Zprávy z města
Dubnové jednání zastupitelstva bylo
svoláno na středu 27.dubna - tedy po
uzávěrce tohoto čísla – s tímto programem: rozpočtové opatření č. 2/2011,
pouţití příspěvku z Programu regenerace městských památkových zón pro
rok 2011, průběţná informace o
přípravě nového územního plánu a
majetkoprávní záleţitosti. Zápis z
jednání bude zveřejněn na webu a na
vývěsní desce, usnesení v plném znění
pak v červnovém vydání PM.

Sloupek starostky
V lednu jistě všichni zaznamenali
znovuotevření knihovny v domě čp.56.
Tato
budova
prošla
rozsáhlou
rekonstrukcí za nemalé finanční
prostředky. V budově je, kromě jiného,
také umístěno informační centrum a
v podkroví se nachází malý prostor
vhodný k výstavám a různým
přednáškám.
V současné době se dokončují některé
projekty z minulého roku. Jednou
z takových akcí je například úprava
prostranství u kostela. Nové vedení
města poţádalo o změnu stavby před
dokončením. Tato změna se týká
hlavně umístění 6 parkovacích míst u
školy Na Valech a úpravy prostoru
mezi farou a učilištěm. Jelikoţ se
podařilo získat dotaci z Programu
záchrany architektonického dědictví,
začne v letošním roce také oprava
fasády tohoto kostela.
V měsíci dubnu byla dokončena oprava
kostela ve Vysokém Sedlišti, na kterou
město čerpalo finanční prostředky
v rámci projektu „Obnova vybraných
památek
regionu
Český Západ“
podpořeného grantem z Norska.
V červenci bude v rámci projektu
„Zkvalitnění výuky“ dokončena úprava
několika učeben na ZŠ náměstí
Svobody. Ve škole Na Valech se
během prázdnin bude rekonstruovat
polovina sociálního zařízení v budově.
Z vlastních zdrojů se také město chystá
opravit střechu na MŠ v Havlíčkově
ulici a pořídit nové herní prvky do

zahrady této školky. Tato zahrada by
však i po rekonstrukci slouţila pouze
dětem z MŠ. Pro veřejnost se v této
lokalitě
uvaţuje
o
vybudování
víceúčelového hřiště v ulici Fučíkova.
V únoru byl vybrán ve výběrovém
řízení nový nájemce koupaliště. Při
předávání tohoto areálu byly zjištěny
některé nedostatky. Město bude muset
bezodkladně vyřešit například opravu
brouzdaliště
a
podle
mnoţství
finančních prostředků vynaloţených na
jeho opravu zváţit popřípadě doplnění
některých herních prvků pro předškolní
děti. Vzniklo by tak další příjemné
místo pro rodiče s dětmi nejen v letních
dnech.
V současné době probíhá výběrové
řízení na pozici jednatele – ředitele
Plánských sluţeb s.r.o. Před radou
města, co by valnou hromadou, a
novým ředitelem stojí mnoho úkolů,
jako je například technické vybavení
sluţeb a jeho efektivní vyuţívání.
Po letošní nevlídné zimě stojí před
městem také nelehká otázka opravy
komunikací.
Město
bude
muset
například vynaloţit nemalé prostředky
na opravy komunikací i přesto, ţe byly
původně určené na investice.Celkovou
rekonstrukcí projde vozovka v Sadové
ulici.
Na závěr ještě jedno vysvětlení. Určitě
mnoho obyvatel zajímá, co ţe se to
děje na náměstí před obchodním
domem. Rada jiţ v loňském roce
povolila majiteli restaurace v domě č. p.
53 zrušit zpevněnou plochu před
spořitelnou a vybudovat stejnou před
jeho restaurací, kterou poté bude
vyuţívat jako terasu.
Martina Němečková, starostka

Květnové oslavy osvobození
Letos v květnu si připomeneme, ţe od
konce 2.světové války a vítězství nad
fašismem uplynulo jiţ 66 let. U nás
v Plané oslavíme osvobození města
armádou USA v pátek 6.května.
Dopoledne v 11.15 h budou poloţeny
květiny u pomníčku armády USA na
náměstí Svobody. Přítomna bude i
skupina senátorů, kteří budou mít

v tento den výjezdní jednání v Plané.
Následovat bude vzpomínková akce
v 11.45 h u památníků obětem války a
pochodů smrti na plánském hřbitově.

Připomínáme….
… do konce května musí být zaplacena
daň z nemovitosti. Sloţenky na její
zaplacení obdrţí kaţdý registrovaný
plátce poštou.
… do konce března měly být zaplaceny
poplatky za psy a nájemné za pozemky
pronajaté od města. Dluţníkům hrozí
za pozdní úhradu finanční postih.
…v Plané platí vyhláška, která zakazuje práci s hlučnými stroji a zařízeními
(např. cirkulárky, sekačky atd.) ve
vyhrazené době v sobotu a v neděli. Za
porušení vyhlášky hrozí sankce.

Rodičům budoucích
prvňáčků
Plánské základní školy připomínají
rodičům budoucích prvňáčků, ţe pokud
chtějí pro své dítě odklad na školní rok
2011/2012, musí o něj zaţádat
nejpozději do konce května 2011 a
ţádost podloţit buď doporučením od
lékaře, nebo od pedagogicko psychologické poradny.

Falešní kominíci
V březnovém vydání jsme psali o
povinnostech, které majitelům komínů
ukládá nová vyhláška. Také jsme
upozorňovali na výskyt „falešných
kominíků“. Čištění komínů a jejich
revize mohou provádět pouze ti, kteří
mají příslušné oprávnění. Tím je platný
ţivnostenský list. Neţ tedy pustíte do
svého
domu
kominíka,
kterého
neznáte, poţadujte od něj, aby vám
ţivnostenský list předloţil. Pokud vám
bude ukazovat jakýkoliv jiný dokument,
sluţbu odmítněte a ohlaste podezření
na falešného kominíka panu Slivkovi na
oddělení Policie ČR v Tachově.
Telefonní číslo je 974 337 347, vţdy
v době od 7.30 do 15.30 h.
M.Mertlová

MŠ v Plané informuje …
… rodiče, ţe od 15.dubna je pro
veřejnost otevřeno dětské hřiště ve
Smetanově ulici. Čipy je moţné
zakoupit v zadní budově MŠ 2.května
od 16 do 17 h za 250 Kč. Upozorňuji
rodiče, ţe si za své děti zodpovídají.
Neházejte,
prosím,
po
zahradě
odpadky, odnášejte plastové láhve do
kontejnerů a kontrolujte děti při
pouţívání toalet. Hřiště slouţí hlavně
dětem navštěvujícím MŠ a ty si
nebudou hrát v nepořádku.
…děkujeme sportovnímu klubu DOJO
AIKIDO Planá za sponzorský dar.
Financoval nákup dekoračních závěsů
do jedné třídy MŠ Smetanova ul. v
hodnotě 5 tis.Kč. Závěsy nám ušila
děvčata ze SOU v Plané pod vedením
paní Jílkové. Všem jmenovaným patří
naše poděkování.
N. Kvasničková, ředitelka školy

Rádi fotografujete?
Soutěžte!

autorem. Vernisáţ výstavy fotografií se
bude konat 18.června na Sv.Anně.
Zároveň zde budou vyhlášeni vítězové
ve všech kategoriích. Podrobné znění
pravidel je zveřejněno na úřední desce
radnice a na www.muplana.cz/aktuality.

Děti zdobí radnici
Chodby plánské radnice zdobí jiţ řadu
let dětské výtvarné práce. Výzdoba se
mění několikrát ročně. Vystavené práce
jsou dílem dětí plánských základních
škol, mateřské školy a základní umělecké školy. Školy se víceméně pravidelně střídají. Výstavy jsou většinou
tématicky zaměřeny s ohledem na
roční dobu. Je překvapující, co děti pod
vedením svých učitelek dokáţou.
Všechny dosavadní výstavy byly pěkné
a rozsvítily jinak poněkud strohé
prostory radničního schodiště. Svědčí o
tom i slova chvály návštěvníků radnice.
Přesto bych ráda pochválila dvě zvláště
povedené výstavy z poslední doby.
Jednak to byla nápaditá vánočně
laděná výzdoba, která byla dílem dětí
ze základní školy na náměstí. A v
současné době zdobí radnici další
velmi povedená výstava, tentokrát
s jarní tématikou, o kterou se postarala
valská základní škola. Přijďte se taky
podívat.
MM

Rozprodej zbylého majetku

Město Planá obdrţelo dotaci na
revitalizaci vrchu Svatá Anna. Podařilo
se vybudovat cyklostezku, cestu pro
pěší a vyklestit zarostlá místa na vršku.
Nyní město ve spolupráci s Centrem
pro komunitní spolupráci vyhlašuje
veřejnou fotografickou soutěţ, ve které
se budou autoři snaţit o umělecky
nejpůsobivější ztvárnění jejich pohledu
na vršek Svatá Anna. Současné
fotografie doplní historické pohledy na
svatoanenský vršek a po červnové
slavnostní vernisáţi a vyhlášení
výsledků soutěţe budou zdobit a lákat
pozornost návštěvníků. Vyzýváme
proto všechny umělce, aby nelenili a
vydali se vyfotit atmosféru Svaté Anny,
a zároveň všechny sběratele starých
fotografií plánského okolí, aby zkusili
vyhledat ty fotografie, které Svatou
Annu zachycují.
V příštím čísle zveřejníme příspěvek o
historii vršku a také otiskneme anketu,
která umoţní všem vyjádřit své
představy, připomínky a návrhy na
další úpravy a vyuţití Svaté Anny.
Fotografie do soutěţe lze odevzdávat
do 31.května t.r. Soutěţící budou
rozděleni do 3 věkových kategorií (do
12 let, 13-18 let, starší). Kaţdý můţe
odevzdat 1-5 snímků, jejichţ je

V pátek 27.května se uskuteční prodej
přebytečného
majetku
městského
kulturního
střediska
a
knihovny
(nábytek, drobná elektronika atd.).
O podrobnostech vás budeme informovat zvláštními plakáty.

Koupaliště se znovu rozjíždí
Kdyţ jsem ke konci loňského roku
začínal ve své nové funkci, nenapadlo
mne, ţe jedna z prvních věcí, které
budu muset řešit, bude plánské
koupaliště.
Předchozí nájemce, který měl smlouvu
do konce roku 2013, ukončil nájem
předčasně po vzájemné dohodě ke
konci roku 2010. Nová rada byla
postavena před úkol zajistit další provoz koupaliště. Bylo vypsáno výběrové
řízení na pronájem. Provozování
plánského koupaliště není zřejmě příliš
lukrativní byznys, neboť v prvním kole
se přihlásil pouze jeden zájemce. Proto
byl termín prodlouţen, následně se
objevili ještě další dva uchazeči.
Vybíralo se tedy nakonec ze tří
zájemců. Smlouva byla podepsána
s panem Jakubem Sádlíkem a v polovině března mu byl areál koupaliště
předán do uţívání. Z nájemní smlouvy
vyplývá, ţe nájemce musí umoţnit
koupání pro veřejnost od 1.6. do 15.9.
(pokud to umoţňují klimatické podmínky), a ceny vstupného nesmí překročit

výši stanovenou rozhodnutím rady
města (20 Kč děti a důchodci, 30 Kč
dospělí a 80 Kč rodinné vstupné). Dále
si pronajímatel (město Planá) vyhrazuje
právo ke konání svých maximálně 6
akcí na koupališti zdarma. Případné
další akce uţ si musí kaţdý organizátor
s nájemcem
koupaliště
domluvit
individuálně, a dohodnout se i na výši
úhrady.
Během předávání koupaliště novému
nájemci byly zjištěny některé závady,
které brání bezproblémovému uţívání.
S opravou poškozených míst na
betonové ploše vlastního koupaliště se
započalo ihned po předání, aby se vše
stihlo
ještě
před
napouštěním.
Z dalších závad je třeba uvést např.
poškozený povrch brouzdaliště, závady
na čerpadlech u tobogánu a na
úpravně vody, zatékání střechou do
provozní budovy. Protoţe s náklady na
tyto opravy se při schvalování rozpočtu
na letošní rok nepočítalo, snad se
podaří v rámci rozpočtových změn
přesunout prostředky z neinvestiční
rezervy a navýšit náklady v kapitole č.
34 tělovýchova, zájmová činnost koupaliště. Potřebná částka činí cca 82
tisíc Kč.
Zbývá si jen přát, aby se novému
nájemci jeho činnost na koupališti
dařila, aby v hlavní sezóně vyšlo
počasí a aby i jinak byl na koupališti
dostatek zajímavých akcí.
Pavel Nutil, místostarosta

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc květen
2011:
3.5. - zájezd do Divadla v Mariánských
Lázních na představení Divadla Járy
Cimrmana „Afrika aneb Češi mezi
lidoţravci“. Odjezd v 18.50 z AN Planá.
Vstupenky s dopravou 380-410 Kč.
9.5. v 18 h – sál městského kulturního
střediska (nám.Svobody 56) - Kytarový
recitál manţelů Švecových (Tereza
Terčová Švecová a Daniel Švec).
Vstupné 50 Kč.
14.5. v 17 h – Galerie ve věţi - první
vernisáţí letošní výstavní sezóny se
nám představí dva němečtí výtvarníci
Annemarie Pletl a Manfred Wöhlcke.
kteří spolupracují s Unií výtvarníků
plzeňské oblasti. Galerie bude otevřena takto: Út-Pá 14- 16 h, So a Ne
14-17 h. Výstava potrvá do 26.6.2011.
16.5. v 18 h – městské kulturní
středisko Planá (nám.Svobody 56) vernisáţ výstavy prací fotografického
spolku Planá. Fotografické práce
budou vystaveny v interiéru celé
budovy. Moţnost shlédnutí máte vţdy v
době otevření knihovny nebo kulturního
a informačního střediska.
18.5. v 18 h - sál městského kulturního
střediska (nám.Svobody 56) - soubor
svých filmů „Sranda není sprosté slovo“

přijede představit pan Rudolf Tomšů
z Tachova. Vstupné 20 Kč.
20.5. - zájezd do Divadla J.K.Tyla v
Plzni na abonentní představení „Přišel
na večeři“.
Odjezd autobusu: od kapličky 17.20 h
(ZMĚNA – dříve ul.Luční), AN Planá
17.30 h.

Další informace
Připravujeme!
18.června 2011 Celodenní
zájezd
do
Českého
Krumlova s návštěvou divadla s
otáčivým hledištěm – představení
„Cesta kolem světa“, od 17 h, vhodné
pro dospělé i děti. Cena s dopravou
činí 700 Kč. V tomto termínu jsou v
Českém Krumlově Slavnosti pětilisté
růţe, v letošním roce v duchu oslav
pánů z Roţmberka.
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel.
374 794 223, 728 488 038,
mks@muplana.cz

Kulturní a informační
středisko
Cílem města při zřízení této sloţky
městského kulturní střediska bylo
snadněji zpřístupnit informace nejen
obyvatelům města, ale také jeho
návštěvníkům. Máme v prodeji pohlednice města a okolí, zajímavé knihy
(např. Staré pověsti Plánska a
Tachovska od p.Richarda Švandrlíka),
turistické průvodce atd. Najdete u nás
také nejrůznější informační materiály o
atraktivních turistických místech v
našem okolí. Tímto bychom také rádi
vyzvali všechny instituce a firmy, které
chtějí být u nás prezentovány, aby nás
navštívily.

Doporučujeme!
11.5. v 19.30 h - Koncert Pavla Bobka
v tachovském kině Mţe. Předprodej u
nás na kulturním a informačním
středisku.

Zprávy z plánského biografu
Pro příznivce našeho kina jsme
připravili prozatím 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 poloviční.
BONUS „velký divák“, výhodné pro
dva - u vybraných filmových produkcí
při zakoupení jedné vstupenky za plné
vstupné máte druhou za polovinu ceny
(např.první za 75Kč, druhá tedy 38Kč).
Pro členy Filmového klubu Plánského
biografu je připraveno mnoho dalších
výhod,
např. slevy na některá
představení, informace o programu
e-mailem nebo bonusová představení
zdarma.
Členství
je
podmíněno
registrací a
zakoupením členské
průkazky.

Bonsai Meklín 2011 je tady

Kulturní a okrašlovací spolek – KOS
děkuje všem zúčastněným za skvělé
„JARNÍ KOSOVÁNÍ“.
Děkujeme účinkujícím za vystoupení
v doprovodném programu, děkujeme
všem, kteří se zapojili nebo přispěli
svojí pomocí, darem či radou. KOS
jmenovitě děkuje O+M+A+V+J+M+J+B
+K+I a všem dalším a dalším a
dalším…..
Překvapilo nás, ţe ačkoliv byli všichni
kosové vyrobeni z překliţky, dřevotřísky nebo z papíru, podařilo se některým
odletět neznámo kam… doufáme, ţe
se jim v novém „hnízdě“ líbí a ţe se o
ně jejich noví páníčkové hezky starají!
My se jiţ těšíme na „podzimní jeţení“
a věříme, ţe za velké podpory všech
zúčastněných i nových nadšenců
„zaplaví“ Planou tentokrát jeţci.
A co nyní KOS připravuje?
Divadlo bratří Formanů přiveze do
Plané
svůj
putovní
projekt
OBLUDÁRIUM a to ve dnech 9. – 15.
července a odehraje zde celkem 6
repríz. V roce 2008 získalo Obludárium
cenu Alfréda Radoka za inscenaci
roku. Kabaretní představení v sobě
propojuje pokleslý ţánr a divadelní
umění. Sled rozmanitých čísel, výtvarně a herecky působivých okamţiků a
drobných příběhů spojených jednotným
tématem a netradičním prostorem měli
moţnost vidět diváci v mnoha zemích.
Do Plané přijede divadlo z Paříţe a své
obludární šapitó postaví na zámeckém
nádvoří. Vstupné činí 550 Kč a
předprodej bude probíhat od 3.května
´11 v sídle KOSa – Hafan studio,
Dukelských hrdinů 102 v Plané.
Pro podrobnosti a informace pouţijte
e-mail:obludarium@hafanstudio.cz
nebo tel.: +420 602 414 420.
Informace o projektu naleznete na
www.formanstheatre.cz.

Pozvánka na sváteční
filmové představení
V pátek 6. května se koná v plánském
kině od 19 h sváteční promítání filmu
Brestská pevnost. Organizátoři akce
tímto chtějí připomenout 66. výročí
osvobození Československa. Program
je doplněn o výstavu
sovětských
válečných plakátů v předsálí kina, blok
ruských písní a fotografií, vystoupení
zástupce organizátorů, předpokládá se
účast zástupců Ruska a Běloruska.
Vstupné je dobrovolné a bude pouţito
na opravy a údrţbu válečných hrobů
vojáků Rudé armády.
Za organizátory Jan Teplík

Ve dnech 28.a 29.května t.r. se na
zámku v Merklíně u Přeštic koná jiţ
8.ročník výstavy bonsají a suiseki.
Pěstitelé a sběratelé z celé České
republiky vystavují 110 bonsají a 80
suiseki. Chybět mezi nimi ani letos
nebudou plánští p. Karel Moulis a p.
Anna Divišová.
Doprovodný program:
Sobota: Demo – L.Šebek, Přednáška
o suiseki - I.Bárta, Aukce Japonských
staroţitností – Japonsko v Čechách,
Feng-shui – M.Štaif, Workshop –
Greenhorni, Ukázka cvičení Chi-kung –
D.Tkadlčík
Neděle: Čajový obřad – Z.Nepustil,
Přednáška Tradiční čínská medicína –
J.Krameriová,
Ukázka
aranţování
květin - J.Harastes, Ukrajina, Japonská
fraška kjógen – Malé divadlo Kjógenu
Brno, Čajový obřad – Z.Nepustil, Demo
Šebek, Workshop – Greenhorni,
Ukázka cvičení Tai-chi – D.Tkadlčík,
Ukázka Orientálního tance – H.Černá.
Po oba dny je zajištěn prodej bonsají a
bonsajových potřeb, otevřena čajovna,
nafukovací hrad pro děti. Více o
programu na: www.bonsaimerklin.cz

Šachisté úspěšně
reprezentovali školu
Pět ţáků naší školy se vypravilo na
dlouhou cestu do Malenovic na
Moravě, kde se konalo Republikové
kolo Přeboru škol v šachu, kategorie
1. – 5. třídy ZŠ. Po devíti kolech se děti
probojovaly na 13. místo z 29 škol.
Děkujeme Blance Brunové, Kristýně
Zítkové, Matěji Slavíkovi, Romanu
Miklasovi a Davidu Bui za vzornou
reprezentaci naší školy. Poděkování
patří SRPŠ ZŠ Planá náměstí za
finanční příspěvek soutěţícím.
Za ZŠ Planá náměstí L.Vivodíková

Zprávy TJ Sokol Planá
Lyže - lyţování v Plané má dlouhou
tradici. Ne výkonnostní nebo závodní,
ale masovou. Uţ třicet let tu parta
nadšenců kaţdým rokem učí 40 dětí
lyţovat. Kolik dětí se za tu dobu
v Plané naučilo lyţovat, si snadno
spočítáte. Pokud to sněhové podmínky
dovolí, jede se 6 x na Pernink v
Krušných Horách. Lyţovat jezdí děti ve
věku od 6 do 10 let. Mnohé z nich stojí
na lyţích poprvé. Během šesti zájezdů
se zdokonalují tak, ţe při posledním
zájezdu zvládnou projet slalom. To je
pro partu nadšených cvičitelů tou
nejkrásnější odměnou.
Letošní sezona se vydařila a bez
problémů proběhlo 6 zájezdů. Ten
poslední zájezd byl ukončen závody a
odpoledním karnevalem na sněhu.
Webové stránky lyţařů najdete na
adrese www.sokolplanalo.estranky.cz

Tenis - plánští tenisté zahájili letošní
sezónu 2.dubna předsezónními brigádami. Jako kaţdý rok se na kurtech u
sokolovny uskuteční zajímavé turnaje
pro všechny věkové kategorie a to jak
pro začátečníky, tak i pro pokročilé
včetně originálního „Plánského Baboletu“. Muţstvo plánských tenistů se
pokusí postoupit z oblastní soutěţe do
vyšších pater. Tenisté zvou na kurty
všechny nadšence a s radostí přivítají
do svých řad nové členy. Více na
adrese www.tenisplana.estranky.cz.
Volejbal - dne 2.dubna proběhl Jarní
losovaný turnaj ve volejbale pro
všechny zájemce hry pod vysokou sítí
v tachovské sportovní hale. Ve dnech
8.-10.dubna proběhlo výjezdní soustředění VK PLANÁ v objektu Kamzík v
Ţelezné Rudě. 23.dubna se uskutečnil
8. ročník velikonočního losovaného
turnaje v odbíjené muţů a ţen v
nafukovací hale u školy Na Valech.
14.května se plánští volejbalisté
zúčastní volejbalového turnaje smíšených druţstev 4+2 v Tachově ve
sportovní hale. Adresa volejbalového
klubu je www.vkplana.cz
Turisté - v sobotu 16.dubna se konal
jiţ 39. ročník tradiční Plánské 50. Pro
pěší byly připraveny velice zajímavé
trasy 10, 20, 30 a 50 km, pro nejmenší
minitrasa
5
km.
Cyklisté
měli
připraveny náročné a zajímavé trasy 50
a 35 km. Na Plánskou padesátku letos
přišlo a přijelo více neţ 1600 pěších a
cyklistů.
Za TJ Sokol Planá M.Antropius

Plánští kronikáři – seriál
pokračuje
Jakob Christoph
Potomek
významné
plánské
měšťanské rodiny proţil v rodném
městě celý, na tehdejší dobu dlouhý,
ţivot (1808 Planá – 1886 Planá). Od r.
1830 byl zaměstnán jako městský
aktuár, tj. soudní zapisovatel. Kdyţ byla
v dubnu r. 1848 v Plané zřízena
národní garda o dvou kompaniích, do
níţ se přihlásilo na 260 muţů, úředník
Jakob Christof se do ní zapojil jako třetí
ze čtyř poručíků.
V r. 1860 se poprvé objevil mezi
představiteli města jako jeden z tehdy
dvanáctičlenného zastupitelstva. Po zaloţení plánské spořitelny zaujal důleţité
místo účetního. Městským zastupitelem
byl zvolen i ve volbách v r. 1864, z
nichţ vzešlo třicetičlenné zastupitelstvo. Při volbách v r. 1871 byl dokonce
zvolen jako třetí z městských radních v
tehdejší pětičlenné radě. Mezi městské
zastupitele se zařadil i po volbách v r.
1876. V té době jiţ vlastnil dům čp. 168
v Tylově ulici (kdysi Fleischgasse čp.
103/I). Naposledy zasedl mezi zastupiteli po komunálních volbách v r. 1879.

Neznámo přesně v jakém období
Jakob Christof sepisoval údaje o
významných památkách Plané, resp. o
důleţitých kapitolách historie města a
panství Planá. Vycházel přitom dle
vlastnoručního svědectví ze zápisků
plánského kaplana Johanna Donnera,
který v Plané působil okolo 1. čtvrtiny
19. století. Velmi pravděpodobně se
inspiroval i dílem děkana Schmidta.
Zápisky pořizoval dle všeho jen ze
svého vlastního zájmu. Později nechal
on sám, či někdo z jeho potomků
rukopisné archy svázat do plátěné
vazby o rozměrech 17 x 20,5 cm. V
kníţce jsou totiţ jednotlivé pasáţe
samostatně stránkované. Úvodní stať,
Popis panství a města Planá, je věnována panskému sídlu, Zámeckému
předměstí, městu (pozn: tj. historickému centru uvnitř hradeb), faře,
městskému
chrámu
Nanebevzetí
Panny Marie a kostelu sv. Anny.
Součástí knihy je i výtah z kdysi velmi
populárního Místopisu českého království od Jaroslava Schallera vydaného v
r. 1788.
Druhým, podle všeho mladším rukopisem, který Christof následovníkům
zanechal, je 21,5 x 37 cm velká
„Kronika města Plané od Jakoba
Christofa“ s podtitulem „Pozoruhodnosti
města a panství Planá a okolí“. Kniha v
zelené plátěné vazbě se zlatým a
černým zdobením obsahuje 11 kapitol
věnovaných zámku, panství, městským
zajímavostem aţ po kriminální případy
a policejní věci. Na 183 stranách autor
zaznamenal informace od středověku
aţ přibliţně do začátku 19. století.
Navzdory názvu nemá Christofova kronika se strukturovaným kronikářským
záznamem nic společného a je spíše
volně pojatým pohlédnutím do minulosti
neţ standardními letopiseckými zápisy.
Oba rukopisy městu daroval Christofův
zeť Ferdinand Philipp v r. 1897.
O darování byl učiněn záznam na
začátku svazku „Popis panství a města
Planá“ a stvrzen velkým kulatým
razítkem plánského purkmistra. Poté
byly oba svazky natrvalo uloţeny do
městského archivu. Po předání se
Christofovy práce staly předmětem
zájmu
plánského
činovníka
na
historickém poli, městského lékaře a
zastupitele Michaela Urbana, o němţ
bude řeč v některém z následujících
pokračování. Tento amatérský historik
nakládal s dílem svého předchůdce,
mírně řečeno, poněkud svérázně. K
původním textům porůznu připojoval
vlastní početné vpisky a poznámky,
vlepoval novinové výstřiţky apod.,
takţe původně úhledný rukopis necitlivě zaplevelil. Na odborné zpracování
a případné vydání Christofovy německy
psané záznamy zatím čekají.
M.Novotná

Dům dětí a mládeže zve
V pondělí 9. května pro Vás
připravujeme VÝTVARNOU DÍLNU.
Tentokrát si můţete vyrobit skleněný
šperk nebo vyzkoušet ubrouskovou
techniku. Začínáme v 16.30 v klubovně DDM. Poplatek pro děti činí 40 Kč,
pro dospělé 60 Kč. S sebou si vezměte
přezůvky a nůţky.
Den dětí
Srdečně zveme všechny děti i dospělé
na oslavu DNE DĚTÍ, která se bude
konat v sobotu 28. května 2011.
Tentokrát se vydáme na malou
POHÁDKOVOU CESTU. Sejdeme se
na hřišti u školy (dvůr ZŠ Planá nám.).
Zájemci si mohou vyzkoušet obtíţnost
lezecké stěny. Cestou za pohádkovými
bytostmi se dostaneme na koupaliště,
kde budou VÝTVARNÉ DÍLNY –
s sebou si můţete vzít světlé bavlněné
tričko na obarvení (bude moţné
zakoupit si na místě). K poslechu všem
zahraje hudební skupina VYSMÁTÍ
KOMÁŘI. Chybět nebude ukázka
AEROBIKU a BŘIŠNÍCH TANCŮ.
A pro všechny malé i velké bude
připravena DISKOTÉKA. Nezapomeňte
– začínáme ve 14 h. Vstupné pro
dospělé 30 Kč, děti vstup zdarma.
Léto s domem dětí
Pokud s námi chcete zahájit letní
prázdniny, nabízíme Vám Tvoření s keramikou - 1. července a 18. července
2011. Přihlášky a bliţší informace
získáte v DDM.
Pro zájemce máme v DDM připraveny
přihlášky na LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR, který se bude konat od
11. července do 15. července 2011.
Počet míst je omezen!!!
Za DDM Lenka Vivodíková

ŘKC v Plané
Májová setkávání:
Planá pátek 6.5. v 16.30 h Májová
poboţnost a mše sv., v sobotu 7.5. v
16 h ve Svojšíně májová poboţnost,
sobota 21.5. v 17 h májová mše na
Sv. Anně.
Dvě perspektivy vlasti - Odkud se
rodí (Karel Vrána)
Kdyţ rozjímám o osudu své země, jeţ
je do mne nějak tajemně vrostlá a jeţ
se ke mně vrací v těţkých a vyčerpávajících snech, vídávám ji celou, v jejím
smutku a radosti, v její velikosti i
poníţení.
Dějiny, přítomnost a minulost naší
země a našeho lidu jsou stavěny a
dodnes
dostavovány
ve
dvojí
perspektivě. První perspektiva vychází
i zeměpisně z lůna české země.
Vychází a vyrůstá: odtud se rodí její
řeky a potoky, ţitné lány a modravé
lesy, vůně jejích lučin a jejího chleba,
chuť jejího vzduchu a jejích písní i
osudy jejího lidu. A druhá perspektiva

je křesťanství, poselství lásky a naděje
a ţivota pro rozpolcené lidské srdce
odsouzené k věčné ţízni. Tato dvojí
perspektiva, podle níţ roste naše zem,
není ve vnitřním rozporu, nýbrţ je
sladěna ve velkou jednotu zákonem a
rukou Stvořitele.
Pro rozpolcenost jejího srdce nemusíme svou vlast nenávidět ani jí pohrdat.
Víme totiţ, jsme-li k sobě upřímní, ţe
podobná rozpolcenost a propastnost
ţije i v našem vlastním srdci a ţe ve
skutečnosti čerpá česká zem svou
ţivotní mízu, svou krásu i ohyzdnost z
našich srdcí. Česká zem potřebuje naší
teplé lásky, našich pracovitých rukou a
naší pomoci ve své bídě. Nebude to
nikdo jiný neţ my, kdoţ obváţe její
bolavé rány, kdoţ napřímí její nalomenou postavu, kdoţ vyčistí prameny
jejích vod, aby opět zrcadlily slunce,
hvězdy a tvář Boţí.
JŠ

Výstava fotografií v Plané
Moţná ani nevíte, ţe před časem
v Plané vznikl Fotografický spolek.
Několik nadšenců a především milovníků fotografování se pravidelně schází,
aby si předali své zkušenosti a záţitky
s fotoaparátem. Všichni si svá díla uţ
dlouho skládali do šuplíku a tak se
rozhodli podělit se se svou prací i
s ostatními. Zvou proto veřejnost na
výstavu fotografií. Ta bude zahájena
16. května v 18 h v prostorách plánské
knihovny. Vystavované fotografie budou pravidelně obměňovány. Se členy
fotografického spolku budou vystavovat
svá díla i děti ze zájmových krouţků
DDM.
Kromě stálé expozice fotografií v
knihovně také připravují soutěţ,
samozřejmě fotografickou. Podrobné
informace v příštím čísle měsíčníku.
Fotografický spolek

Český rozhlas Plzeň otevře
7. května své dveře
veřejnosti
Tradiční
Den
otevřených
dveří
Českého rozhlasu Plzeň se v letošním
roce uskuteční v sobotu 7. května. Do
rozhlasové budovy na plzeňském
náměstí Míru mohou zájemci přicházet
v době od 10 do 17 hodin.
Letos poprvé budou návštěvníkům
zpřístupněny dvě prohlídkové trasy.
V první z nich uţ tradičně navštíví
běţně nepřístupná technická a vysílací
pracoviště
a
nahrávací
studia.
V průběhu exkurzí se dozví informace
a zajímavosti o rozhlasovém vysílání,
seznámí se s vybavením rozhlasových
studií a moderních reţií, nahlédnou na
vysílací pracoviště a mohou se zde i
zapojit do ţivého vysílání a také se
setkají s redaktory a moderátory, kteří
je denně provázejí rozhlasovým

vysíláním.
Druhá
trasa
zavede
návštěvníky do Rozhlasového muzea,
umístěného v autentických prostorách
bývalých rozhlasových pracovišť. Zde
se
dozví
spoustu
zajímavostí
z rozhlasové historie, prohlédnou si
fotografie a dokumenty od dob prvního
vysílání aţ po nedávnou současnost,
ukázky vývoje technického zařízení
nebo v neposlední řadě bohatou sbírku
historických radiopřijímačů. Na obě
prohlídkové trasy si návštěvníci mohou
vyzvednou časovky, aby se vyhnuli
dlouhému čekání.
V průběhu dne je pro příchozí připraven zajímavý doprovodný program.
Dopoledne zazpívá a zatančí krojovaný
dětský folklorní soubor JISKŘIČKA z
Plzně. Za návštěvníky Českého rozhlasu Plzeň také přijede i oblíbená
herečka Naďa Konvalinková. Redaktor
Českého rozhlasu Ľubomír Smatana
návštěvníkům představí a zájemcům i
podepíše knihu „Jánošíci s těţkou
hlavou“, kterou napsal během svého
působení na postu zahraničního
zpravodaje na Slovensku.
Před rozhlasovou budovou bude
k vidění vedle současně uţívaného VW
Transporter také historický přenosový
vůz KAROSA. Milovníci historických
automobilů se mohou těšit i na příjezd
kolony autoveteránů.
Stejně jako v předchozích letech je pro
kaţdého
návštěvníka
připraven
příjemný dárek a letos nově i moţnost
odpočinku a občerstvení za příznivou
cenu ve zrekonstruovaných prostorách
rozhlasové jídelny.

MO STP v Plané
Místní organizace svazu tělesně
postiţených v Plané pro své členy a
příznivce připravuje: procházku po
Plané
a
jejím
blízkém
okolí
s průvodním slovem p.PhDr. Novotné,
termín zatím neurčen. V sobotu
4.června výlet na zámek Loučeň,
památník B.Smetany v Jabkenicích a
do Staré Boleslavi. V sobotu 11.června
výlet do Prahy s návštěvou výstavy
Staré pověsti české v Národním
muzeu. Ve dnech 14. aţ 16.června
relaxační pobyt v Konstantinových
Lázních.
Podrobné informace o ceně, dopravě a
přihlášky u p.Ansla v prodejně Hračky
pod autobusovým nádraţím.

nudle spolu s textilními dekoracemi,
taškami, prostíráním a zástěrami. V
nabídce byly také drobné výrobky jako
jsou dekorace na stůl, zápichy z netradičních materiálů s velikonoční tématikou, pomlázky, věnečky, obrázky,
svícny a jiné. Všichni měli také
moţnost prohlédnout si svátečně
prostřenou tabuli a nechat se jí
inspirovat.
Všem, kdo si u nás něco zakoupili,
srdečně děkujeme. Děkujeme také
pracovníkům městského úřadu za
jejich vstřícnost a podporu.
Kolektiv SOU Planá

Pryč s jarní únavou
Dne 30. 3. 2011 proběhla soutěţ pro
ţáky odborných učilišť a praktických
škol se zaměřením na kuchařské
dovednosti. Konala se v prostorách
Odborného učiliště a Praktické školy
v Horšovském Týně pod názvem ,,Pryč
s jarní únavou“.
Soutěţ byla určena pro dvoučlenná
druţstva ţáků uvedených učebních
oborů, kteří soutěţili ve třech úkolech –
zdravá snídaně, včetně teplého a
chladného nápoje, prostření stolu pro
dvě osoby a příprava sýrové svačiny do
školy.
Klání se zúčastnilo osm
dvoučlenných druţstev. Soutěţící měli
na přípravu tři hodiny, poté je ještě
čekal pohovor s porotou, při kterém
svoji práci obhajovali. Pro porotu
nebylo hodnocení vůbec jednoduché,
jelikoţ všichni ţáci předvedli kvalitní
výkon. Porota se tedy zaměřila
zejména na dodrţování hygienických
pravidel, rozloţení inventáře na stole,
vhodnost a chuť navrţených výrobků,
které měly splňovat dietetické zásady.
Na prvním místě se umístila, se
stejným počtem bodů, družstva
Středního odborného učiliště Planá
z oboru Provoz sluţeb Monika
Marešová,
Veronika
Šoulová
a
Kuchařské práce Denisa Horváthová a
Slávka Kočková.
Našim dívkám ze srdce blahopřejeme a
děkujeme za výkon, kterým reprezentovaly Střední odborné učiliště Planá.
L.Petříková, V. Šenkapoulová

Univerzita třetího věku pro
seniory v Plané

Úspěšná velikonoční výstava
Ve dnech 19. a 20. dubna proběhla jiţ
tradiční Velikonoční prodejní výstava
ţáků SOU Planá. Ţáci oborů kuchařské
práce, pečovatelské práce a provozu
sluţeb zhotovili v hodinách odborného
výcviku a estetiky výrobky, které nabídli
k prodeji ve vstupní hale radnice.
Zájemci si mohli zakoupit mazance,
beránky, perníčky, mufiny i domácí

– pilotní semestr úspěšně ukončen
V měsíci dubnu jsme dokončili poslední
dvě přednášky: Velcí astronomové
Evropy I. a Velcí astronomové
Evropy II.
Účastníci U3V koncem dubna úspěšně
absolvovali závěrečný znalostní test.

Rád bych touto cestou chtěl poděkovat
všem zúčastněným za báječnou
atmosféru a příjemnou pohodu při
společných přednáškách. A také
popřát si hodně úspěchů v osobním a
studijním ţivotě a uţ se všichni společně těšíme na podzimní semestry.
V případě zájmu o toto studium
kontaktujte
pana
Petra
Nyče
728 945 804 nebo www.managc.cz

Blahopřejeme ….
…všem
plánským
občankám
a
občanům, kteří v měsíci dubnu oslavili
svá ţivotní jubilea. Jsou to paní a
pánové Ludmila Baňasová, Emanuel
Belobrad, Karel Biněda, Marie Brzická,
Anna Čermáková, Milada Černá, Anna
Dologhová, Jiřina Havlanová, Zdeněk
Havránek, Josef Kauer, Anna Landová,
Ester Marvanová, Julius Pál, Anna
Pešková, Šárka Podhorská, Anna
Pourová, Anna Říhová, Juraj Sura,
Růţena
Škramlíková,
Dagmar
Ţantovská.

PRACOVNÍ NABÍDKA

Malířské a stavební práce

Restaurace v Plané přijme

Petr Štulajter,

POMOCNOU SÍLU
DO KUCHYNĚ
Do stálého pracovního poměru.
Vyučení v oboru není podmínkou.

Tel: 721 380 096
Potraviny U Kata
(naproti Triole)
nabízí prodej pečiva z domácí
pekárny Stříbro. Výborný chléb,
křupavé dalamánky, kynuté
loupáčky, chodské koláče, slaninové
rohlíky a jiné dobroty hned od rána
od pondělí do soboty. Pouze v neděli
dopoledne prodáváme pečivo
chodovské.
A odpoledne je opět napečeno ze
Stříbra. V tuto dobu bývá pečivo
ještě teplé přímo z pece.
Přejeme dobrou chuť.

Horní 897, Planá
www.maltex.cz
tel.č. 604 612 198, 374 793 193,
e-mail: maltex@tiscali.cz
Zateplování fasád, šlechtěné
omítky, malby a nátěry, nástřiky a
modelační omítky, přestavby
bytových jader, plovoucí podlahy.

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.

Pronajmu byt 1+1 v Plané.
Telefon: 728 650 881.

Rodinné blahopřání
Srdečně
blahopřání
dědečkovi
Stanislavu Jeřábkovi z Plané k ţivotnímu jubileu, které oslaví dne 16.května
t.r. Vše nejlepší, hodně zdravíčka a
pohody do dalších let přeje vnučka
Lucka Jeřábková.

Vzpomínka
Letos 13.května uplyne pět smutných
let ode dne, ve kterém tragicky zahynul
náš syn Honzík Pech. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Rodiče

POZVÁNKA
ZKO Planá vás zve 21.5.2011 na
12. ročník soutěţe "O nejkrásnějšího
VOŘÍŠKA", konaný v areálu ZKO (směr
na Černošín za bývalým Keraplastem
vpravo). Soutěţ začíná ve 14:00 hod.,
přejímky psů od 13:00. Očkovací
průkazy s sebou, startovné - děti
zdarma, dospělí 100 Kč, vstupné
dobrovolné.
Program:
nejhezčí
VOŘÍŠEK,
nejšikovnější
VOŘÍŠEK,
sympatie
diváků, ukázky výcviku a další
doprovodné atrakce.
Zve výbor a členové ZKO

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

ELEKTRA 123 prodej
z letáku PROTON + PLANEO.
Nemusíte do Tachova.
Najdete-li v Plané a okolí nižší
cenu, půjdu pod ni.
Telefon
374 798 700, 777 290 755.

Pizzerie
– Caffé Kusadloo
Tylova 164, Planá.
Otevřeno denně od 10 h.
Denní menu podáváme
od 11 h, od 75 Kč.

Nabízíme:

Restaurace na koupališti Areál koupaliště Planá,
Tepelská 838
Ideální místo pro Vaše
společenské akce
(svatby, narozeniny, srazy tříd)
Nový majitel, nový sortiment,
nové ceny.
Kapacita restaurace je cca 70
míst. Pro větší akce je připraven
altán – kapacita cca 300 osob.
POZOR!
Volné termíny se rychle plní.
Rezervace:
721 322 008, 724 936 763,
facebook: koupaliště Planá

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,
základní doprava do 6 tun, řezání
živice, svislá izolace objektu.

Půjčovna
nákladních vozidel
Pokud potřebujete krátkodobě
využít nákladní vůz, nabízíme Vám
služby půjčovny nákladních
vozidel. Vypůjčit si můžete
nákladní skříňová vozidla do
celkové hmotnosti 7,5 tuny.
Rozměry nákladového prostoru
(dxšxv): 6,09 m x 2,42 m x 2,41 m.
Hydraulické čelo 1000 kg.

Tel. 608 942 874
nebo 777 174 463.

pizzu, těstoviny, kuřecí i vepřové
minutky, domácí dezerty,
zeleninové saláty, kávu Segafredo
Zanetti, pivo Stella Artois.
Nově otevřena krytá terasa.
Kompletní přístup bez bariér,
kočárky u nás vítány.
Kontakty:
rezervace 774 976 120, rozvoz
774 946 120,
www. Kusadloo.cz,
e-mail: info@Kusadloo.cz

Pronajmu byt
ve druhém patře domu na
náměstí, vlastní plynové topení.
Nájem + spotřeba energie
(samostatné měřiče),
kauce 5 tis.Kč.

Telefon 603 112 724

PLÁNSKÝ BIOGRAF
Pondělí 2.května
17.30 hodin, vstupné 70 Kč

USA
95 min.

HOP

FR
103 min.

PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA
Francouzská komedie zasazená do 80.let
20.století. Jak to dopadne, kdyţ si
despotický manţel a továrník prohodí roli
se
svojí
oddanou
manţelkou
a
hospodyňkou. V hlavní roli Catherine
Deneuve a Gérard Depardieu.
Středa 4.května
20.00 hodin, vstupné 65 Kč

USA
108 min.

ČERNÁ LABUŤ
Thriller je z prostředí newyorské baletní
scény, zavádí diváky na fascinující a
mrazivou cestu do nitra mladé baleríny,
která se kvůli své vytouţené roli v
Labutím jezeře stane aţ děsivě
dokonalou. Snímek sleduje příběh Niny
(Natalie Portman), baleríny newyorského
baletu, jejíţ ţivot je plně pohlcen tancem.
Pátek 6.května v 19.00 hodin
pořádá
JAN TEPLÍK a KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ
k 66. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA

BRESTSKÁ PEVNOST
- věnováno památce obráncům Brestské
pevnosti a naší vlasti
"Umírám, ale nevzdávám se !"
Film vypráví o hrdinské obraně Brestské
pevnosti, která se stala obětí prvního
úderu německých fašistických okupantů
22. června 1941. S dokumentární
přesností jsou popisovány události, které
probíhaly v prvních dnech obrany. Film
vypráví o prvních třech ohniscích odporu,
v jejichţ čele stál velitel pluku Petr
Gavrilov, komisař Jefim Fomin a náčelník
9.
pohraničního
praporu
Andrej
Kiţevatov. Vstupné dobrovolné
Pondělí 9.května
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
109 min.

JSEM ČÍSLO ČTYŘI

Hlavním hrdinou snímku je velikonoční
zajíček Hop snící o budoucnosti rockové
hvězdy. Jednoho dne však Hopa přejede
autem Fred, mladý ulejvák, u kterého
se v tu chvíli probudí něco jako černé
svědomí. Vezme Hopa domů a slíbí mu,
ţe se postará jak o něj, tak o část jeho
velikonočních povinností.
Úterý 3.května
20 hodin, vstupné 70 Kč

Úterý 10.května
20 hodin, vstupné 75 Kč

Květen 2011

GB, USA
118 min.

KRÁLOVA ŘEČ
Po smrti krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie (Colin
Firth), který celý ţivot trpí vadou řeči,
nečekaně korunovaný králem Jiřím VI.
Země stojí na prahu 2. světové války a
zoufale potřebuje silného vůdce. Proto
králova ţena Alţběta, budoucí královna
matka, domluví svému muţi setkání s
excentrickým terapeutem řeči Lionelem
Loguem ...

Napínavý thriller o pozoruhodném
mladém muţi Johnovi Smithovi (Alex
Pettyfer), který je na útěku před
nemilosrdnými nepřáteli, usilujícími o jeho
ţivot.
Středa 11.května
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
115 min.

FIGHTER
Autobiografické drama v hlavních rolích s
Markem Wahlbergem a Christianem
Balem vypráví skutečný příběh o
nepravděpodobné cestě Mickyho Warda
za boxerským titulem v kategorii velterové
váhy. V jeho rockyovské cestě jej vedl
nevlastní bratr Dicky, bývalý šampión,
který kdysi úspěšnou kariéru vyměnil za
drogy a kriminální činnost.
Pondělí 16.května
20 hodin, vstupné 70 Kč

ČR
94 min.

ODCHÁZENÍ
Dramatik a politik Václav Havel se poprvé
stal reţisérem, aby převedl na filmové
plátno hru, kterou s úspěchem uvedly
domácí i zahraniční scény. Hrají:Josef
Abrhám, Dagmar Havlová, Jaroslav
Dušek,
Tatiana
Vilhelmová,
Eva
Holubová, atd.
Úterý 17.května
20 hodin, vstupné 60 Kč

USA
112 min.

OBŘAD
BONUS „velký divák“
Film je inspirovaný skutečnými událostmi,
sleduje poněkud skeptického amerického
studenta kněţského semináře Michaela
Kovaka
(Colin
O’Donoghue).
Ten
navštěvuje školu exorcizmu ve Vatikánu.
Michael se během svého pobytu v Římě
seznámí s neortodoxním knězem Otcem
Lucasem (Anthony Hopkins), který mu
ukáţe i temnou stranu jeho víry...
Středa 18.května
20 hodin, vstupné 65 Kč

USA
98 min.

HON NA ČARODĚJNICE
Hrdinný křiţák Behman (Nicolas Cage)
a jeho přítel Felson se po desetiletích
boje vracejí do vlasti, kterou nacházejí
zdevastovanou
morem.
Církevní
hodnostáři jsou přesvědčeni, ţe za
katastrofu je odpovědná dívka obviněná
z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů
rozkáţí, aby ji dopravili do vzdáleného
kláštera. Zde se má údajná čarodějnice
podrobit prastarému rituálu vymítání
ďábla.

Pondělí 23.května
20 hodin, vstupné 60 Kč

GB
133 min.

ÚTĚK ZE SIBIŘE
BONUS „velký divák“
Drama, zaloţené na skutečné události z
roku 1940, popisuje útěk mezinárodní
skupinky vězňů z ruského gulagu.
Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné
sibiřské zimy, projdou oblastí jezera
Bajkal
a
překročí
Transsibiřskou
magistrálu. Před sebou však mají ještě
mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti
a vůle...
Úterý 24.května
20 hodin, vstupné 70 Kč

USA
110 min.

VŠEMOCNÝ
Eddie Morra je zlenivělý spisovatel,
kterému se začíná hroutit svět.Chtějí ho
vyhodit z práce a rozchod s přítelkyní ho
jen utvrdí v přesvědčení, ţe jeho ţivot je v
troskách. To se ale změní ve chvíli, kdy
Eddieho navštíví jeho starý přítel z dětství
a nabídne mu utajovanou drogu, která
umoţňuje vyuţívat mozek na 100 %...
Středa 25.května
17.30 hodin, vstupné 80 Kč

ČR
75 min.

AUTOPOHÁDKY
BONUS „malý divák
Celovečerní povídkový animovaný film je
sestaven ze čtyř animovaných epizod a
hrané části, která vše spojuje a vytváří
rámec příběhu. Kaţdá z pohádek je
zpracována jinou technikou a jiným
tvůrčím týmem. Vypravěčem je zpěvák
skupiny Chinaski. Určeno nejen dětem.
Pondělí a úterý
30.a 31.května
17.30 hodin, vstupné 50 Kč

ČR
101 min.

ČERTOVA NEVĚSTA
V království, kde král jezdí jen na lovy,
prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu
o miminko. Kdyţ jí dojde trpělivost, obrátí
se na čerta, ţijícího nedaleko ve starém
rozpadlém mlýně a královně se zakrátko
narodí holčička...
Premiérového uvedení se bohužel pan
režisér
Zdeněk
Troška
nemůže
zúčastnit, jelikož je pracovně mimo
Česko.

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 ceny.
BONUS „velký divák“, výhodný pro dva - u
vybraných filmových produkcí při zakoupení
jedné vstupenky za plné vstupné máte druhou
za ½ ceny.
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