Vážení čtenáři, přejeme Vám
příjemně prožitý adventní čas –
nabídka možností je bohatá.
Letošní Vánoce ať jsou pro Vás a
Vaše rodiny krásným časem
rodinné pohody a radosti. Redakce

Zprávy z města
Plánské zastupitelstvo se sejde na
10.jednání ve středu 7.prosince.
Projednat by mělo úpravu Zásad pro
prodej bytů z majetku města Planá,
poslední úpravy rozpočtu roku 2011,
zřizovací listinu zásahové jednotky
města Planá zařazené do kategorie
JPO II/1 a majetkoprávní záleţitosti. Na
programu dále bude návrh obecně
závazné vyhlášky č. 5/2011, která
nahradí vyhlášku č. 2/2009, o poţívání
alkoholu na veřejných prostranstvích
v Plané, návrh přílohy OZV o
poplatcích za odpady pro rok 2012 a
návrh zásad rozpočtového provizória,
podle kterých bude město hospodařit
do schválení rozpočtu na rok 2012.

Slovo starostky
A opět tu máme adventní čas. Začal
v neděli 27. listopadu, kdy jsme
společně rozsvítili náš vánoční strom
na náměstí, a skončí se západem
slunce o Štědrém dnu. Děti otvírají
kaţdý den nové okénko v adventním
kalendáři, aby jim čekání na Vánoce
rychleji ubíhalo. Ve většině domácností
leţí jiţ na stole adventní věnec se
čtyřmi svícemi podle počtu adventních
nedělí. Advent by měl být kromě jiného
také dobou zklidnění, coţ se – bohuţel
- většině z nás příliš nedaří. Svátky
jsou dny, kdy se můţeme a máme
věnovat tomu, na co ve všední dny
nemáme dost času. To neznamená
dohánět všechny resty, či svátky
prospat. Měly by to být dny pro jinou
činnost. Alespoň na chvíli se zastavme
v tom předvánočním shonu a najděme
si čas na přátele, známé a kamarády.
Mám pro vás několik nabídek na
příjemně strávený čas.

Vystavte svůj Betlém
Máte doma Betlém, který si na Vánoce
stavíte? Nebo zůstává schovaný
v krabici? Byli byste ochotni jej zapůjčit
k vystavení v podkrovním sálku domu
čp.56? Pokud ano, přineste jej do
městské knihovny ve dnech 1. aţ 5.
prosince
v otevírací
době
nebo
v sobotu 3. prosince mezi 9 – 11 h.
Výstava Betlémů by pak pro veřejnost
byla zpřístupněna od 6. do 20. prosince
vţdy od 15 do 17 hodin nebo po
předchozí dohodě v jiných hodinách.

Přijďte si nejen pro Betlémské
světlo. Letošní rok bude předání
Betlémského světla spojeno s Výletem
andělů. Ti, co si chtějí zazpívat nebo
jen poslechnout zpěv vánočních koled,
se sejdou u školy Na Valech v 17
hodin. Zhruba o hodinu později se
pokusíme s anděly obejmout kostel
Nanebevzetí Panny Marie a do kostela
sv. Petra a Pavla doletí andělé i
s Betlémským světlem v 19 hodin. Po
rozsvícení kostela si můţete zazpívat
se skupinou Koztlivecz a popovídat si
s přáteli u skleničky a malého
pohoštění.

Novoroční výstup na rozhlednu.
Silvestra oslavíme letos kaţdý po svém
a na ohňostroj si počkáme do 1.ledna.
Doufám, ţe po období hojnosti a
domácího pohodlí nám všem přijde
vhod novoroční výstup na rozhlednu,
kde si budeme moci připít s ostatními
a zhlédnout ohňostroj v 18 h.
Doporučuji vzít si na cestu baterku
nebo jiné vhodné světýlko.
Martina Němečková

Nabídka nemovitostí
k prodeji
Město Planá nabízí k prodeji dům č.p.
91 v ulici Dukelských hrdinů v Plané,
včetně pozemku, st.p.č. 423 o výměře
733 m2, kat. území Planá u Mar. Lázní.
Nejniţší moţná nabídka kupní ceny je
2.000.000 Kč.
Město Planá dále nabízí k prodeji tyto
objekty v Plané, včetně příslušných
pozemků v kat.území Planá u Mar.
Lázní :
- budovu bývalé školy č.p. 124 a 125
v ulici Na Příkopech
- obytný dům č.p. 54 na náměstí
Svobody
- nebytový dům č.p. 282 v Bezdruţické
ulici.
Město Planá nabízí k prodeji volný byt
č. 4 v přízemí domu č.p. 518
v Nádraţní ulici v Plané, o velikosti
1+1, s podílem na společných částech
domu čp. 518 a na pozemku, st.p.č.
774 v kat.území Planá u Mar. Lázní.
Celková výměra bytu s příslušenstvím
je 70,26 m2, lokální vytápění.
Další informace lze obdrţet u vedoucího správního odboru městského
úřadu, kancelář č.21, telefon
374 752.921.

Výběrové řízení
Tajemnice MěÚ Planá vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího
správního odboru MěÚ Planá. Jedná
se o pracovní poměr na dobu neurčitou
s dnem nástupu nejdříve 1.4.2012.
Veškeré potřebné informace najdou
zájemci na úřední desce a na webu
města Planá.
Písemnou přihlášku s poţadovanými
doklady dodejte nebo zašlete poštou
k rukám tajemnice na Městský úřad
Planá, náměstí Svobody č.1. Obálku
označte v levém dolním rohu nápisem
„Výběrové řízení“. Termín podání
přihlášek: do 13. ledna 2012.
Další informace týkající se výběrového
řízení či související s obsazovanou
funkcí můţete získat u tajemnice MěÚ
p.Fojtíčkové na tel.č. 374 752 912 nebo
u pana Barona, vedoucího správního
odboru, tel. č. 374 752 921.

Bude se vypínat
V pátek 2.prosince bude v Plané
přerušena dodávka elektřiny takto:
v době od 8 do 11 h v ulicích Zámecká,
Luční, Severní, Slepá, Kyjovská,
Mezibranská, Revoluční čp. 217 aţ 223
v době od 11.30 do 15 h v ulicích
Tylova, Úzká, nám. Svobody čp. 1 aţ
25
a čp. 52 aţ 56, Smetanova,
Tepelská, Dvořákova, U Koupaliště.
Důvodem jsou nezbytné práce na
distribuční soustavě.
Ve středu 7.prosince v době od 11 do
13 h v ulicích Slepá, Na Sádkách,
Tachovská, Na Příkopech, Sadovágaráţe, Na Valech, Bohušova – nové
rodinné domky, Hřbitovní, ul. Dukel.
hrdinů, nám. Svobody od čp. 17 do čp.
51. Důvod: nezbytné revize.
Ve středu 7. a pak znovu 13.prosince
v době od 7.30 do 15.30 v ulicích
Příčná, Bezejmenná, Jateční, Nádraţní
k ČD, Ţelezničářská. Důvod: na ţádost
Povodí, kácení stromů u potoka.
Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení i v této době povaţovat za zařízení
pod napětím.
Pro případné informace lze volat linku
840 840 840.

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc
prosinec 2011:
6.12. v 19 h v kině - Roháči z Lokte Adventní koncert. V předvánočním
čase nás svým svátečním programem
přijede potěšit hudební soubor Roháči
z Lokte, který oslavil uţ více neţ 30 let
svého působení. Vstupné 100 Kč.
Vstupenky
je
moţné
zakoupit
v předprodeji
na
MěKS
nebo
v plánském biografu.
14.12 - zájezd do Divadla v
Mariánských Lázních
na
divadelní
představení „Chudák Harpagon“ na

motivy Moliérova Lakomce v podání
Divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
Cena vstupenky s dopravou činí 300
Kč. Odjezd autobusu v 18.50 hod.
z AN Planá.
Soutěž „O nejlepší vánoční cukroví"
Milé dámy, šikovné kuchařky! Je tady
slíbená vánoční soutěţ, která určí
vítězku nejlepšího a nejoriginálnějšího
vánočního
cukroví.
Své
výtvory
odevzdávejte na MěKS do 14.12.
Soutěţit můţete aţ se třemi druhy
vánočního cukroví, 10 ks od kaţdého
druhu s přiloţenými recepty. Slavnostní
vyhodnocení a předání pěkných cen se
bude konat v pátek 16.12. od 17 h.
Nebudete-li soutěţit, nevadí, přijďte si
alespoň zpříjemnit předvánoční čas.
20.12. - V letošním roce se propojily tři
významné vánoční akce. Od 17 h
můţete zhlédnout vánoční program
Základní školy Na Valech v Plané,
který plynule přejde ve Výlet andělů,
kteří se shromáţdí u Galerie ve věţi a
posléze se budou snaţit obejmout
kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Odtud průvod
přenese plamínek
betlémského světla do kostela sv.Petra
a Pavla, kde si budete moci uţít
vánoční atmosféry a vyslechnout
koncertní
vystoupení
smíšeného
pěveckého sboru KOZTliveCZ (od
19.00 h.) Podrobnosti k celé akci
naleznete
ve
zvláštním
článku.

21.12.- 16.00 hod. - vánoční pohádka
pro děti
Plánský biograf a Dům dětí a mládeţe
Planá se s Vámi rozloučí nejen pohádkou Rio, ale můţete si zasoutěţit
a stihnete ještě vyrobit malé vánoční
dárky v naší tvořivé dílně (viz program
kina na poslední straně měsíčníku).
Upozornění
Sběr oděvů pro humanitární sbírku
Diakonie Broumov měl v našem městě
velký ohlas. Ti, kteří chtějí odevzdat
věci do dalšího svozu (bude se konat
aţ na jaře), mají moţnost to udělat uţ
nyní a to v úterý 13.prosince od 15 do
17 h v plánském biografu. Po domluvě
s MěKS Planá nebo MÚ (podatelna) si
můţete sjednat i individuální odběr.

Mléčňák je zpět
Váţení Plánští, začátkem listopadu se
otevřela na náměstí Svobody v domě
čp. 11 nová provozovna – prodejna
lahůdek „Mléčňák“. Ti starší z vás si
jistě
pamatují
prodejnu
lahůdek
„mléčný bar“ neboli „mlíčňák“. Dnešní
prodejna se ovšem od mnohdy
pochmurných prodejen liší. Je zařízena
v moderním a příjemném duchu.
Provozovatelé si zakládají na kvalitě
surovin a jejich hlavní myšlenkou je
přímá
výroba
bez
pouţití
průmyslových polotovarů. V nabídce
naleznete
od
chlebíčků,
baget,
tradičního pečiva, kávy, cappuccina
nebo nápojů pro chladnější dny také
polední menu s donáškou zdarma.
Nově
můţeme
s radostí
sdělit
návštěvníkům plánského biografu, ţe
se
„mléčňák“
pokusí
–
zatím
zkušebně- zpříjemnit
také chvíle
čekání na filmová představení našeho
kina. Přijďte do kina s předstihem a
stihnete třeba chutnou kávu nebo
svařák.

Vážení spoluobčané …
… přeji Vám příjemné proţití vánočních
svátků a hodně zdraví a úspěchů
v roce 2012.
Ing. Václav Votava,
poslanec Parlamentu ČR

Předvánoční koncerty ZUŠ
Planá
Ţáci a učitelé Základní umělecké školy
v Plané zvou
na společné
předvánoční zpívání a muzicírování.
V pondělí 12.prosince v 18 h (sál
ZUŠ) si můţete s námi společně
zazpívat vánoční koledy.
V pondělí 19. prosince v 18 h zveme
do kostela Petra a Pavla na Vánoční
koncert, kde se představí společně
ţáci i učitelé ZUŠ.
V úterý 20.prosince v 19 hodin v
kostele Petra a Pavla - Betlémské
světlo.
Krásný předvánoční čas, hodně klidu a
pohody přeje za všechny vyučující
Marie Kuzmiaková,
ředitelka ZUŠ Planá

vánočního stromu v úterý 20.prosince
v 17 h. Tato akce bude součástí Výletu
andělů pořádaného KOSem a MKS.
Těšíme se na setkání.

Prodejní vánoční výstava
SOU a ZŠ, Planá
Srdečně Vás zveme na prodejní
vánoční výstavu ve dnech 20. a 21.
prosince t.r. ve vestibulu Městského
úřadu Planá. Letos se k nám poprvé
připojí i ţáci ZŠ, Zámecká ul. Přijďte
se podívat, co nového jsme pro vás
se ţáky připravili, vyrobili a ušili v
našich cvičných dílnách. V kuchyních
začínáme péct perníčky a cukroví.
Vánočky, štoly aj. pro vás připravíme
čerstvé v den prodeje.
Prodávat budeme v úterý od 9 do
15 a ve středu od 9 do 13 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu. Kolektiv
SOU a ZŠ

VÝLET ANDĚLŮ,
Planá 20. 12. 2011

17.00 zpívání na schodech ZŠ Valy
s čajem a svařákem, vyzvednutí
Betlémského světla v kostele. V 17.45
sraz všech andělů u Galerie ve věţi,
kde se pokusí společně obejmout farní
kostel, průvod andělů městem ke
kostelu Sv. Petra a Pavla, po cestě
proběhnou čtyři zastavení – andělská
přání stráţných andělů pro Planou,
příchod do kostela (od polikliniky),
stavba
Plánského
betléma
z donesených figurek.
V 19 h slavnostní rozsvícení kostela
Betlémským světlem, hudební vystoupení pěveckého sboru Koztlivecz a
volná zábava (klábosení, ochutnávka
cukroví, horké nápoje a jiné).
Akci pro vás připravuje ZŠ Valy, Město
Planá, MKS Planá a KOS Planá.
VÝLET ANDĚLŮ - setkání malých i
velkých v adventním čase.
Ti, co se chtějí zúčastnit a přispět
k celkové atmosféře průvodu andělů, si
mohou vyrobit rekvizity – andělská
křídla a andělskou lucerničku. Šablona
křídel a lucerniček bude k dispozici
v domě dětí, v knihovně a v sídle
KOSa, tam si také můţete křídla a
lucerničku přímo na místě vyrobit. Ti,
co chtějí přispět ke vzniku Plánského
betléma, si svoji vyrobenou postavičku
(ze dřeva či papíru) donesou do kostela
Sv. Petra a Pavla, kde ji umístí
v přichystaném betlému.
Na průvod andělů se všichni andělé
dostaví v bílém oblečení s připevněnými křídly a s lucernou. Po zpívání
ţáků ZŠ Valy „na schodech“ a obejmutí

Městská
knihovna
se hlásí

kostela Nanebevzetí Pany Marie vyrazí
andělský průvod uličkami Plané aţ ke
kostelu Sv. Petra a Pavla. Průvod
povedou andělští muzikanti a na své
cestě ponesou rozsvícenou lucernu s
Betlémským světlem. V andělském
průvodu budou také přítomni stráţní
andělé a ti se zastaví se svými přáními
u některých objektů ve městě a stanou
se jejich „patrony“.
V kostele Sv. Petra a Pavla bude čekat
na průvod hudební program v podání
pěveckého sboru Koztlivecz, adventní
výzdoba, občerstvení i ochutnávka
cukroví a jiných dobrot. Zájemci si
budou moci rozţehnout své svíčky a
lucerničky betlémským světlem a
odnést si je domů.
Věříme,
ţe
jiţ
samotné
přípravy, kulturní program, ale také
průvod budou událostí, kdy se budou
moci potkat všichni dospělí, děti, známí
i neznámí. Akce chce zároveň
připomenout, ţe kultura má různé
podoby a je pro všechny bez rozdílu.
A tak se moc těšíme na anděly všeho
věku!
POZOR! HLEDÁME chůdaře, bubeníky
a jiné muzikanty do andělského
průvodu.
OZVĚTE SE NÁM na tel.: 602 414 420
nebo e-mail: KOS@hafanstudio.cz.
Děkujeme KOS

Zpívání u vánočního stromu
Ţáci a pracovníci ZŠ Na Valech Vás
srdečně zvou k jiţ tradičnímu Zpívání u

Kdyţ mám něco málo peněz, kupuji
knihy, a kdyţ něco zbude, nakoupím
jídlo a oblečení.
Erasmus Rotterdamský
Blíţí se Vánoce, čas obdarovat své
blízké. I v knihovně můţete najít
inspiraci pro nákup dárků.
Knihovna si nejen pro své čtenáře, ale i
pro
širokou
veřejnost
připravila
PRODEJ NOVÝCH KNIH.
Přijďte si vybrat z nabídky beletrie,
populárně naučné literatury pro děti i
dospělé za velice příznivé ceny! Prodej
probíhá v oddělení pro dospělé
(přízemí knihovny) v těchto hodinách :
Pondělí 9-12 13-17
Úterý
9-12 13-16
Středa 9-12 13-18
Pátek
9-12 13-15
Dále knihovna nabízí
Dárkový poukaz ročního členství

Dárkový
poukaz
roční členství
30 Kč
50 Kč
100 Kč
Tento netradiční dárek určitě
potěší každého milovníka
psaného slova.
Městská knihovna bude od
23.12.2011 do 31.12.2011
UZAVŘENA !!
Víte …..
… jak vznikly pohlednice? První
pohlednice
byly
vytištěny
pro
obchodníka, který se jmenoval Sir
Henry Cole, v roce 1843. Ten vyzval
umělce, aby pro něj namaloval
obrázek, a nechal vytisknout 1000
pohlednic. Zdobil je nápis „Příjemné
svátky“. Za touto objednávkou nestála
ţádná
převratná
pohnutka,
ale
obyčejná lenost. Sir Henry byl znaven
kaţdoročním vypisováním blahopřejných dopisů a tak byl tento úkol
zjednodušen předtištěnými kartami –
pohlednicemi. Vánoční pohlednice se
staly v Anglii velmi populární,
nejoblíbenějším obrázkem se stal
kohout, neboť pošťáci nosili červené
kabáty a byla to jejich přezdívka.

…koleda „Tichá noc“ se poprvé hrála
na kytaru. Měla se hrát na varhany
v jednom kostele v Rakousku. Ale
varhany byly poháněny měchy, na
které se muselo šlapat. A měchy
prokousaly myši. Místo toho se tedy
v kostele hrálo ten večer na kytaru …
…vánoční punč – byla pouze pohanská
záminka k tomu, aby slavnostně
naladění dospělí popíjeli. Nemá to nic
společného
s Vánocemi
ani
s narozením Jeţíše. Nutno však dodat,
ţe je to velice příjemná pohanská
tradice …

Od 5.prosince bude v oddělení pro děti
probíhat - ŘETÍZKOVÁNÍ …
Jen tak, pro radost, aţ do Vánoc
budeme společně vyrábět vánoční
řetěz. Zváni jsou všichni, nemusíte být
členem knihovny, ať jste malí, velcí.
Jak dlouhý náš řetěz bude, záleţí jen
na VÁS !!
Vše potřebné – nůţky, lepidlo i papír
bude k dispozici v knihovně.
Na Vaši návštěvu v době adventní se
těší knihovnice
Ivana Vasuková a Lucie Šrajerová.

Knihy nejen na vánoce
MěKs Planá Vám můţe nabídnout
celou řadu publikací, které přijalo do
komisního prodeje při zahájení činnosti
informačního
střediska
v oddělení
městské
knihovny
pro
dospělé
(přízemí). Nejpočetnější skupinu tvoří
publikace z tvorby pana Zdeňka
Procházky – Nakladatelství Českého
lesa z Domaţlic.
Knihy si můţete
zakoupit po celý rok, ale mnohé z nich
určitě udělají radost i jako vánoční
dárky.
Jmenujme
např.Příběhy
vepsané do kamene I.a II, Sklářství
v Českém lese na Domaţlicku a
Tachovsku, Co odnesl čas, Putování
po zaniklých místech atd. V prodeji
máme také Staré pověsti z Plánska a
Tachovska
od
pana
Richarda
Švandrlíka, Stará kráska Josefova Huť,
Plánsko na starých pohlednicích nebo
knihu Historie ţelezářství a uhlířství
v Českém lese. Všechny publikace
zde nezmíníme, ale při předvánoční
návštěvě
knihovny
se
můţete
inspirovat.

Prosinec v DOMĚ DĚTÍ
Od 27. listopadu do 2. prosince je
připravena
VÁNOČNÍ
PRODEJNÍ
VÝSTAVA. Přijďte si vybrat drobný
dárek nebo jen načerpat inspiraci do
přízemí DDM. Otevřeno bude kaţdé

dopoledne od 10 do 12 a v odpoledních
hodinách od 13 do 17 h.
5. prosince (pondělí) Vás zveme na jiţ
tradiční SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM,
ČERTY A ANDĚLY. Pokud tedy
posbíráte odvahu a nebojíte se přijít do
opravdu pekelných chodeb, čekáme
vás v HORNICKÉM MUZEU. Začátek v
15 hodin. Vstupné: dospělí - 20 Kč, děti
10 Kč, čertíci, andílci, permoníci vstup
zdarma. Na odváţné čeká odměna.
9. prosince (pátek) bychom se rádi
zúčastnili VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ
s přáním Jeţíškovi – jedná se o rekord
ČR. Pokud se chcete této akce také
zúčastnit, přijďte si do DDM zakoupit
kupón za 10 Kč. Ten pak v pátek 9. 12.
2011 u nás vyměníte za balonek
s přáním. Přesně v 15.15 před DDM
společně balonky vypustíme. Přijďte si
v době od 14.30 do 15.10 vyzvednout
nafouknutý balonek. Od 16 hodin
všechny zájemce zveme do kina na
filmové představení.
Na 21. prosinec zveme společně
s Plánským biografem do kina na
VÁNOČNÍ
POHÁDKU.
Promítat
začínáme v 17 h, ale uţ od 16 hodin
bude připravena malá výtvarná dílna a
od 16.30 soutěţe pro děti. Nebude
chybět tradiční losování vstupenek.
Moţnost zakoupení občerstvení. Přijďte
posedět a odpočinout si od vánočního
shonu.
Připomínáme: Pokud jste nestihli
v listopadu vernisáţ výstavy fotografií,
zastavte se v knihovně, kde si můţete
prohlédnout
další
fotografie
FOTOGRAFICKÉHO SPOLKU a ve
vstupní chodbě MKS najdete soutěţní
fotografie.

ŘKC v Plané - od adventu
k Vánocům 2011
Pátek 2.12. v 16.30 – adorace a v 17 h
– mše sv.- poté sdílení na faře
Sobota 10.12. od 9 do 11 h adventní
duchovní obnova v kostele v Plané.
RORÁTY – pátky 9.12. a 16.12. od 6 h
v kostele v Plané.
Dárky pro naše potřebné, starší a
osamělé bude kněz rozváţet v sobotu
3.12.
KONCERTY : pátek 9.12. v 17.30 h
Chodský Újezd (Fontána), sobota
10.12. v 15 h Broumov (Fontána),
pátek 23.12. v 17 h – PLANÁ – kostel
Nanebevzetí P.Marie –
Mariánskolázeňský soubor Fontána
(dobrovolné vstupné).
Vánoční bohosluţebná setkání :
Sobota 24.12. v 15.30 h Chodský
Újezd (varhany, mše svatá), 17 h
Bernartice (bohosluţba slova se
zpěvem koled), 21 h Zadní Chodov
(varhany, mše svatá) ,
22.30 h Chodová Planá (bohosluţba
slova, varhany, zpěv), 24 h Planá
(bohosluţba slova, varhany, zpěv).
Neděle 25.12. Boţí hod vánoční – 9 h
PLANÁ, 11 h Broumov, 15.30 h
Lestkov.

Před letními prázdninami jsme vyhlásili
fotografickou
soutěţ
LETNÍ
PUTOVÁNÍ. V kategorii od 12 do 18 let
se na 1. místě umístil Václav Šulc, 2.
místo obsadila Pham Thi Thanh Thao a
na třetím místě skončil Matyáš Vivodík.
V kategorii dospělých se na 1. místě
umístil Jakub Mahdal (s 2 snímky) a
3. místo patří Lucii Rampasové. Všem
fotografům děkujeme a vítězům
blahopřejeme. Dík patří také porotě,
která
byla
sloţena
ze
členů
FOTOGRAFICKÝCH
SPOLKŮ
ve
Stříbře a v Plané.
11. 11. 2011 se na náměstí sešlo více
neţ 250 účastníků LAMPIONOVÉHO
PRŮVODU. Společně jsme se vydali
ke kostelu Petra a Pavla a dalším
místem, kam většina dorazila, bylo
kino. Martina na bílém koni jsme sice
nepotkali, ale společné setkání se
spoustou rozzářených lampionů bylo
příjemné. Všem děkujeme za účast a
těšíme se na setkání při dalších akcích,
které pro vás připravujeme.
Za DDM Lenka Vivodíková

Pondělí 26.12. sv. Štěpán – 11 h
Dolní Jadruţ a 14 h Otín.
Úterý 27.12. Sv. Jan Evangelista –
17 h Planá.
Sobota 31.12. v 15 h Planá - mše sv.
a poděkování za rok.
Neděle 1.1.2012– s pomocí Boţí do
nového roku v den Matky Boţí Panny
Marie. Mše sv. jsou v nedělním
pořádku.
Pátek 6.1.2012 Zjevení Páně, v Plané
mše sv. se svěcením darů.

Tříkrálové koledování pro
Charitu
Těšíme se na spolupráci dospělých i
dětí – ošacení pro vás máme. Hlaste
se do 15.prosince. Tříkrálová sbírka se
bude konat v sobotu 7.ledna od 8 h.
Sraz skupinek koledníků na faře
v Plané.

Malý Ježíš v evangeliích
Co skutečně z Bible víme – Dominik
Pecka
Kristus se vtělil působením Ducha
svatého
v
lůně
Panny
Marie,
zasnoubené manţelky tesaře Josefa v
Nazaretě. Narodil se v městě Davidově
Betlémě, kam se odebrali Josef a
Maria, aby se dali zapsat při sčítání lidu
nařízené
císařem
Augustem.
První se mu poklonili pastýři té krajiny.
Osmého dne po svém narození byl
Jeţíš obřezán a čtyřicátého dne jakoţto
prvorozený
byl
v
chrámě
jeruzalémském obětován. Duchem
svatým osvícen přijal ho na své lokty
stařec
Simeon
jako
budoucího
Mesiáše. Mágové z Východu přišli se
mu poklonit. Ušel úkladům Herodovým
útěkem do Egypta. Teprve po smrti
Herodově (velikonoce r. 4 před
Kristem) se vrátila svatá rodina do
Nazareta.
Z mládí Jeţíšova víme, ţe šel ve věku
dvanácti let se svými rodiči na slavnost
do Jeruzaléma a tam udivil ţidovské
učence svou moudrostí. Nevracel se
však s poutníky galilejskými, nýbrţ
zůstal v Jeruzalémě a byl po třech
dnech rodiči opět nalezen. Ţil pak
skrytým ţivotem v Nazaretě jsa
„rodičům poddán" a od obyvatel
nazaretských jako Mesiáš nepoznán. V
rabínské nebo jiné vyšší škole se
nevzdělával. Pracoval v domě svého
zákonného
otce
Josefa,
který
bezpochyby zemřel dříve, neţ Jeţíš
počal veřejně působit. Po Josefovi
neměl Jeţíš jen přízvisko „syn tesařův",

nýbrţ i ţivnost: „Copak to není tesař,
syn Marie, a bratr Jakubův a Josefův a
Judův a Šimonův?"
P.Jaroslav Šašek – t. 607202127,
e-mail:sasajara@seznam.cz

Veřejně prospěšné práce a
veřejná služba
Posledním dnem listopadu t.r. skončilo
své sezónní zaměstnání u Města Planá
osm pracovníků vykonávajících veřejně
prospěšné práce. Tento program, jehoţ
cílem
je
zaměstnat
dlouhodobě
nezaměstnané občany, vyuţívá naše
město jiţ asi 18 let. Kaţdý rok po dobu
6-8 měsíců nabídlo práci při úklidu
veřejných prostranství, údrţbě veřejné
zeleně a dalších veřejně prospěšných
činnostech průměrně 6-8 lidem.
Výhodné to bylo pro město především
proto, ţe jejich plat včetně povinných
odvodů na pojištění byl hrazen ze
státního rozpočtu. Město hradilo pouze
nákup potřebného nářadí, materiálu a
také stravenky pro tyto zaměstnance. I
kdyţ jejich pracovní morálka byla často
předmětem kritiky ze strany pozorné
veřejnosti, je pravda, ţe odvedli pro
město velký kus práce a na vzhledu
města, především pak na čistotě
veřejných prostranství, to bylo a je
znát. Zvláště v posledních letech, kdy
se organizování jejich činnosti a dozoru
nad nimi ujala vedoucí odboru
ţivotního
prostředí
paní
Eva
Čermáková,
došlo
k radikálnímu
zlepšení kvality jejich práce.
Je třeba si uvědomit, ţe kdyby mělo
město platit ze svého rozpočtu práci,
kterou tito pracovníci odvedli, náklady
na zajištění čistoty a vzhledu města by

se citelně zvýšily. Takto vynaloţené
prostředky by pak chyběly jinde,
případně, kdyby na to město nemělo,
museli bychom se smířit s tím, ţe by
ani zdaleka nebylo tak čisto, jak je
tomu doposavad.
V posledních dnech byly schváleny
zákony v sociální oblasti, které mimo
jiné přinášejí i některé organizační
změny. Program veřejně prospěšných
prací by snad měl zůstat zachován, jen
je otázkou, zda partnerem města v této
záleţitosti bude úřad práce v Tachově
či jeho nadřízená organizační sloţka
v Plzni.
Zásadní změna se však týká tak zvané
veřejné sluţby. Tato sluţba byla dosud
určena
pro
občany
dlouhodobě
pobírající dávku v hmotné nouzi. Aby
jim tato dávka byla zachována, byli
povinni vykonat měsíčně 20, případně
30 hodin práce pro obec. V Plané tuto
sluţbu vykonávalo zhruba 5 občanů,
kteří uzavřeli na tuto sluţbu smlouvu
s městem. Nové sociální zákony, které
začnou platit od 1.ledna 2012, přinášejí
zpřísnění
pro
nezaměstnané.
Povinnost konat veřejnou sluţbu bude
platit pro všechny občany, kteří budou
v evidenci nezaměstnaných déle neţ 6
měsíců a její rozsah by měl činit 20
hodin týdně. Organizovat by ji měly
úřady práce v součinnosti s obcemi, ale
i dalšími subjekty.
Podrobnější
informace přinesou aţ prováděcí
předpisy.
M.Mertlová

Univerzita třetího věku
Po absolvování pilotního projektu
VU3V
pokračujeme
podzimním
semestrem, který je věnován pěstování
a vyuţití jedlých a léčivých hub. Je nás

10 posluchačů. Scházíme se 1x za 14
dnů a všichni se velmi těšíme na další
přednášku a společné diskuze na dané
téma.
Společně po přednášce
zvládáme zkušební testy a jde nám to
moc dobře.
Srdečně zveme naše spoluobčany –
seniory, aby se přišli nezávazně
podívat na prosincovou přednášku
(13.12. od 14 h) a pak se případně
rozhodli i oni trávit příjemné chvíle při
zajímavém studiu. Studium probíhá
v budově firmy MANAG v Plané. Při
dostatečném zájmu se na jaře otevře
další běh VU3V.
Jednotlivé
přednášky
zhlédnou
posluchači prostřednictvím PC 6x za
semestr. Po kaţdé přednášce můţe
další hodinu probíhat společná diskuse
řízená
moderátorem navazující na
přednesené téma.
Bliţší informace o studiu získáte na
portálu www.managc.cz a www.esenior.cz. Nebo volejte paní Evu
Doubkovou, tel.: 725583097, e-mail:
doubkova.eva123@seznam.cz.

Plánští zahrádkáři
Výbor ZO Českého zahrádkářského
svazu v Plané přeje všem zahrádkářům
i ostatním občanům města pohodové
proţití vánočních a novoročních svátků,
v roce 2012 pak hodně zdraví,
pěstitelských úspěchů a dobrého
počasí. Počasí roku 2011 zahrádkářům
nepřálo, coţ se projevilo na kvalitě a
především na mnoţství ovoce. Dařilo
se jen zelenině – té se urodilo docela
dost. Neúroda se projevila i na provozu
a výsledcích ve zpracování ovoce
v plánské moštárně. Letos byla zpracována sotva čtvrtina toho, co v jiných
letech. Také se z důvodu neúrody
nekonala okresní výstava výpěstků,
protoţe nebylo co vystavovat.
Plánští zahrádkáři věří, ţe v novém
roce k nim bude počasí vlídnější.
Připravují tyto akce: v posledním
únorovém týdnu výroční členskou
schůzi s odbornou přednáškou o
pěstování drobných bobulovin, v sále
kina Mţe v Tachově se bude konat
tradiční zahrádkářský ples. Na září je
plánována okresní výstava ovoce,
zeleniny, květin atd. spolu s odbornými
přednáškami v Tachově. Pokud budou
mít členové i veřejnost zájem,
uskuteční se zájezdy na celostátní
výstavy Zahrada Čech a Země
ţivitelka. Za výbor ZO př. Jiří Smrčka

Návštěva evropských
institucí ve Štrasburku
Na
pozvání
europoslance
pana
Oldřicha Vlasáka jsme jako zástupci
místního sdruţení ODS
navštívili
koncem října spolu se zástupci
Plzeňského kraje evropské instituce ve

Štrasburku. Po příjezdu do města jsme
absolvovali prohlídku vyhlídkovou lodí
a kratší procházku centrem. Poté byla
na programu večeře v tradiční alsaské
restauraci, během níţ jsme měli
moţnost pohovořit s hostitelem panem
Vlasákem a jeho asistentem.
Druhý den ráno jsme měli domluvené
setkání v Evropském parlamentu (EP)
opět
s europoslancem
panem
Vlasákem a také s panem Zahradilem,
předsedou
politické
skupiny
EP
Evropští konzervativci a reformisté.
V průběhu besedy jsme byli seznámeni
s chodem EP, Rady Evropy i s náplní
práce některých europoslanců. Na
závěr jsme debatovali o různých
aktuálních tématech týkajících se
Evropské unie a ČR, krize EU a její
budoucnosti. Měli jsme moţnost
podívat se do zasedací místnosti EP a
sledovat
přípravy
na
hlasování
europoslanců. Samotné hlasování jsme
bohuţel nestihli. Po obědě jsme se
vydali na poslední prohlídku města,
prošli jsme se okolo budov dalších
evropských institucí – Rady Evropy,
Evropského soudu pro lidská práva,
kolem katedrály Notre Dame de
Strasbourg,
překrásnými uličkami
historického centra města a pak uţ nás
čekala cesta domů.
I kdyţ byl zájezd poměrně krátký, viděli
a zaţili jsme toho mnoho. Panu
Vlasákovi jsme jménem paní starostky
Němečkové předali kniţní dar od města
Planá. Byl tím velmi potěšen a přislíbil
brzkou návštěvu u nás v Plané.
O.Pulchartová ml.

Záchranná služba
Royal Rangers
Něco z historie
2000
v
rámci
občanského sdruţení 15.
Přední
hlídka
Royal
Rangers v ČR vznikla

skupina dobrovolných záchranářů
2006 vznik Záchranné sluţby Royal
Rangers jako střediska 15. Přední
hlídky Royal Rangers v ČR
2008
Záchranná
sluţba
Royal
Rangers byla zařazena do IZS jako
další sloţka Integrovaného záchranného systému ČR
2010
členové Záchranné sluţby
Royal Rangers začali zajišťovat
nepřetrţitou pohotovostní sluţbu
2011 probíhá řízení o registraci
Záchranné sluţby Royal Rangers jako
samostatné právnické osoby.
Malá statistika
Za dobu svého fungování zasahovali
záchranáři ze Záchranné sluţby Royal
Rangers u cca 60 případů přímého
ohroţení ţivota a zdraví osob. Z toho
přibliţně
polovina
byly
pozemní
záchranné akce a polovina záchrana
ve vodě.
Celkem záchranáři vyjíţděli na 300
výjezdů*, při nichţ poskytovali různou
formu pomoci.
Jak fungujeme
Záchranná sluţba Royal Rangers má
hlavní výjezdový tým (10 osob), z
něhoţ dvoučlenná hlídka je schopna
většinou okamţitě vyjet na zásah .
Externí členové (cca 20 osob) jsou
vyzýváni k pohotovosti při situacích,
které nevyţadují okamţitou akceschopnost (povodně a jiné přírodní
kalamity).
Všichni členové Záchranné sluţby
Royal Rangers jsou dobrovolníci.
* přesná evidence výjezdů je vedena
pouze za posledního 1,5 roku
Kdy vám můţeme pomoci?
(informace pro občany)

Volejte dispečink
724 800 500
X HORNÍ SLAVKOV

X MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

X MANĚTÍN
X ÚTERÝ

X PLANÁ
X TACHOV
X STŘÍBRO

X ROZVADOV

Pokud je ohroţen váš ţivot nebo zdraví
a jiţ jste volali 155 nebo 112, ale máte
obavu, ţe se k vám pomoc nedostane
včas
(např.
z
důvodu
špatné
dostupnosti – spadlé stromy, mnoho
sněhu, jiné překáţky, zranění při
pobytu v přírodě – cyklisti, turisti,
zemědělci, lovci, lesní dělníci...).
Ocitli jste se v nouzové situaci, která
můţe vést k ohroţení ţivota a zdraví
(např. uvízli jste s autem ve sněhové
bouři, ohroţuje vás povodeň, silný vítr,
velké horko, nemůţete se dostat z
domu na samotě...).
Vy nebo někdo jiný jste se ztratili nebo
jste se ocitli izolovaní někde v terénu
(např.turisti, cyklisti, houbaři, zmatené
osoby, spadli jste do díry...).
Oblast, ve které vám můţeme pomoci
– Český les, Konstantinolázeňsko,
Mariánskolázeňsko, Tepelsko.

ELEKTRO – NÁBYTEK –
KOBERCE – LINA
náměstí Svobody 52
(vedle spořitelny),
tel. 604 202 366
Nabízíme prodej veškerých
elektrospotřebičů, montáž a
prodej satelitní a televizní
techniky (karty, CS-link, Skylink).
V prodeji též výrobník Česká soda.
Značková prodejna TV SHARP.
Zveme vás tímto na předvánoční
prodej za zaváděcí ceny.

Blahopřejeme …..
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v měsíci listopadu t.r.
oslavili svá ţivotní jubilea. Jsou to paní
a pánové Josef
Čára, Libuše
Dezortová, Vratislav Frouz, Emilie
Hálová, Bohumila Horejšová, Ludmila
Janoušková, František Klauber, Marie
Kořánová Marie Kunešová, Miloslava
Lepíčková, Jaroslav Mácha, Marie
Otavová,
Aladár
Pešta,
Marie
Přibáňová, Stanislav Šmic, Marie
Táborská, Julia Ţiţaková.

SKONCUJTE S NEPŘÍJEMNÝMI
DEPILAČNÍMI TECHNIKAMI
(už Vás nebaví nikdy nekončící holení
nebo vytrhávání nechtěných chloupků)
POHODLNÁ A ÚČINNÁ VARIANTA FOTOEPILACE

Vzpomínka
Čas plyne, nevrátí, co vzal, zbyly jen
vzpomínky
a v srdci ţal. Dne
24.listopadu t.r. uplynul rok ode dne, ve
kterém nás navţdy opustila naše drahá
maminka, sestra, teta, švagrová a
babička Ludmila Říhová.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

za akční cenu po celé období měsíce
prosince 2011
(př. podpaží 500,-, třísla 600,-,
balíček 1000,- Kč)
Kosmetické studio Jana – Planá,
Dukelských hrdinů 74
tel. 602 115 810, www.studio-jana.cz

Přemýšlíte nad vhodným
vánočním dárkem?

VĚNUJTE DÁRKOVÝ
CERTIFIKÁT
PŘEDPLATNÉ SLUŽEB
DÁRKOVÝ BALÍČEK PLNÝ
KVALITNÍ KOSMETIKY
Kosmetické studio Jana – Planá,
Dukelských hrdinů 74
tel. 602 115 810,
www.studio-jana.cz

Pronájem nebo případný prodej
nádražního kiosku na nádraží ČD
v Plané. Tel.č. 604 202 366
Pronajmu garáž nad ZVAKEM,
230 V. Tel.: 777 066 053

Pronajmu zařízený byt 1+1
v Plané, Bohušova ul.
Volný od ledna 2012,
Tel.č. 608 255 148
Pilná – oceňování nemovitostí –
jako v říjnu - co nejmenší plocha
Ing. Alexandra Pilná,
Dvořákova 788, Planá – Znalec
v oboru oceňování nemovitostí.
• znalecké posudky
pro finanční úřad
(daň z převodu nemovitostí)
• znalecké posudky pro notářství
(vypořádání dědictví)
• ceny staveb a pozemků.
Telefon: 725 474 919, 606 335
402, 374 793 132, e-mail:
alexandra.pilna@gmail.com

Karel Býček – zemní
práce, stavební činnost.
Planá, Nádražní 802.
Tel. 604 879002.
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

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

Přejeme svým zákazníkům
veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2012

PRODEJNÍ GALERIE
grafiky - litografie, kresby,
keramika, řezbované figurky,
patchwork, autorské Betlémy,
vánoční dekorace
knihy a dětské komiksy
z nakladatelství MEANDER
autorů: P. Nikl, J. Stránský,
L. Lomová, V. Fišerová a dalších
…………………………………………………………….
OTEVŘENO: po–pá: 15.00 – 18.00
so:10.00 –12.00,ne:14.00– 16.00
Dukelských hrdinů 102, Planá
www.hafanstudio.cz

PLÁNSKÝ BIOGRAF - PROSINEC 2011
Úterý 6.prosince
19.00 hodin
vstupné 100 Kč

ADVENTNÍ KONCERT
ROHÁČI Z LOKTE
V předvánočním čase nás se svým
svátečním
programem
přijede
potěšit hudební soubor Roháči z
Lokte.
Vstupenky
je
možné
zakoupit v předprodeji na MěKS
nebo v plánském biografu.
Středa 7.prosince
ČR
20 hodin, vstupné 65 Kč 107 min.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Bývalý učitel dějepisu Libor (Igor
Chmela),
který
dosáhl
vysokého
manaţerského postu ve významném
finančním ústavu, si řadu let spokojeně
ţije společně se svou rodinou v luxusní
vile na okraji Prahy. Bezstarostný ţivot
ale netrvá věčně a na povrch začnou
vyplouvat machinace s penězi klientů,
kvůli kterým utíká s celou svojí rodinou na
jiţní Moravu. Útěk před spravedlností se
stane cestou plnou hledání ztracených
vztahů nejen mezi „uprchlíky“, ale také
s jejich spoluţáky z vysoké školy (Jiří
Vyorálek, Simona Babčáková), které
náhodou potkávají a kteří ţijí své
„obyčejné“ ţivoty v okresním městě.

Pátek 9.prosince
16 hodin

USA
vstupné 30 Kč

NA VLÁSKU
Animovaná
hudební komedie
plná
efektů
a
dobrodruţství
o
dívce
jménem
Locika, která je
unesena z hradu
svých rodičů jiţ
jako
dítě
a
zamčena v tajné věţi zlou čarodějnicí,
která prahne po dlouhověkosti pomocí
kouzelných vlasů, kterými je princezna
Locika obdařena.

Pondělí 12.prosince
USA
20 hodin, vstupné 65 Kč 112 min.

DLUH
Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu,
Rachel Singer, David Peretz a Stephan
Gold, se vrátili domů jako hrdinové, poté
co ve Východním Berlíně úspěšně
vystopovali
a
zabili
nacistického
válečného zločince, bývalého doktora z
Osvětimi. Současnost. Teď jiţ vyslouţilí
agenti Mossadu mají status národních
ikon, dcera Rachel dokonce o jejich misi
napsala knihu. Oni však zoufale trpí pod
tíhou tajemství, které se zavázali nikdy
neprozradit.…

Úterý 13.prosince
17.30 a 20 hodin,
vstupné 60 Kč

ČR
95 min.

BASTARDI 2
„Bonus – velký divák“
Druhý díl začíná krátce po smrti
největšího bastarda Michala Dostála.
Michalův
otec
a
dědeček
jsou
přesvědčeni, ţe učitel Majer stál za
vraţdami všech tří ţáků a mstil smrt své
sestry. Začnou tak Majera psychicky
deptat a hledají důkazy. Důkazy hledá
také nový policejní vyšetřovatel Karas,
jenţ přebírá agendu po zesnulém
policejním
vyšetřovateli
Palečkovi.
Karasovi se okamţitě v případech úmrtí
"Bastardů" něco nezdá a začíná se
zaměřovat téţ na Majera, který je v tuto
chvíli jiţ ředitelem školy.

Středa 14.prosince
USA
20 hodin, vstupné 70 Kč 101 min.

JOHNNY ENGLISH
SE VRACÍ
Kdo
zachrání
Její Veličenstvo
britskou královnu, kdyţ agent
007 James Bond
zrovna leţí u
ledu?
Jeden
muţ uţ před lety
dokázal, ţe je na
něj spolehnutí a ţe raději Britské ostrovy
zbourá, neţ by je vydal nepříteli všanc.
Jmenuje se Johnny English, nosí tvář
Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana,
disponuje mimořádným rejstříkem grimas
a silným magnetem na katastrofy všeho
druhu.

Pondělí 19.prosince
USA
17.30 hodin,vstupné 30 Kč 90min.

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.

Úterý 20.prosince
USA
17.30 hodin, vstupné 75 Kč 107m.

TINTINOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
Příběh filmu, inspirovaného po celém
světě oblíbenými příhodami kniţního a
comicsového hrdiny Tintina, belgického
autora publikujícího pod pseudonymem
Hergé, sleduje osudy výjimečně

zvídavého mladého reportéra Tintina a
jeho věrného psího společníka Filuty. Ti
společně narazí na model lodi, který v
sobě ukrývá nebezpečné tajemství.
Středa 21.prosince

VÁNOČNÍ POHÁDKA
PRO DĚTI
Dům dětí a mládeţe Planá a Plánský
biograf naposledy v roce 2011.
16.00 – tvořivé dílny
16.30 – vánoční soutěţení
17.00 – vánoční pohádka Rio ( vánoční
vstupné 30 Kč, 96 min.).

RIO
Příběh vzácného papouška jménem Blu,
který ţije na malém městě se svojí
paničkou Lindou, s níţ tvoří nerozlučnou
dvojku. Linda ho před léty zachránila před
pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí
miminko ulovili uprostřed brazilského
pralesa a odvezli do zasněţené
Minessoty. Kdyţ jednoho dne Linda a
Blu zjistí, ţe Blu není posledním
papouškem svého druhu na světě, vydají
se na cestu do exotické Brazílie za
papoušicí Perlou, která ţije v samotném
srdci Rio de Janeira. Krátce po jejich
setkání jsou ale Blu a Perla uneseni
skupinou obchodníků se zvířaty. Čeká je
veliké dobrodruţství na cestě za
svobodou.

Plánský biograf Vám přeje
krásné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí do roku 2012.
Váţení návštěvníci plánského biografu,
ve spolupráci s novou prodejnou lahůdek
„Mléčňák“ se můţete před filmovým
představením občerstvit a zpříjemnit si
tak chvíle čekání na projekci.

Ve vstupném je zahrnuta 1Kč
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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