dekorace ze dřeva, proutěné
košíky, keramika, šperky, šité panenky
nebo umělecké předměty. Mezi nositeli
značky najdeme ale také pekaře nebo
zemědělce. Právě oblast potravinářských výrobků by organizátoři značení
rádi posílili, nicméně rozšiřovat budou i
řady klasických řemeslníků.
Zájemci o udělení značky Místní
výrobek ze západu Čech se mohou
hlásit do 5. září 2011 na adrese MAS
Český Západ – Místní partnerství,
Lázeňská 63, 349 52 Konstantinovy
Lázně
nebo
na
e-mailu
hruskova@leader-ceskyzapad.cz,
případně také na tel. 774499397. Pro
přihlášení je nutné pouze vyplnit krátký
dotazník, případně přiloţit fotografie
nebo vzorky výrobků. Během září
budou všechny přihlášky vyhodnoceny.
„Řemeslníkům, kteří budou splňovat
veškeré podmínky, předáme v sobotu
1. října 2011 na Slavnostech jablek na
Krasíkově certifikát opravňující je
k uţívání značky. V průběhu října
plánujeme také spuštění inovovaných
internetových stránek na adrese
www.mistni-vyrobky.cz, které jiţ budou
zahrnovat i nově certifikované výrobky,“
uzavírá Válová.

Kontakty pro více informací:
Mgr. Alexandra Hrušková,
hruskova@leader-ceskyzapad.cz,
tel. 774 499 397, Miroslava Válová,
valova@leader-ceskyzapad.cz,
tel. 774 499 395

Letní putování – fotografická
soutěţ – uzávěrka soutěţe
se blíţí
Dům dětí a MKS ve spolupráci
s Fotografickým
spolkem
vyhlásily
fotografickou soutěţ Letní putování posílejte fotografie, které jste nafotili na

dovolené nebo při letním putování u
nás v České republice. Zúčastnit se
mohou děti i dospělí (1. kategorie děti
do 11 let, 2. kategorie 12 – 18 let, 3.
kategorie dospělí) - kaţdý soutěţící
můţe odevzdat max. 3 snímky. Soutěţ
probíhá od června do srpna 2011.
Uzávěrka soutěţe bude 9. 9. 2011.
Vaše práce vyhodnotí odborná porota,
na vernisáţi v měsíci září vyhlásíme
vítěze a zahájíme výstavu.
Fotografie
zasílejte
na
e-mail
l.vivodikova@seznam.cz nebo přineste
fotografie na CD, DVD, flashdisku do
DDM nebo MKS. Nezapomeňte na
jméno, věk a adresu autora. Další
podrobné
informace
získáte
na
plakátech, na www.zsplananamesti.cz,
v DDM nebo na MKS.

Letní výtvarný tábor
Jiţ tradičně skupinka dětí odjela na
Letní výtvarný tábor. Tentokrát do
Moravské Třebové. Sešla se bezva
parta a tak jsme si společných dvanáct
dní opravdu uţili.
Navštívili jsme dvakrát zámek i
muzeum
v Moravské
Třebové,
v Olomouci
nás
mile
překvapilo
historické náměstí a nadšení nebralo
konce na tobogánu a skluzavce
v místním akvaparku. Všem se líbilo na
pohádkovém hradě Bouzov. Velký výlet
nás čekal do Litomyšle. Tady jsme byli
na prohlídce zámku, na výstavě
panenek a hraček, část výpravy se
odváţila do podzemí, všichni jsme
vystoupali na věţ a na závěr jsme
spoustu času strávili na úţasné výstavě
hlavolamů.
Nezapomněli jsme samozřejmě tvořit.
Kaţdý si domů odváţel vlastnoručně
upletený košík a podloţku z pedigu,
voňavé mýdlo, skleněné šperky,
ušitého slona, batikovaný polštář a
tričko, skleněné svícny a všichni se
naučili (někteří více, jiní méně) plést.
Pokud jsme měli volno, nechyběly
večerní hry, hry na zahradě a často
jsme se scházeli u pingpongového
stolu.
Práce se nám dařila a Vás, kteří jste
s námi u toho nemohli být, zveme na
stránky http://vivolenka.rajce.idnes.cz/,
kde si můţete prohlédnout fotografie
výrobků a míst, která jsme navštívili.
Dovolte
mi
poděkovat
Lence
Kompánkové, která to se mnou
vydrţela a všem dětem, které byly moc
prima.

Pozvánka
Prázdniny uţ jsou za námi. Nezbývá,
neţ zasednout opět do školních lavic.
Určitě většina z vás přemýšlí, jak
vyuţije volný čas po vyučování.
Vyberte si
z nabídky zájmových
krouţků DDM. Nabízíme tradičně

především sportovní a
výtvarné
krouţky (aerobik, sportovní, keramický,
lezecký, šachy, vaření, výtvarný,
kreativní tvoření, …). Většina krouţků
začne na přelomu září a října, ale
vybrat si můţete jiţ na začátku září.
Počet míst je v jednotlivých krouţcích
omezen, proto neváhejte a přijďte včas.
Všechny zájemce také zveme na Dny
otevřených dveří -6., 7. a 8. září 2011.
Přijďte si prohlédnout prostory domu
dětí a mládeţe při ZŠ Planá náměstí
(najdete nás na náměstí v domě č. 51).
Dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od
13 do 17 h. V úterý odpoledne bude
pro děti připravena malá výtvarná dílna.
Ve středu si zájemci mohou zahrát
šachy nebo jiné společenské hry a ve
čtvrtek odpoledne můţete vyuţít
Klubovnu volného času. Samozřejmě
po celý den bude moţné získat další
informace a
přihlášky na vybrané
krouţky.
Klubovna
volného
času
bude
otevřena od 12. září. Bliţší informace
získáte na webových stránkách ZŠ
Planá náměstí a v DDM.
Za DDM při ZŠ Planá náměstí
Lenka Vivodíková

Kulturní a okrašlovací spolek – KOS
pro vás po VÝLETNĚNÍ 2011
připravuje další společný kulturní
záţitek.
Ve středeční sváteční den 28. září
zaplaví Planou PODZIMNÍ JEŢENÍ.
Stejně jako při „jarním kosování“
vyzdobí tentokrát Planou barevní jeţci
všech velikostí.
Pokud se chcete zapojit, připravujeme
pro vás tvůrčí ateliéry na 24. + 25. září
v sídle KOSa (vţdy od 15 do 18 h). Po
celé září si můţete zapůjčit „jeţčí“
šablonu v sídle KOSa a dát se do
vyrábění a malování.
Celou akci výroby a malování jeţků
završí ve středu 28. 9. od 14 h
kulturní program v prostoru před
školou Na Valech.
Přidejte se k nám a vyrobte si své jeţky
a pochlubte se s nimi! Tentokrát si
chceme jeţčí rodinku přepočítat a jsme
zvědaví, kolik se jich v Plané objeví.
Bude jich více neţ sto?! Všem, kteří se
zapojí, předem děkujeme!
Kulturní a okrašlovací spolek - KOS,
Dukelských hrdinů 102, Planá.
Tel.: 602 414 420.

ŘKC v Plané
Akce a setkání mimo pravidelný pořad
u katolíků v Plané a okolí.
3.9. v 8.30 h odjezd do Teplé Diecézní pouť
10.9. ve 14 h Sv. Anna – den
otevřených dveří, téţ v Plané.
10.9. ve 14 h Otín – Jména Panny
Marie
11.9. v 11 h v Dolní Jadruţi – Narození
P.Marie
17.9. v 17 h Svatá Anna – mše sv.
18.9. v 11 h Chodský Újezd – Povýšení
Sv. Kříţe
1.10. v 11 h Michalovy Hory –
Sv.Michaela Archanděla
Ze setkání mládeţe v Madridu
(myšlenky papeţe Benedikta XVI.)
aţ 2 miliónům přítomným mladým
křesťanům z celého světa:
Je třeba předat tuto Boţí moudrost
mnohým, kteří se spokojí sledováním
módních
trendů,
utíkají
se
k
bezprostředním zájmům, zapomínají na
pravou spravedlnost nebo se uzavírají
do svých názorů namísto toho, aby
hledali pravdu bez přívlastků.
Ano, existují mnozí, kteří se povaţují
za bohy a domnívají se, ţe nepotřebují
kořeny, ani základy, kterými by nebyli
oni sami. Rádi by sami rozhodovali o
tom, co je či není pravda, co je dobro
nebo
zlo,
spravedlnost
nebo
nespravedlnost; rozhodovali o tom, kdo
je hoden ţivota anebo můţe být
obětován na oltáři jiných perspektiv;
Jsme kreativními spolupracovníky s
úkolem pěstovat a zkrášlovat dílo
stvoření. Bůh si přeje odpovědného
partnera, někoho, kdo s Ním můţe vést
dialog, a milovat jej. Skrze Krista toho
můţeme
opravdu
dosáhnout,
a
zakořeněním v Něm dáme své
svobodě křídla.
„Uprostřed společnosti, v níţ dominuje
relativistická kultura, která odmítá
hledat a mít pravdu, cítíte, ţe jdete proti
proudu. A právě do této zvláštní
historické chvíle, plné obrovských
výzev a příleţitostí, vás posílá Pán, aby
díky vaší víře na celé zemi dále zněla
Kristova Dobrá zvěst. ……

3. Trabi výlet se vydařil
V sobotu 16. 7. se za pěkného počasí
uskutečnil jiţ 3. Trabi výlet AK Planá a
to opět ve spolupráci s AMK TK Plzeň.
Dříve avizovaný program byl pořadatelem částečně změněn.
Sraz výletníků byl ve Stříbře, na
parkovišti u Lidlu. Dostavil se i redaktor
z Tachovského deníku. Po zahájení se
skupina cca 10 trabíků přesunula
k Hornickému muzeu ve Stříbře, kde
byla zahájena prohlídka štoly Prokop.
Během prohlídky se dostavilo ještě pár
výletníků-opozdilců, kteří čekali na
parkovišti před Hornickým skanzenem.

Tzv. „akademická půlhodinka“, jak bývá
někdy zvykem, se ten den nekonala.
Po prohlídce se kolona vozidel
přesunula spanilou jízdou přes Stříbro,
Bor a Přimdu, aţ na Svatou Kateřinu,
kde byl objednán oběd. Po obědě jsme
pokračovali do Rozvadova. Letos tam
bylo otevřeno Muzeum ţelezné opony.
To se jiţ naše kolona skládala z 15
Trabantů, 2 Wartburgů a 28 výletníků.
Poté následoval přesun do Tachova a
návštěva
Muzea
Českého
lesa.
Vzhledem k počasí někteří výletníci
raději zvolili procházku Tachovem se
zmrzlinou. Po přesunu do Plané byla
hodinová „výstava našich strojů“ na
náměstí. Další část výletníků vyuţila
zastávku ke svému občerstvení.
Poslední přesun výletu vedl po trase
Planá, Výškov a Michalovy Hory do
Hostíčkova – tam je pravděpodobně
nejmenší hospůdka na světě. Po
prohlídce jsme pokračovali k plánské
rozhledně, kde mnozí výletníci vyuţili
moţnost pěkného rozhledu do kraje.
Závěrečným
bodem
bohatého
programu bylo opékání špekáčků a
vyhodnocení výletu, ocenění nejvzdálenějšího účastníka z Prahy, ocenění
nejhezčího trabíka z Dolního Ţandova
a rozloučení výletníků. O tom, ţe se
plánské výlety líbí, svědčí vzrůstající
počet účastníků a to jak osob, tak i
vozidel. Další výlet se plánuje na den
17. listopadu t.r. (státní svátek) do
Německa (bývalé NDR).
Josef Bělohlávek, AK Planá

Blahopřejeme…
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci srpnu t.r.
oslavili svá ţivotní jubilea. Jsou to paní
a pánové Marie Bobková, Jana
Burianová,
Květoslava
Císařová,
Růţena Císařová, Maria Fáziková,
Jaroslav Flíček, Vladimír Havlík,
Jarmila Herajtová, Elena Hlaváčková,
Ludmila Káralová, Růţena Kursová,
Boţena Linhová, Josef Lovecký,
Jarmila Matasová, Marie Mrkvanová,
Magdalena Smrčková, Jan Šedivec,
Václav
Vácha,
Libuše
Virtová,
Hermann Vojtěch.

Univerzita třetího věku ….
…pokračuje
na podzim dalšími
semestry. Připravili jsme pro Vás
Pěstování a vyuţití jedlých a
léčivých hub (od 4.10. do 13.12.2011)
Lesnictví ( únor – duben 2012).
Kde je moţné se přihlásit či případně
získat další informace? Výuka 2.
semestru „Pěstování a vyuţití jedlých a
léčivých hub“ bude v Plané zahájena
dne 4.10. ve 14 h v prostorách MANAG
& C, Kyjovská ul. č. 637 v Plané. Zde
také budou upřesněny další organizační záleţitosti. Bliţší informace o studiu
získáte na portálu www.managc.cz a
www.e-senior.cz .
Nebo volejte manaţeru tohoto projektu
v Plané Petru Nyčovi, tel. 728 945 804,
e-mail pnyc@managc.cz.

Dne 5.9.2011 oslaví krásných
30 let společného života
manželé a báječní rodiče
Petr a Táňa ZAJÍČKOVI z Plané.
Tak jako je každá perla jedinečná a vzácná,
jsou Vaše společně prožité roky krásným
náhrdelníkem.
Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky,
pohody a pochopení i do dalších společných let ze
srdce přejí děti Péťa a Káťa.
P.S. Máme Vás móóóóóc rádi !!!

Plánští kronikáři
(seriál pokračuje)

Eduard Senft
Autorem prvních tiskem vydaných
prací o dějinách Plané a Plánska se
stal rodák ze vzdálené Jihlavy. Eduard
Senft (1837-1877) pocházel ze staré
měšťanské rodiny, jeho dědeček Ignác
ţivil rodinu barvířským řemeslem. Jeho
stejnojmenný syn (*1808) pojal za
manţelku Barbaru roz. Kabeláčovou
(*1810), dceru Adalberta Kabeláče,
měšťana v Chrudimi. Rodičům se
narodili synové Alois a Eduard a po
nich dcery Marie a Anna. V r. 1836
Ignác a Barbarou zakoupili lékárnu a
rodina se zdála být dobře zajištěná.

Zatím z neznámých důvodů však v r.
1847, právě kdyţ Eduard ukončil
docházku do triviální školy, lékárnu
prodali a přestěhovali se do Chotěboře.
Tam se jim, jak se zdá, příliš nedařilo.
Eduard totiţ ţádal o prominutí
školného, resp. získání stipendia, aby
mohl absolvovat další studia. Historii na
praţské
univerzitě
právě
kvůli
neutěšeným materiálním poměrům
nedokončil, sloţil učitelskou zkoušku
pro výuku na středních školách a přijal
místo domácího učitele (hofmistra) ve
sluţbách hraběte Josefa von NostitzRhieneck.
V Plané se dle všeho rychle zabydlel,
jako panský úředník se těšil váţnosti a
brzy se i společensky prosadil. Je o
něm mj. zaznamenáno, ţe se jako
jednatel
plánského
okrašlovacího
spolku v r. 1871 podílel na naplnění
kovové schránky (dobovými novinami
atd.), která pak byla vloţena do
pomníku připomínajícího náhlou smrt
plánského děkana Hrabala na procesní
cestě na svatou Annu.
Téhoţ roku zasedl v přípravném výboru
pro zaloţení spolku dobrovolných
hasičů a po jeho ustavení se stal
prvním jednatelem.
V létě 1874 se stal jednatelem výboru
na pomoc a podporu obyvatel, kteří
přišli o veškerý svůj majetek během
velkého poţáru Petrského předměstí
(vypukl 1. června). Sám totiţ bydlel
v domě 84/II (dnes čp. 104), který byl
poţárem rovněţ zničen. Po místních
volbách v r. 1876 se stal zastupitelem.
Byl členem „stolní společnosti“, která
sedávala v hostinci U bílé labutě na
náměstí čp. 26/I (nyní čp. 20). Z jediné
dochované fotografie tohoto spolku,
v němţ se mimochodem sešli oba
hlavní plánští letopisci (také MUDr.
Michael Urban), je známa tvář Eduarda
Senfta.
Díky kvalifikaci a zájmu o dějiny
posléze působil jako hraběcí archivář a
na základě informací tam získaných,
ale i z dalších zdrojů, sepsal první
práce věnované dějinám Plánska. Jako
první
vydal
vlastním
nákladem
v Mariánských Lázních 34stránkový
spisek „Dějiny svaté Anny u Plané“
(1874). V sešitové podobě současně
na pokračování vycházely „Příspěvky
k dějinám panství a města Plané“. V r.
1876 pak Senft vydal (opět vlastním
nákladem) v tachovské tiskárně
souhrnnou práci „Dějiny panství a
města Planá v Čechách“. Knihu o 550
stranách vypracoval na základě
pramenů uloţených v především
v archivu vrchnosti, ale i podle
dokumentů města a fary včetně prací
děkana Schmidta. Přidal i informace o
své současnosti. Znal odbornou
literaturu své doby a odkazoval na ni
v poznámkách. Na rozdíl od svých

předchůdců sepsal nejstarší období na
základě údajů z listin a dalších. Od r.
1517 rozdělil časové úseky podle doby
panství jednotlivých vrchností na
šlikovskou, sinzendorfskou a nostitzovskou éru. Rukopisy Senftových prací o
historii Plané a Plánska jsou dodnes
uloţeny mezi dokumenty v rodinném
archivu Nostitzů.
V
dalších
aktivitách
nadějnému
regionálnímu
historikovi
zabránila
předčasná smrt v důsledku otoku plic.
Pochován byl na starém plánském
hřibitově.
Jeho
náhrobník
tudíţ
s velkou pravděpodobností skončil
s dalšími v základech kabin na
koupališti.
V městském povědomí přesto zůstal
Eduard Senft zachován natolik, ţe kdyţ
na konci ledna 1930 zavádělo městské
zastupitelstvo nové názvy pro devět
ulic, byla mezi nimi i Senftova.
M.Novotná

Nabídka nové knihy

Září v Muzeu Českého lesa
v Tachově

Vydání
rybářského Správní
lístku s dobou platnosti poplatek
a) 1 rok
100 Kč

Sobota 3.9. v 17 h vernisáţ výstavy
Ozvěny staré Francie- Obrazy a kresby
tachovského rodáka Vladimíra Šírka.
Sobota 10.9. v 15 h vernisáţ výstavy
Od Kosmase k Nerudovi aneb Česká
literatura nejen pro maturanty vystavené knihy ze sbírky RNDr.
Zdeňka
Vobořila,
vzácné
tisky,
zajímavá starší i moderní vydání, nás
provedou dějinami české literatury od
jejích počátků do konce 19.století.
Vernisáţ s překvapením.
Neděle 11.9. od 13 do 17 h - výstava
hub spojená s mykologickou poradnou
Svatopluka Holce, pořádá Gymnázium
Tachov a ZO ČSOP Tachov. Zájemci si
mohou přinést vlastní houby k určení.
Sobota 17.9. od 10 do 17 h - Dny
evropského kulturního dědictví tradiční akce, kdy jsou zpřístupněny
všechny památky ve městě, obvykle
s průvodci v historických kostýmech,
muzeum zdarma.
Pátek 30. 9. v 17.30 h - Světem Bible Sbor CASD v Tachově ve spolupráci
s místní skupinou ČKA Tachov, OS
Centrum setkávání St.Sedliště a
Muzeem Českého lesa v Tachově
pořádají cyklus přednášek základních
biblických témat
Připravujeme: sobota 1.10. Podzimní
festival ptactva v rámci kampaně
Pojďte s námi do přírody pořádá
Správa CHKO Slavkovský les ve
spolupráci s muzeem. Sraz v 7 h na
vlakovém nádraţí v Plané u M.L.
K Anenským rybníkům v Plané a zpět.
O vodních ptácích vyprávějí Mgr. Pavla
Blaţková a RNDr. Pavel Řepa.
Doprovodný kvíz pro děti.

Nedávno vyšel druhý díl publikace
„Putování po zaniklých místech
Českého lesa – Tachovsko“. Ti, kteří
si koupili první díl a chtějí si sadu
doplnit, nebo i ti, kteří mají zájem jen
o díl týkající se Tachovska, si knihu
mohou koupit v městské knihovně
(oddělení
dospělých
čtenářů
v přízemí). Kniha stojí 490 Kč.

Kam pro rybářský lístek
Od 1.7.2011 se na odboru ţivotního
prostředí Městského úřadu v Plané
(č.dveří 23) vydávají rybářské lístky
ţadatelům s trvalým pobytem ve
správním
obvodu
pověřeného
obecního úřadu Planá a cizincům, kteří
se
zdrţují
v obvodu
působnosti
pověřeného obecního úřadu Planá.
Rybářský lístek se vydává pro celé
území České republiky.

b) 1 rok pro osoby mladší
15 let nebo studující
50 Kč
rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání
nebo funkce
c) 3 roky
200 Kč
d) 3 roky pro osoby mladší
15 let nebo studující
rybářství nebo osoby, 100 Kč
které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání
nebo funkce
e) 10 let
500 Kč
f)

10 let pro osoby mladší
15 let nebo studující
rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání
nebo funkce

250 Kč

Poplatek podle písmene b), d), f) se
vybírá, vydává-li se rybářský lístek:
- osobám mladším 15 let
- ţákům nebo studentům českých
odborných škol ve studijních
oborech, popřípadě učebních
oborech s výukou rybářství
- odborným pracovníkům na úseku
rybářství, mají-li provozování
rybářství v pracovní náplni
- rybářským hospodářům
- osobám ustanoveným jako
rybářská stráţ
Tyto osoby se úřadu prokáţí buď
potvrzením školy o studiu nebo
potvrzením výkonu povolání nebo
funkce na území České republiky.

Pozvánka
Klub koček Karlovy Vary si Vás
dovoluje pozvat na mezinárodní
výstavu koček
do Chodové Plané.
Výstava se koná 3. a 4. září 2011,
vždy od 10.00 – 17.00 hodin.
V sobotu 3.září proběhne
prezentace plemene burmilla,
která se koná u příležitosti
30.výročí prvního vrhu tohoto
plemene.

Karel Býček –
zemní práce,
stavební činnost
Planá, Nádražní 802

Tel. 604 879 002
Strojní výkopové práce, terénní
úpravy, inženýrské sítě, základové
desky, hrubé stavby, dlažby
zámkové i kamenné, obrubníky,
ploty, meliorace, drenáže,
nákladní doprava do 6 tun, řezání
živice, svislá izolace objektů.

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

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

Nově psí salón v přízemí domu
čp. 22, náměstí Svobody v Plané.
Facebook: psí salón Planá,
www.dogsalon.info.
Kompletní úprava, koupání,
poradenství, prodej kosmetiky.
Objednávky ihned. 777 655 095
p.Konopová.

TRUHLÁŘSTVÍ - MARTIN KVĚTOŇ
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

Srdečně Vás a Vaše přátele
zveme do

RELAX STUDIA

Mk Salon - Půjčovna svatebních a
maturitních šatů-WWW.mksalon.cz
velký výběr značkových svatebních
a maturitních šatů, pánské obleky, smokingy,
ozdoby na auta, svatební oznámení.

Nová kolekce maturitních šatů,
k nim rukavičky a bižuterie zdarma
Kde nás najdete :
V přízemí úřadu Městyse
Chodová Planá, Pohraniční stráže 129
Otevírací doba :
Po – Pá : od 9.30 hod. – 17.00 hod.
So – Ne a ostatní termíny na objednání
Kontakt : +420 737 471 213,
E-mail : zackova.miroslava@seznam.cz
Co nabízíme : Kosmetiku, Pedikúru,
Manikúru, Masáže, Zábaly, Permanentní
make-up, Aromaterapie
Poskytujeme : Dárkové poukazy,
prodej - Ryor, KJMA Sereve, Dr.Popov,
Just, LR a mnoho dalšího
Pravidelné měsíční akce, prezentace,
poradenství – sledujte vývěsky např. na
úřadu městyse, studiu atd.
Každý zákazník má u nás založenou
klientskou kartu, čerpá bonusy nabízené
studiem….
Přijďte si k nám odpočinout a strávit
příjemné chvíle plné relaxace.
Těším se na Vás… Vaše Mirka Žáčková

SLEVOVÝ KUPON
- při předložení tohoto kuponu máte od
Relax Studia

10% slevy na vybranou procedur

Monika Kozlová tel: 777 069 109,

e-mail:mksalon@seznam.cz
Nádražní náměstí 284, Mariánské Lázně
(naproti hlavnímu nádraží)

tel: 354 622 825
otevřeno Po - Pá od 10.30 do 17 h,
So po domluvě.
Přijďte k nám a nechte o sebe pečovat...

PLÁNSKÝ BIOGRAF
Pondělí 5.září

USA

Pozor změna promítacího času !

17.00 a 20.00 hodin

vstupné 60 Kč

HARRY POTTER A
RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2
Přichází poslední dobrodruţství ságy o
Harry Potterovi. V tomto výpravném finále
eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do
otevřené války čarodějného světa. Nikdy
nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo uţ
není v bezpečí. Je to ale Harry Potter,
kdo moţná bude muset podstoupit oběť
největší, kdyţ se přiblíţí rozhodující bitva
s Lordem Voldemortem. Tady všechno
končí.

Úterý 6.září

USA

17.30 hodin, vstupné 70 Kč

154 min.

TRANSFORMERS 3
Kromě starých známých plecháčů v čele
s Optimem Primem a Bumblebeem se na
scénu vrací jejich největší lidský spojenec
Sam (Shia LaBeouf), ţivotem a bitvami
s roboty otřískaný mladý muţ, který chce
ze všeho nejvíc konečně začít ţít
normální ţivot.

Středa 7.září

USA

17.30 hodin, vstupné 75 Kč

110 min.

AUTA 2
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a
jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák,
se dostanou na úţasná místa, kdyţ je
jejich cesta zavede za moře. Tam budou
soutěţit ve vůbec prvním celosvětovém
závodě Grand Prix, kde se má
rozhodnout o nejrychlejším autě na světě.
Ale cesta na šampionát je plná děr,
objíţděk a komických překvapení.

Pondělí 12.září
20 hodin, vstupné 75 Kč

USA
138 min.

STROM ŽIVOTA
Texas, 50. léta minulého století. Jack
O’Brien si prošel dětstvím plným her a
krásné nevinnosti. Dospívání mu však
přináší rozčarování a vztah s jeho otcem,
který by mu pomohl tímto nelehkým
obdobím projít, je dosti komplikovaný.
V hlavních rolích - Brad Pitt a Sean Peen.

Úterý 13.září
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
92 min.

ZKAŽENÁ ÚČA
Elizabeth Halseyová (Cameron Diaz) je
učitelka, která by z chování dostala
přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a
chová se naprosto nevhodně a nemůţe
se dočkat, aţ si najde dobře situovaného
muţe, který se o ni postará a ona bude
moci svou kariéru učitelky definitivně
opustit. Kdyţ se s ní rozejde její
snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho
bohatého a pohledného náhradníka
(Justin Timberlake) …

ZÁŘÍ 2011

Středa 14.září
20 hodin, vstupné 65 Kč,

USA
95 min.

PAN POPPER A JEHO
TUČŇÁCI
Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a
jeho tučňáci vypráví příběh pana Poppera
(Jim Carrey), který je úspěšným
newyorským podnikatelem. Jednoho dne
se však stane něco, co jeho ţivot obrátí
úplně naruby. Přímo do obýváku mu totiţ
pošta doručí neočekávanou a hodně
podivnou zásilku. Šest velkých krabic, ze
kterých vyleze šest ţivých tučňáků, které
pan Popper…

Pondělí 19.září
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
90 min.

INTIMNÍ PAST
BONUS „velký divák“
Film Intimní past je o mladé doktorce
Juliet Dermer (Hilary Swank), která se po
rozchodu s manţelem přestěhuje do
Brooklynu. Chce začít nový ţivot v
překrásném a prostorném apartmánu,
který se zdá být aţ příliš dokonalý.
Záhadné události ji vedou k podezření, ţe
v bytě není sama a brzy se její obavy
stanou skutečností.
Úterý 20.září
20 hodin, vstupné 80 Kč

ČR
115 min.

MUŽI V NADĚJI
Můţe být nevěra základem šťastného
manţelství? Šarmantní bonviván Rudolf
je o tom přesvědčen: „Ţenská má mít
pocit, ţe o chlapa musí bojovat, musí se
snaţit, aby si ho udrţela. A hlavně,
ţenská se nesmí nudit!” Rudolf s
úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v
kaţdodenní praxi a to s neutuchajícím
elánem, který je u čerstvého šedesátníka
záviděníhodný.
Hrají: B.Polívka, J.Macháček, M.Novotný,
L.Langmajer, S.Stašová, E.Kočičková
Středa 21.září
17.30 hodin,vstupné 80 Kč

USA
102 min.

ŠMOULOVÉ
BONUS „malý divák“
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
následujícího 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 26.září
19 hodin, vstupné 170 Kč

TRAVESTI VYSTOUPENÍ
Travesti skupina Divoké kočky se pro
velký úspěch vrací s novým programem.
Lístky jsou v předprodeji v pokladně kina
nebo na MěKS.
Úterý 27.září
20 hodin, vstupné 65 Kč

GB
120 min.

JANA EYROVÁ
19. století. Jana Eyrová (M. Wasikowska)
nečekaně uprchne z rozsáhlého a
odlehlého panství Thornfield Hall, kde
pracuje jako vychovatelka dívky Adèle
Varensové, která zde ţije v opatrovnictví
hloubavého majitele. Impozantní rezidence a neméně okouzlující povaha pana
Rochestera těţce zkoušely Janinu
odolnost. Po útěku nemá kam jít, proto
přijme pomocnou ruku duchovního otce
Johna Riverse a jeho rodiny.
Středa 28.září
20 hodin, vstupné 65 Kč

SR
104 min.

VIDITELNÝ SVĚT
Máte pocit, ţe vás někdo sleduje? Můţe
to být osamělý čtyřicátník, jehoţ vlastní
ţivot je tak prázdný, ţe parazituje na
ţivotech jiných. Moţná mu bude stačit, ţe
vás pozoruje, nebo bude chtít do vašeho
ţivota aktivně vstoupit. Pro jistotu se ale
vţdycky připravte na nejhorší, jak líčí
temný psychologický thriller s Ivanem
Trojanem v hlavní roli.
.

Ve vstupném je zahrnuta 1Kč
na fond kinematografie
Pro příznivce našeho kina jsme připravili
dva typy bonusových představení.
BONUS „malý divák“, který je určen pro
rodiny s dětmi - u vybraných dětských
představení jsme rozlišili dětské a
dospělé vstupné. Dospělí za plné a děti
za ½ .
BONUS „velký divák“, výhodný pro dva
- u vybraných filmových produkcí při
zakoupení jedné vstupenky za plné
vstupné máte druhou za ½.
Chystáme !
V říjnu se naše kino zapojí do

43. ročníku Dětského
filmového a televizního
festivalu Oty Hofmana,
který se bude konat
od 11. do 14. října 2011.
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