Zprávy z města

Čápi v Plané

Léto pokračuje, prázdniny a dovolené
běţí, takţe ani plánští zastupitelé
neplánují v srpnu ţádné jednání.
Sejdou se aţ ve středu 7. září.

Doplňujeme informaci z minulého čísla.
V hnízdě ve Hřbitovní ulici se vylíhla
3 čápata. Počátkem července byla
okrouţkována. Otázkou je, jak se jim
povede, protoţe se vylíhla v době, kdy
na jiných hnízdech uţ se mláďata
pokoušejí létat. Na hnízdě proti zámku
byla nalezena 2 čápata uţ odrostlejší.
MM

Slovo starostky
Úpravy na radnici
Ti, kteří o prázdninách navštívili radnici,
zjistili, ţe
ve druhém patře právě
probíhají stavební úpravy. Jsou to první
rozsáhlejší
úpravy
po
několika
desítkách let. Dlouho se tyto úpravy
odkládaly, avšak letos se městu
naskytla příleţitost vyuţít na jejich
financování
dotaci
z programu
regenerace městské památkové zóny.
Tato dotace byla původně určena na
opravu fasády kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Současně se však
podařilo získat na tuto fasádu také
dotaci z programu PZAD z Ministerstva
kultury. Protoţe nelze obě dotace
kombinovat,
a
protoţe
program
regenerace slouţí pouze k obnově
objektů
zapsaných
v
seznamu
kulturních památek nacházejících se
v městských památkových zónách,
hledalo město vyuţití druhé dotace,
neboť jinak by ji muselo vrátit. Peníze
jsme mohli pouţít na tři budovy: kostel
Petra a Pavla, dům č.p. 56 (současná
knihovna) a radnici. Vzhledem k tomu,
ţe první dvě stavby v současné době
nevyţadují ţádné úpravy,
rozhodlo
zastupitelstvo vyuţít této dotace právě
na budovu radnice, ne však v celé výši.
Část peněz bude také vyuţita na
dokončení oprav vnitřních omítek na
faře, které byly zničeny poţárem.
Opravy radnice budou postupně
pokračovat
M.Němečková

Záchodky k pronájmu
Rada města uvaţuje o pronájmu
veřejných WC od 1.1.2012. Jestliţe se
najde někdo, kdo by měl o pronájem
WC zájem, můţe se obrátit na
místostarostu
ing.
Pavla
Nutila
(374752917 nebo 774680019). Zde se
mu dostane bliţších informací.

Cyklotrasa Planá –
Tirschenreuth
V červnu byla otevřena cyklotrasa mezi
městy Planá a Tirschenreuth. Trasa je
přehledně značena směrovka-mi s
nápisem Tirschenreuth a Planá. Cestou
uvidíme mnoho zajímavých míst jak
přírodních,
tak
geografických
i
historických. Z plánského náměstí
jedeme na Svatou Annu. Přes trať
přejedeme po nové lávce a dostaneme
se na příjemné pískové cesty. První
zastávka je u poutního kostela, jehoţ
počátky sahají do desátého století
našeho letopočtu. Pod kostelem u
hráze rybníka odbočíme vlevo a
dostaneme se k zázračnému prameni,
kde mnoho lidí dříve hledalo pomoc
při léčení svých neduhů. Zázračnost
pramene dokládají odloţené berle na
stěnách kostela. Nad studánkou je
zachován kamenný portálek z roku
1760. Voda ze studánky zmizela v
šedesátých letech 20. století. Od
studánky se vrátíme zpátky a jedeme
po hrázi krásného Anenského rybníka.
Není bez zajímavosti, ţe rybníky
v našem okolí vznikaly uţ ve 14. a 15.
století, tedy mnohem dříve, neţ Jakub
Krčín
začal
se
stavbou
těch
jihočeských. Z hráze rybníka odbočíme vpravo na silnici směr Kyjov. Míjíme
lesní rybník s poetickým jménem
„Výprask“.
Po
kratším
stoupání
můţeme udělat menší odbočku vlevo
(místo poznáme podle včelnice) a za
loukou asi po sto metrech, nalezneme
odbočku vpravo do malého lesního
remízku. Bývala to cesta do Dolní
Jadruţe. V lesíku po pravé straně cesty
uvidíme vysoký barokní ţulový kříţ
z dílny kameníka Georga Böhma. Na

kříţi najdeme letopočet 1840 a jméno
donátorů - rodinu Wordak z Dolní
Jadruţe. Kříţ stával u původní cesty.
Dnes je to pouze slepá lesní cesta,
proto se vrátíme a pokračujeme po
silnici do Kyjova. V Kyjově po levé
straně před statkem je velmi zajímavé
původní hrázděné stavení, které se
dnes uţ rozpadá, ale je to snad
poslední ukázka zdejší
původní
architektury. Před Broumovem odbočíme vlevo, přejedeme most přes
Hamerský potok a stoupáme k bývalému Jalovému Dvoru. Zastavíme u
kamenného pomníku z leštěné ţuly,
který nechali postavit radní města
Plané v roce 1906 u příleţitosti třístého
výročí zaloţení městských lesů. Na
nedaleké lesní louce stával lovecký
zámeček Jalový Dvůr. Ten v šedesátých letech armáda zbourala. Z louky je
krásný pohled na Planou a okolí.
Trasa pokračuje do podhorské vesnice
Ţďár obklopené nádhernými loukami.
Za Ţďárem je lesní odpočívka s velmi
zajímavým kamenným kříţem, kde se
můţeme občerstvit opečeným buřtem
z vlastních zásob. Asfaltová cesta
pokračuje rovně a v místech, kde
odbočuje prudce doprava, míjíme po
pravé straně pramen hydrometeorologického ústavu s osvěţující pitnou
vodou. Poté se uţ dostáváme do
bývalého hraničního pásma. Mineme
pozůstatky armádní roty s hlásnou věţí
a projíţdíme kolem bukové pralesní
rezervace „Ţďárské bučiny“. Neţ se
nadějeme, přejedeme signálku, potůček a jsme v Německu. Na první
křiţovatce odbočíme doprava a sjíţdíme k místu zvanému Treppenstein.
Před Treppensteinem nalezneme po
pravé straně cesty velký kamenný
obelisk na památku vyslouţilého
německého finance, zastřeleného na
německém území československými
pohraničníky v roce 1987. V osadě
Treppenstein stojí po levé straně velká
hájovna s hospodářskými budovami, ta
dříve patřila městu Planá. V městečku
Mähring
rozhodně
nevynecháme
kostelík Svaté Anny, který si místní
zbudovali po válce jako připomínku na
poutní kostel Svaté Anny v Plané.

U kostelíka je přístupná rozhledna.
Popojdeme-li pár desítek metrů na
hranu louky za kostelem, uvidíme
Planou a okolí jako na dlani.
Z Mähringu můţeme pokračovat po
zeleně
značené
cyklotrase
do
Tirschenreuthu, nebo se vrátit po státní
silnici do Plané. Je tu ještě jedna velice
zajímavá varianta. Na konci Mähringu
(směr Neualbenreuth) odbočíme doprava na asfaltovou polní cestu. Tou
cestou mírně stoupáme a v místech,
kde se lomí doleva a začne klesat, je
po pravé straně vodojem. Odbočíme
k vodojemu, přejedeme pískovou cestu
a jsme na hranici. Tam nalezneme
opravený historický hraniční patník
z roku 1774. Za hranicí jedeme asi 300
metrů horší lesní cestou, jeţ nás
zavede na křiţovatku lesních cest, kde
zahneme
doprava
do
kopce.
Dostaneme se na místo s turistickou
značkou „Holina“. Odbočíme doprava a
silničkou po červené turistické značce
dojedeme k lesnímu rybníku Kajetán a
dále po červené do Broumova. Tam se
můţeme občerstvit ve Staré hospodě.
Z Broumova uţ určitě trefíme do Plané,
v pedálech budeme mít kolem padesáti
pěti kilometrů a v hlavě mnoho
krásných záţitků.
Miloslav Antropius

Městská knihovna
Čteš-li knihu poprvé, poznáváš
nového přítele, čteš-li ji podruhé,
potkáš starého.
(čínské přísloví)
Víte, ţe prostorách městské knihovny
je čítárna, kde si můţete posedět
v klidu a nerušeně nad denním tiskem?
K dispozici jsou tyto tituly: MF Dnes,
Tachovský
deník,
21.
století,
Aromaterapie,
Burda,
Cykločtení,
dTest, Folk, Generace, Historický
kaleidoskop, Instinkt, Květy, Modelář,
Naše rodina, Praktická ţena, Reflex,
Regena, Svět motorů, Tina, Turista,
Vítaný host, Vlasta, Zdraví. Také starší
ročníky (2010) některých periodik
např.: Dům a zahrada, Maminka,
Jezdectví, Fit styl, Letectví, 100+1,
Pěkné bydlení, Dieta, Rodiče.
Čítárna slouţí všem zaregistrovaným
čtenářům zdarma, je zde moţné
prezenčně – tj. pouze v prostorách
knihovny - nahlédnout do denního tisku
a časopisů. Nejnovější čísla časopisů
jsou k dispozici pouze v čítárně. Starší
čísla si registrovaní čtenáři knihovny
mohou půjčovat domů.
Knihovna od srpna najíţdí na plný
automatizovaný systém provozu.
Z půjčovny zmizí tzv. sáčkový systém,
výpůjčky čtenářů budou načteny kódy
do počítače. Ten bude evidovat
veškerý pohyb – nové zapůjčení, vracení knih či prodlouţení vypůjčených
titulů. Čtenář bude mít podrobný
přehled o tom, co si půjčil, neboť po

kaţdé návštěvě dostane výpis svého
čtenářského konta.
Kromě automatizace půjčování bude
mít knihovna k dispozici on-line
katalog knih. Zde si čtenář buď přímo
v půjčovně nebo i z domova na internetu můţe jednoduchým způsobem zjistit,
jaké knihy má knihovna ve svém fondu
a zda je titul, který poţaduje,
k dispozici, popř. si jej rezervovat…
Katalog mu také ukáţe novinky, které
jsou do fondu zakoupeny a poskytne
přímý vstup do čtenářského konta –
tedy přehledu a pohybu konkrétních
výpůjček.
Celý proces, tedy půjčování i vstup do
čtenářských kont bude zabezpečen tak,
aby byl dodrţen zákon o ochraně
osobních dat.
I.Vasuková

Mladým plánským fotbalistům poděkovala za jejich letošní úspěšnou sezónu
při přijetí na radnici starostka
p.Němečková
LETNÍ PUTOVÁNÍ – FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŢ - PŘIPOMÍNÁME
Dům dětí a MKS ve spolupráci
s Fotografickým spolkem vyhlašuje
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
bude probíhat 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.
Prázdniny v DDM
Prázdniny se přehouply do druhé
poloviny. My máme za sebou
Příměstský tábor a Malé letní tvoření.
V srpnu nás čeká Letní výtvarný tábor
v Moravské Třebové. Měsíc uteče jako
voda a děti s rodiči začnou přemýšlet,
jak vyplní svůj volný čas v novém

školním roce. Sledujte tedy nabídku
zájmových krouţků DDM koncem
srpna a začátkem září na webových
stránkách školy nebo v příštím čísle
Měsíčníku. Uţ nyní Vám mohu slíbit
výtvarný krouţek, keramiku, aerobik,
lezecký krouţek, sportovní krouţek,
šachy, kreativní tvoření.
Stále hledáme vedoucí krouţků –
všechny, kteří mají chuť svůj volný čas
věnovat
dětem.
Uvítali
bychom
například vedoucího stolního tenisu,
tenisu, počítačového krouţku, ……
Ráda bych touto cestou poděkovala p.
Bostlovi (minule jsem zapomněla –
omlouvám se) za vedení počítačového
krouţku a velkou pomoc při akcích
DDM.
MALÉ LETNÍ TVOŘENÍ a
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
První den prázdnin se sešlo 12 dětí
v DDM. Naším cílem bylo odpočinout si
po náročném školním roce. K relaxaci
jsme vyuţili keramickou hlínu a celý
den jsme tvořili.
11. července začal PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR – první den odjelo 20 dětí do
ZOO Plzeň. Počasí nám přálo a my si
uţili celý den se zvířátky. V úterý
nás čekal výtvarný den a tak si 15
šikovných dětí domů odneslo smaltovanou lţičku, svícen, ponoţkového
šneka
a
obrázek
malovaný
enkaustickou ţehličkou. Středa patřila
plavání, naše cesta vedla do bazénu ve
Františkových Lázních. Ve čtvrtek jsme
se sešli ve školní kuchyňce, kde pod
rukama zkušených malých kuchařů
vznikl výborný ovocný koláč, nepečený
dort a slaní šneci. Naší snahu kladně
ocenili i rodiče po domácí ochutnávce.
V pátek jsme se vypravili do lanového
centra v Mariánských Lázních. Tady si
někteří odváţlivci vyzkoušeli pod
odborným vedením velkou trasu plnou
nástrah, ostatní si uţili lezení na malé
trase – ta byla podstatně níţ při zemi.
Na závěr jsme se podívali na kolonádu
a po náročném dnu – někteří týdnu,
jsme se těšili domů.
18. července ještě malé výtvarníky
čekalo dokončení jejich keramických
děl. Všichni si své výrobky namalovali
glazurou a teď uţ se jen mohou těšit,
jak dvoudenní snaţení dopadlo, ale to
aţ po závěrečném výpalu v keramické
peci.
Za DDM Lenka Vivodíková

Nabídka kulturních akcí
Městské kulturní středisko připravilo na
srpen:
Galerie ve věţi – výstava olejomaleb
tachovského výtvarníka Josefa Koutného potrvá do 28.srpna.
Galerie otevřena: Út - Pá od 14 do 16 h
a So a Ne od 14 do 17 h.
Kostel sv. Petra a Pavla v Plané –
výstava dvou členek sdruţení SAMAT -

Zdeňky Pavlíčkové s olejomalbami a
Aleny Berkové, která se zabývá především enkaustikou, coţ je výtvarná
technika malby rozehřátým voskem.
Galerie otevřena: So a Ne od 15 do 17
h. Výstava potrvá do 21.srpna.
15.8. a 29.8. od 19 h - Zumba dance
mix pokračuje také v srpnu. Umělý
povrch ZŠ na náměstí (u lezecké stěny,
při nepřízni počasí v tělocvičně).
Nechcete o prázdninách zahálet?
Přijďte si zacvičit a pobavit se v rytmu
zumby s cvičitelkou Evou Čurkovou.
Vstupné 50 Kč.
26.8. 18 h - kostel sv. Petra a Pavla
v Plané - Vernisáţ výtvarnic a
scénografek Dagmar Chocholáčové a
Lucie Konopíkové, které se také
podílejí na výpravě a kostýmech pro
Výletnění 2011. 19 h – představení
Výletnice - nejen o tom, proč se právě
V.Těreškovová stala první kosmonautkou. Smyšlený příběh s nadsázkou
v podání tří protagonistek a také s
prvky akrobacie (Gábina Berko-vá, Oli
Broţová a Katka Tschornová, výprava
Lucie Konopíková).
Vstupné dobrovolné.
Výletnění 2011 (KOS a Hafan) – 26.8.28.8., podrobné informace o programu
na jiném místě tohoto listu.
V otvírací době městské knihovny a
kulturního střediska máte moţnost
navštívit
dvě
zajímavé
výstavy.
Koncem července byla do našich
podkrovních prostor umístěna nová
výstava - „Děla“ “Díla“ “Dílka“. Svoji
řezbářskou tvorbu zde prezentuje
Jaroslav „Hynek“ Mácha.
V prostorách městské knihovny můţete
i nadále shlédnou výstavu prací
fotografického spolku Planá.
Další informace
Provozní doba kulturního a informačního střediska je přes prázdniny
shodná s otvírací dobou městské
knihovny.
4.8.-7.8. Historické slavnosti v Tachově
12.8.-14.8. Chodské slavnosti v
Domažlicích
20.8. Tradiční slavnosti piva Chodovar
2011
Podrobnější informace:
mks@muplana.cz, www.muplana.cz
374 794 223, 728 488 038

Na začátku července hostovalo v Plané
OBLUDÁRIUM Divadla bratří Formanů,
které navštívilo na 700 diváků.

Zámecké nádvoří oţilo divadlem a po 6
večerů se zde opět po dlouhých letech
ozývala muzika, smích a rozléhal
nadšený potlesk. KOS děkuje všem,
kteří si tuto divadelní událost nenechali
ujít a obludární šapitó navštívili!

Škola bude modernizovat
Na srpen připravujeme pro kulturní
příznivce festival VÝLETNĚNÍ, který
proběhne ve dnech 26. – 28. 8.
Bohatý program bude připraven
v kostele Sv. Petra a Pavla, na
Bohušově vrchu u rozhledny, v atriu
školy Na Valech, v budově v předzámčí
a opět také na zámeckém nádvoří.
Těšit se můţete například na
Kratochvilný automat, Dokonalé ţeny,
divadlo Koňmo, divadlo Vosto5 a na
kapely Péro za kloboukem, Ponoţky
pana Semtamťuka a Traband. Více
v přiloţeném
letáčku
anebo
na
www.hafanstudio.cz.
PŘIPRAVUJEME
NA
ZÁŘÍ:
Po
úspěšném „jarním kosování“ zaplaví
Planou „podzimní jeţení“.
28. září přidupkají do města tentokrát
jeţci všech barev a velikostí. Pokud se
chcete zapojit, připravujeme pro vás
tvůrčí ateliéry na 24. + 25. září.
Případně si můţete jiţ nyní zapůjčit
„jeţčí“ šablonu v sídle KOSa a dát se
do vyrábění a malování hned. Kulturní
a
okrašlovací
spolek
KOS,
Dukelských hrdinů 102, Planá.
Tel.: +420 602 414 420.

Hynek Mácha vystavuje
I v malé vesničce, jako je Otín, se
občas najde umělecká osobnost, jejíţ
dílo stojí za vidění.
Chtěl bych proto upozornit, ţe ode
dneška je moţno v prostorách druhého
patra Městského kulturního střediska
zhlédnout výstavu dřevěných soch
Jaroslava Hynka Máchy.
Já sám jsem se s jeho dílem setkal
poprvé asi před 6 lety, kdy při
vánočním zpívání v otínském kostele
vystavil na oltáři svůj vyřezávaný
betlém. V následujících letech jsem
mohl na vlastní oči (protoţe naše
vesnice je opravdu malá) pozorovat
vznik dalších jeho dřevěných děl a
dílek, z nichţ jedno teď zdobí i mou
kancelář. V budoucnu by jedna
z Hynkových skulptur (upoutávka na tři
plánské kostely) měla být natrvalo
umístěna v trávníku před vchodem do
radnice. Mohu Vám tedy návštěvu jeho
výstavy vřele doporučit.
Pavel Nutil

Základní škola Planá Na Valech si
podala ţádost o finanční podporu
z globálního grantu „Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Plzeňském kraji II“ s
názvem „Přírodovědné obory v praxi“.
Naše škola má zájem o zvyšování
kvality ve vzdělávání. Ţákům chybí
uvědomělá motivace, kterou chceme
podpořit vytvářením prostoru pro
seznamování se s jednotlivými obory
přímo v centru dění. K tomu mají
slouţit reportáţe tvořené ţáky, dále
chceme více podporovat praktickou
výuku formou laboratorních prací,
projektových dnů, různých seminářů a
exkurzí a předmětem matematickofyzikální praktika. Ve všech těchto
aktivitách
se
musí
projevit
mezipředmětové souvislosti ověřované
ţáky prakticky. K dosaţení cílů sepětí
teorie s praxí chceme ţákům
poskytnout reálný praktický pohled a
přiblíţit přírodní vědy zajímavou a
netradiční formou. Vzbudit jejich zájem
o hlubší pochopení souvislostí. Tento
úkol musíme podpořit částečnou
obnovou velmi zastaralého (40 let) a
nefunkčního vybavení učebny fyziky a
zakoupením pomůcek pro laboratorní
práce, bez nichţ není moţné pokusy
provádět a vyhodnocovat výsledky.
Víme, ţe teorie ověřované v praxi
formou pokusu jsou tou nejlepší
cestou, jak nenásilnou formou ţáky
vtáhnout do problémů, které mohou
sami řešit.
Ke splnění našeho cíle ve všech
bodech,
zvláště
v
ověřování
teoretických znalostí, je však nutné
získat finanční prostředky hlavně na
vybavení, pomůcky a cestovné.
Jana Basáková

ZŠ Planá náměstí od září
v novém kabátě
Je tu druhý měsíc letních prázdnin a
v těsném sledu se uţ krčí začátek
nového školního roku 2011/2012.
Tentokrát se vydáváme na desetiměsíční cestu oděni v novém. V průběhu
uplynulého školního roku jsme po řadě
předcházejících peripetií konečně realizovali projekt z grantu poskytnutého
Evropským fondem pro regionální
rozvoj, Směr budoucnost - Cíl
prosperita. Celý projekt stál cca 5 a půl
milionu korun, z nichţ celých 97,5 %

bylo hrazeno z evropských peněz,
zbytek pak hradil zřizovatel Město
Planá.
A kam se poděla ta hromada peněz?
Škola se rozhodla pro úplnou
rekonstrukci tří odborných učeben –
v přístavbě se jedná o učebnu chemie
a fyziky a učebnu přírodopisu, v hlavní
budově jsme zrekonstruovali počítačovou pracovnu a k tomu jsme pořídili
přenosnou počítačovou pracovničku
pro 16 ţáků. Dramatická změna se
odehrála v atriu, nezastřešeném
prostoru mezi radnicí a školou – místo
neutěšené šedivé zeleně kopřivového
porostu v nepouţívaném prostoru čeká
na ţactvo venkovní učebna se stoly a
lavicemi usazenými v parkové úpravě.
V pergole ve školním dvoře děti
překvapí
nové
vybavení
rovněţ
pořízené z grantu.
Místo zdlouhavého popisu a hodnocení
nově vybudovaných pracoven a
nového moderního vybavení zveme
všechny zájemce k osobní návštěvě
školy. Rozhodli jsme se v září
uspořádat DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
tak, aby veřejnost dostala moţnost
prohlédnout si prostory školy a
seznámit se tak se všemi výše
zmíněnými změnami a novinkami, ale
i dalšími překvapeními. Protoţe první
dny nového školního roku bývají
nadmíru rušné, DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ plánujeme zhruba do poloviny
měsíce září. Veřejnost budeme včas
informovat prostřednictvím letáků, na
webových stránkách školy i v měsíčníku.
Z.Kokaislová

Světová atrakce Obludárium
v Plané
Snad všichni, kteří učinili to správné
rozhodnutí a obludární šapitó bratří
Formanů navštívili, nelitovali své odvahy vrhnout se do neznáma.
Neopakovatelný večer jako vynikající
hudební skladba vystavil smysly, rozum
i emoce diváků nejrozmanitějším
dojmům, nepřetrţitému sledu obrazů,
uchvacujících
artistických
výkonů,
humoru i hudby. Nejenţe jsme viděli
něco, co tu ještě nebylo, my jsme zaţili
kus krásné poctivé opravdové zábavy!
Poděkování
patří
paní
Blance
Borůvkové za vynikající nápad a za
odvahu uspořádat představení evropského formátu na území města Planá.
Z.Kokaislová

Váţení přátelé, rodiče dětí
v Plané,
dovoluji si vás pozdravit a představit
nabídku, kterou, vzhledem ke svému
poslání duchovního, mám. Tuto
nabídku jsem zaslal ředitelům našich
plánských škol v červnu t.r. Po
vyhoření naší fary v Plané nastala

doba, kdy nebylo moţné konat více
aktivit z mé strany. Nyní se jiţ
vzhledem k mé osobní kapacitě mnohé
mění, a proto nabízím vašim dětem a
ţákům toto:
Exkursy do hodin výuky – Občanská
nauka, Základy společenských věd,
Český jazyk, Dějepis apod. k představení alespoň elementárních znalostí z
oblasti religionistiky, Bible, dějin
náboţenství, morálky - etiky, bioetiky a
dalších, které jsou v celé Evropě
naprosto běţné a za nimiţ naše
informace obecně velmi pokulhávají.
Nečiním si nárok na vědecký přístup,
ovšem formou přijatelnou věku vašich
svěřenců mohu pomoci ke sníţení
tohoto deficitu.
Moţnost výuky předmětu (krouţku)
Náboţenská výuka, snad jiţ od září
v sále farní budovy s tím, ţe vás
prosím o zajištění informací všem
ţákům, z nichţ se mohou zájemci
přihlásit. Zde bych je ze začátku
nového školního roku pozval a téţ vás
rodiče ke schůzce.
Beseda v rámci prevence proti trestné
činnosti, aplikace látek způsobujících
závislost apod. s tím, ţe mám rozsáhlé
zkušenosti s kriminalitou osob, zvl.
mladistvých a zkušenosti z práce
s lidmi ve výkonu trestu (moje sluţba
vězeňského kaplana ve věznicích
Plzeňského a Karlovarského kraje, zvl.
Kynšperk n.O.).
Děkuji vám za zváţení a příp.odpovědi
k těmto nabídkám a přeji dobrá rozhodnutí a pohodu v práci s nesnadným
„materiálem“, jakým mladistvý človíček
je.
V úctě Mgr. Jaroslav Šašek, farář
v Plané a kaplan VS ČR v Kynšperku
n.O. – e-mail: sasajara@seznam.cz,
tel. 607 202 127.
Akce katolíků v srpnu mimo pravidelný
pořad.
14.8. v 9 h Planá, Nanebevzetí Panny
Marie - pouť
20.8. v 11
h
Ošelín – pouť
sv.Bartoloměje (česká),
v 17 h - Sv. Anna u Plané
28.8. v 15 h Pístov, Sv. Bartoloměj
(není mše sv. v Z.Chodově a Ch.Planéodvozy 14.30).
3.9. v 8.30 odjezd do Teplé – Diecézní
pouť.

Partnerská spolupráce dvou
měst se opět rozšířila
V neděli 17. června proběhla významná
akce pro Svaz tělesně postiţených v
Plané. Po předběţných jednáních byla
podepsána Smlouva o vzájemné
spolupráci mezi místní organizací
Svazu tělesně postiţených v ČR o.s. a
obdobnou organizací - Selbsthilfegruppe Behinderte/Nichtbehinderte e. V.
v partnerskem městě Tirschenreuthu.

Smlouvu podepsali předsedové obou
organizací, za naší stranu pan Josef
Ansl, za organizaci z Tirschenreuthu
paní Martina Sötje. Této významné
události byli přítomni starostové obou
partnerských měst, paní Mgr. Martina
Němečková a pan Franz Stahl,
předsedkyně OkO STP v Tachově paní
Emilie Volejníková, zástupci církevní
charity
v
Regensburgu
a
Tirschenreuthu a v neposlední řadě
také členové obou organizací.
Smlouva je v souladu se Smlouvou o
partnerství měst Planá a Tirschenreuth
a výsledkem domluvy o vzájemných
stycích. Jejím cílem je mimo jiné
poznávat způsoby práce partnerů,
poučit se z nich a tak přispívat k
zvýšení rozmanitosti forem práce.
Podpis smlouvy proběhl v důstojném
prostředí kostela sv. Petra a Pavla. Po
podpisu smlouvy měla paní PhDr.
Markéta
Novotná
velmi
pěkné
představení historie i nedávné minulosti
města, které do němčiny překládala
paní Eva Schicker. Poté se všichni
přesunuli na prohlídku poutního kostela
sv. Anny, kterou zvýraznil svou
přítomností i svým výkladem farář pan
Mgr. Šašek. Vše bylo završeno
neformální besedou v příjemném
prostředí penzionu na sv. Anně, kde se
při kávě a výborných koláčcích
domlouvaly konkrétní kroky k naplnění
smlouvy.
Poděkování patří všem, kteří se na
přípravě a průběhu této významné
akce podíleli.
J.Ansl st.

Dětská burza podzim-zima
POZOR, změna termínu!!!
Jiţ s konečnou platností upřesňuji
termín pro konání dětské burzy u nás v
Plané. Burzička určená pro podzimní a
zimní oblečení, botky, zimní sportovní
potřeby, hračky, pomůcky a potřeby pro
miminka a díťátka - tentokráte bez
omezení velikosti - se bude konat
1.10.2011 v DDM v Plané, nám.
Svobody 52 (vedle obchodního domu).
Proto neváhejte a ve volných chvílích
připravujte věci k prodeji či nákupní
seznamy. Dle zkušenosti z jarní
burzičky bude výběr věcí, botek, hraček
i potřeb pro dětičky opravdu velký!!!
Za burzateam se na vás těší
Katka Matějková

Váţení spoluobčané,
chci Vám krátce vylíčit osud paní
Kafkové z Jaroměře, jejíţ smutný
příběh odvysílala před dvěma týdny ČT
1 ve zprávách. Tato 72letá ţena
zůstala vlivem neblahých okolností
sama se dvěma pravnoučaty (5 a 11
let). Aby jim do budoucna zajistila
bydlení, prodala chalupu a byt a za
strţené peníze chtěla nechat postavit
malou dřevostavbu, v níţ by s dětmi

mohla bydlet a ve které by měly děti
domov i po jejím odchodu. Bohuţel
zadala projekt firmě, jejíţ majitel peníze
pouţil pro svou potřebu a následně
spáchal sebevraţdu, takţe pohledávka
je nedobytná a i policie věc odloţila.
Stará paní (nyní ještě čerstvě po
operaci páteře) tak zůstala s malými
dětmi doslova na ulici, bez prostředků,
a navíc ještě hrozí, ţe bez bydlení o
vnoučata přijde. Osud této ţeny mne
oslovil natolik, ţe jsem si celou věc
ověřil u redaktora ČT p.Weinera a
rozhodl jsem se, ţe se pokusím získat
nějaké finanční prostředky, které by
pomohly zmírnit neuvěřitelně tíţivou
situaci staré paní. Sám jsem poslal
10 tis.Kč a chci touto cestou poprosit
dobré lidi, kteří by byli ochotni přispět.
Číslo
konta
paní
Kafkové
je:
41690247/0100.
MUDr. Jiří Kučera
(Redakce si dotazem u kompetentních
orgánů ověřila, ţe uváděné informace
odpovídají skutečnosti).

TOP hry
Kdyţ je něčeho moc, tak je toho moc
i pro jinak dosti tolerantního člověka,
jako jsem já. Poslední kapkou k
napsání toho článku bylo cca
15minutové vystoupení p. Mgr. Pelána
– předsedy místní organizace TOP 09
na posledním jednání městského
zastupitelstva, kdy se snaţil zastupitele
a přítomné občany poučovat o tom, jak
TOPka a její zastupitelé jsou připraveni
zásadově bojovat proti hazardu, proti
hernám.
Ti občané, co alespoň trochu sledují
,,politické dění“ v Plané, dobře ví, ţe
toto téma pan Pelán často rozehrává:
v Plánském měsíčníku, na internetu i
v Tachovském deníku. Zde musím
napsat, ţe tuto jeho osobně-stranickou
aktivitu lidsky chápu, prostě chce
občanům ukázat, ţe místní TOPka
pracuje, ţe TOPka to s předvolebními
sliby myslí váţně, atp.
Problematičnost jeho jednání však
vidím v tom, ţe touto jednostranně =
TOPácky podanou informací vytváří
mezi občany dojem, ţe my, ostatní
zastupitelé, ostatní politické strany nemáme snahu řešit problémy související
s hernami. Avšak za hlavní problém a
chybu v jeho jednání povaţuji fakt, ţe
pan Mgr. Pelán (ani zastupitelé TOP09)
doposud nepředloţili ZMP, RMP ani
jeden konkrétní návrh toho, jak by ONI
chtěli řešit problematiku hazardu na
území města, tzn. regulovat provoz
heren. Myslím si, ţe pan Pelán, pokud
jsou opravdu tak připraveni, by měl
občanům a tím i radě města předloţit
alespoň základní body jejich představ o
vyhlášce, která by tuto problematiku
měla řešit. Jsem přesvědčen, ţe tímto
postupem bychom mohli předejít

zbytečnému dohadování na zářijovém
jednání zastupitelstva, na kterém
bychom měli tuto městskou vyhlášku
schválit.
Jan Teplík st., člen rady města,
předseda
místní
organizace
Suverenity

Reakce na článek pana
Teplíka
Váţený pane Teplíku a milí čtenáři,
pokud
pojmenováváme
nějaký
problém, měli bychom navrhnout i jeho
řešení. V tomto případě bylo rozumné
počkat na nález Ústavního soudu a na
to, zda bude, či nebude novela
loterijního zákona přijata, protoţe
řešení s výše uvedeným úzce souvisí.
Stalo se tak na konci června a nejbliţší
zastupitelstvo bude aţ v září, musíme
tedy se svým návrhem ještě několik
měsíců počkat. Osobně si váţím
postojů
některých
současných
zastupitelů např. MUDr. Kučery, Ing.
Křístka, Ing. Krejčího a dalších tuto
problematiku řešit a věřím, ţe v září
bude nalezena shoda a bude schválena obecně závazná vyhláška.
Regulace heren byla, je a bude jedna
z priorit TOP09. Pan Teplík naši filozofii
vystihl velice přesně zhruba v polovině
svého článku. Ano, místní TOPka
pracuje s předvolebními sliby. Pan
Teplík dále uvádí, ţe vytváříme dojem,
ţe ostatní zastupitelé a další politické
strany nemají snahu problematiku
heren řešit. Tady bych nepodceňoval
plánské občany, kteří si musí zcela
logicky poloţit otázku: „Proč je navzdory snaze zastupitelů města v Plané tolik
heren?“ Můţe to znamenat, ţe dosavadní snaha byla v rovině teoretické,
pokud vůbec nějaká byla. Praktický
výsledek je 15 heren a neexistující
vyhláška. Jeden z mála, kdo v minulosti
navrhoval opatření proti hernám, byl
radní pan Antropius. Jeho aktivita však
nezískala téměř ţádnou podporu.
Návrh řešení uvedeného problému,
např. z dílny p. Teplíka, či jiného ze
zastupitelů města, mi bohuţel není
znám. Známy jsou naopak argumenty,
proč by herny v Plané měly být (např.
přínos pro městskou pokladnu).
Na tomto místě bych rád vyslovil svůj
názor. S vědomím toho, ţe legislativní
moţnosti města nebyly nijak oslnivé,
vyhláška mohla a měla být v minulosti
přijata. Město Planá se tak dnes mohlo
postavit vedle obcí, které se nesmířily
s legislativními potíţemi a mohlo by
dnes sklízet první ovoce svého snaţení
(viz nález Ústavního soudu – kausa
Chrastava). To je ale minulost. Dnes
máme díky zkušenostem obcí jako jsou
Chrastava, Bohumín, Praha apod.
moţnost vypracovat účinnou vyhlášku.
Tento fakt je stvrzen přijetím návrhu
novely zákona o loteriích ze dne 21. 6.

2011, který byl připraven Ministerstvem
financí ČR a poslancem Janem
Farským (TOP 09). Jde o nejvýraznější
posílení regulace loterií a sázek za
posledních dvacet let.
Ve svém článku kritizujete moji řeč z
posledního červnového zastupitelstva.
Vystoupil jsem nejen jako zástupce
TOP09 v Plané, ale také jako plánský
občan, který se o tuto problematiku jiţ
delší dobu zajímá. Jestliţe jsem si já občan, který nejsem zastupitelem, mohl
na toto téma připravit řeč a přednést ji,
mohl jste tak učinit i Vy jako zastupitel,
který se jistě o tuto problematiku zajímá
také.
Miroslav Pelán
(Článek p.Teplíka byl připraven pro
červencové vydání, v zájmu korektnosti
dostal prostor k vyjádření p. Pelán a
oba články zveřejňujeme současně.
Další diskuse na toto téma můţe být
vedena v návštěvní knize na webu
města, případně na zářijovém jednání
plánských zastupitelů. Redakce)

Univerzita třetího věku
pokračuje na podzim
dalšími semestry
Po úspěšném absolvování pilotního
projektu VU3V v Plané jarním pilotním
semestrem Astronomie v hudbě a
umění a jeho úspěšném zakončení,
jsme se rozhodli pokračovat podzimním
a jarním semestrem.
Připravili jsme pro Vás:
Pěstování a vyuţití jedlých a léčivých
hub (od 4.10.2011 – 13.12.2011)
Lesnictví (únor – duben 2012)
Jednotlivé, přibliţně hodinové přednášky, shlédnou posluchači společně
6x za semestr (cca kaţdých 14 dní).
Semestr stojí pro seniory 300 Kč. Po
kaţdé přednášce můţe další hodinu
probíhat společná diskuse řízená
moderátorem
v
návaznosti
na
přednášené téma. Dále účastníci
vypracují samostatně nebo kolektivně
elektronický test k ověření pochopení
výkladu. Nejasnosti či doplňující otázky
lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí VU3V portálu zaslat
lektorovi - přednášejícímu, který do
předem stanoveného termínu zašle
odpovědi.
Časový prostor do další přednášky
můţe kaţdý senior buď samostatně
nebo ve skupinkách opakovaně vyuţít
k samostudiu jiţ vyslechnutého tématu.
Pokud má účastník problém s
ovládáním počítače, nebo s moţností
přístupu k němu, je pro něj připravena
tištěná podoba přednášky.
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. 2011 ve 14 hod.,
kdy budou upřesněny další organizační

záleţitosti, v prostorách MANAG & C,
spol. s r.o. Institut vzdělávání, Kyjovská
637, 348 15 Planá.
Bliţší informace o studiu získáte na
portálu www.managc.cz
a www.e-senior.cz. Nebo volejte panu
Petru Nyčovi, tel. 728 945 804,
e-mail: pnyc@managc.cz, manaţeru
tohoto projektu v Plané.

Dík za příjemné setkání
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat
našim spoluţačkám paní Marušce
Ludvíkové (Krečové) a paní Věrce
Boškové (Limburské) za velmi pěkné
uspořádání Setkání spoluţáků po 50
letech od ukončení ZDŠ v Plané.
Konalo se 18.června v restauraci na
koupališti.
Dále děkuji panu učiteli Košnarovi,
který přijal naše pozvání a zavítal mezi
nás i s manţelkou, také velký dík paní
Hričkové, která nám v době svého
volna otevřela školu a umoţnila nám
prohlédnout si školu, do které jsme
chodívali. Za všechny účastníky srazu
Zdeněk Boudný

Vzpomínkový večer v kině
Dne 11.července uspořádal KČP –
sekce bývalých ochránců státních
hranic v Plánském biografu vzpomínkový večer u příleţitosti 60.výročí přijetí
zákona o ochraně státních hranic. Dřív
jsme tento den slavili jako Den
Pohraniční stráţe.
Do kina přišlo cca 170 lidí nejen
z Plané a okolí, ale přijeli hosté i z Mar.
Lázní a dokonce z Chebu. V předsálí
byla na řadě panelů instalována
výstavka historických fotografií z archivu patriota Pohr. stráţe, nám starším
všem známého, pana Hynka Altmanna
st. Tematicky byly zaměřené na historii
svazku Pohraniční stráţe, který aţ do
svého zrušení v roce 1991 působil
v našem městě.
Vzpomínkový
večer
zahájil
př.
Kvasnička ml. Krátce pohovořil o
nutnosti přijetí zákona o ochraně čs.
státních hranic. Poté zazněly písně
z hraničářského prostředí a nechyběl
ani slavný Pochod SNB. Před
samotným promítnutím filmu Černý vlk,
jehoţ uvedení bylo součástí večera,
vystoupil pplk.v.v. Dr. Jaroslav Horák.
Podělil se s námi nejen o vzpomínky na
své začátky sluţby v PS, ale i o velice
silný záţitek z cesty na Slovensko, kam
jel oznámit rodičům, ţe jejich syn
zahynul při ochraně státních hranic.
Tato jeho vzpomínka jistě mnoha
přítomným, zvláště ţenám, vehnala
slzy do očí. Úsměvnější bylo poté jeho
vyprávění, kdy jako psovod byl přímým
účastníkem natáčení filmu Černý vlk a
jeho vzpomínky na herce, kteří ve filmu
hráli. Své vzpomínání zakončil tím, ţe
je velice hrdý na to, ţe mohl slouţit u

naší čs. Pohraniční stráţe. Přestoţe
celá řada návštěvníků film znala, právě
osobní vzpomínky pplk.
Horáka
umocnily celkový dojem a věřím, ţe
většině návštěvníků přiblíţily, jaký ten
ţivot na hranicích vlastně byl, ale
moţná i trochu poopravily názor, který
je v dnešní době o pohraničnících
šířen.
Podle reakce lidí při odchodu se
domnívám, ţe se večer velmi podařil.
Za to patří všem, kteří se o jeho zdar
zaslouţili, velký dík. V samotném
závěru př. Kvasnička řekl, ţe příprava
oslav je i splněním slibu, který dal při
vzpomínkovém večeru při úmrtí p.Jiřího
Kalaše, ţe film, jehoţ promítání krátce
před jeho smrtí začali společně
připravovat, bude promítnut.
Marie Čechová, Planá

Charitativní akce se vydařila
Koupaliště plné zábavy, tak zněl název
charitativní akce. Konala se 16.července, kde jinde neţ na koupališti. Kolem
14. hodiny začaly první registrace dětí
do dětské olympiády. Přihlásilo se jich
okolo 50 ve dvou věkových kategoriích,
mladší do 7 let a starší od 8 do 15 let.
Soutěţilo se v 6 disciplínách. Děti si
vyzkoušely jak přesnost v podobě kopu
na branku nebo hodu na šmoulu, tak
vědomosti a poznávací disciplíny.
Vítěze jednotlivých kategorií čekal
pohár, medaile, diplomy i nějaké
kníţky. Samozřejmostí bylo rozdávání
sladkostí během celého dne pro
všechny děti. Mladší kategorii vyhrál
Vladimír Mašek, na 2. místě se umístila
Anička Mašková a 3. místo obsadila
Táňa Čornová. Ve starší kategorii bylo
pořadí následující - 1. Tomáš Kubát
2. Martin Kubát 3. Kryštof Janata.
Vítězům gratulujeme. Všichni, kteří
zavítali na koupaliště, mohli shlédnout
dech beroucí vystoupení Plánských
kluků na BMX freestyle kolech, kteří
skákali i přes 4 odváţlivce, dále ukázku
práce sluţebního psa městské policie
s psovodem panem Mgr. Postlem, a
v neposlední řadě perfektní vystoupení
taneční skupiny Dance studio Wanted
z Mariánských Lázní. Celé odpoledne
si mohly děti i dospělí vyzkoušet
slakeline (chůze po provazech), nebo
aquazorbing. Na akci za námi zavítala
také hasičská hlídka Staropramen,
kterou můţete znát z televize. Od
19.hodiny vystoupila kapela Triangl,
která hrála aţ do půlnoci. Vstupné na
akci bylo dobrovolné a veškeré putuje
na nadaci Slunce dětem. Vybralo se
přesně 4002 Kč a 20 polských grošů.
Všem, kteří vhodili byť korunu,
děkujeme. Na závěr bychom chtěli
poděkovat velkému mnoţství lidí, bez
kterých by se akce nemohla uskutečnit
od sponzorů akce - Pizzerie Café
Kusadloo, Móda Inspir, Abrus Pohár,

Lieblprint, přes veškeré účinkující, aţ
po lidi, kteří pomáhali při registraci dětí
a na jednotlivých disciplínách. Všem
těmto lidem patří náš velký dík a
uznání. Jsme rádi, ţe i v dnešní době
se najdou lidé, kteří jsou ochotni
obětovat svůj čas pro dobrou věc bez
nároku na honorář.
Tomáš a Jakub Sádlíkovi

Vzpomínáme…..
…dne 20.srpna vzpomeneme 80.výročí
nedoţitých narozenin pana Jacquese
Lišky z Otína. Kdoţ jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina

Blahopřejeme ….
… všem plánským občankám a
občanům, kteří v červenci t.r. oslavili
významné ţivotní jubileum. Jsou to
paní a pánové: Anna Beránková,
Jaroslav Čečil, Hana Fundová, Zdena
Hanusová, Bedřiška Kerulová, Václav
Kočí, Bohumil Kovařík, Vojtěch Kříţ,
Miloslav Kubička, Anna Lobovská,
František Metelka, Anna Podlipská,
Jiřina Reilová, Jindřich Reil, Margita
Strejcová,
Edeltraud
Šimková,
Soběslav Vacek, Miloslava Vališová,
Anna Vaňková, František Veverka,
Zdeňka Vokrojová, Jindřiška Vrzalová.

Mk Salon - Půjčovna svatebních a
maturitních šatů-WWW.mksalon.cz
(velký výběr značkových svatebních
a maturitních šatů včetně doplňkůpánské obleky, smokingy,
ozdoby na auta, svatební oznámení,
velký výběr snubních prstenů).

Monika Kozlová tel: 777 069 109,

e-mail:mksalon@seznam.cz
Nádražní náměstí 284,
353 01 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...

ELEKTRA 123
prodej z letáku
PROTON + PLANEO.
Nemusíte do Tachova.
Najdete-li v Plané a okolí nižší cenu,
půjdu pod ni.

Tel. 374 798 700, 777 290 755

DVAADVACÍTKA PLANÁ
pro Vás jsme zastřešili zadní terasu
posezení na obou terasách

www.ubytovaniplana.cz
fc: BAR 22 PLANÁ
+420 777 655 706
Veškeré akce budou na facebooku

Srdečně Vás a Vaše přátele zveme do

RELAX STUDIA

Nově psí salón

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….

v přízemí domu čp. 22,
náměstí Svobody v Plané.
Facebook: psí salón Planá,

Přijďte si k nám odpočinout a strávit
příjemné chvíle plné relaxace.
Těším se na Vás… Vaše Mirka Žáčková

www.dogsalon.info

SLEVOVÝ KUPON

Kompletní úprava, koupání,
poradenství, prodej kosmetiky.
Objednávky ihned.

- při předložení tohoto kuponu máte od
Relax Studia

TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN KVĚTOŇ
Přijmeme čistotnou důchodkyni na
výpomoc do Penzionu22 v Plané.

Slepá 244, 348 15 Planá,
Tel.: 776 178 883

777 655 095
p. Konopová

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

Malířské a lakýrnické práce,
nátěry střech a fasád,

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

777 655 095 p. Konopová

10% slevy na vybranou
proceduru

PLÁNSKÝ BIOGRAF
Pondělí 1.srpna
20 hodin, vstupné 40 Kč

ČR
80 min.

REKVALIFIKACE
Film mapuje situaci člověka, který svým
věkem přesáhl padesátku, přišel ne
vlastní vinou o práci, a nyní ji hledá.
Příběh pana Zrzavého je napsaný podle
neobyčejných záţitků obyčejných lidí.
Jeho vzorem jsou tisíce odborníků ve
zralém věku, kteří vlivem vnějších
okolností přišli o práci. Poněkud absurdní
dobrodruţství nezaměstnaného pana
Zrzavého se prolíná s příběhem muţů z
druhého konce společnosti – mafie.

Středa 3.srpna
17.30 hodin, vstupné 70 Kč
101 min.

ČR

ČERTOVA NEVĚSTA
„Bonus malý divák“
Prázdninová repríza úspěšné pohádky
Zdeňka Trošky.
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...

Úterý 9.srpna
20 hodin, vstupné 60 Kč

ČR/DE
90 min.

PO DLOUHÉ NOCI DEN
Přišli z Polska, Ruska, Ukrajiny, Česka,
Francie, Holandska a Belgie – nuceně
nasazení pracovníci, kteří se během II.
světové války starali o zásobování fronty
a udrţení ţivota v Německu. Pracovali v
muničních továrnách, vyráběli potřeby pro
domácnost nebo byli nasazeni v
zemědělství. Během této doby muselo
tuto sluţbu Třetí říši poskytnout téměř 13
milionů nuceně nasazených. Mnohým z
nich změnily válečné události cestu jejich
ţivota navţdy. Poprvé se nějaký
dokumentární film věnuje detailně ţivotu
nuceně nasazených po válce. Hledá
odpověď na otázku, jak byl natrvalo
formován a ovlivněn ţivot jedince.

Středa 10.srpna
17.30 a 20 hodin
vstupné 75 Kč

ČR
103 min.

V PEŘINĚ
Lucie Bílá, Karel Roden,Bolek Polívka
Polívka,
Eliška
Balzerová,
Nina
Divíšková, Arnošt Goldflam, Jiří Mádl,
Anna Stropnická, Milan Šteindler, Marek
Vašut, nebo Tatiana Vilhelmová.
Magický svět dobrých i zlých snů,
který se ukrývá přímo v našich
peřinách, oţije v muzikálové pohádce
F. A. Brabce.

Červenec 2011

Na malebném náměstí stojí proti sobě
dva domy. V jednom se nachází čistírna
peří, v druhém má kabinet paní Hilda –
vykladačka snů. Mezi nimi vládne
nepřátelství na ţivot a na smrt.

Pondělí 15.srpna
USA
20 hodin, vstupné 70 Kč 102 min.

PAŘBA V BANGKOKU
Ve filmu „Pařba v Bangkoku“ jedou Phil
(Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan
(Zach Galifianakis) a Doug (Justin
Bartha) do exotického Thajska na Stuovu
svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce v
Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a
naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou
pozdní snídani. Jenţe ne všechno se
vţdy děje tak, jak se naplánuje. Co se
stane ve Vegas, sice můţe zůstat ve
Vegas, ale co se stane v Bangkoku, si
nedokáţete ani představit.

Středa 17. srpna
GB
20 hodin, vstupné 65 Kč 104 min.

PAUL
Graeme (Simon Pegg) a Clive (Nick
Frost) přijeli do Ameriky na dovolenou,
během níţ chtěli procestovat všechna
místa proslulá údajným výskytem UFO.
Cesta probíhala podle plánu, dokud
nenarazili na titulního hrdinu. Byť jako
všichni správní ufologové v existenci
mimozemšťanů bezmezně věřili, Paul je
poněkud zaskočil. Přestoţe vypadá jako
typický „emzák“, chová se jako zastydlý
puberťák, tedy úplně stejně jako Graeme
a Clive, jen s kapkou americké
suverénnosti navíc.

Úterý 23.srpna
SK
20 hodin, vstupné 65 Kč 107 min.

CIGÁN
Adamovi,
čtrnáctiletému
romskému
chlapci z osady, zabijí otce. Nikdo neví,
co se stalo. Nejsou svědkové ani důkazy.
Matka po pohřbu dlouho netruchlí. Chce
zabezpečit děti, a tak se provdá za
otcova bratra – zloděje a lichváře Ţiga.
Adamovi se ze dne na den změní ţivot.
Najednou dospěl. Pomáhá matce, stará
se o sourozence a snaţí se je ochránit
před Ţigovým vlivem. Má jen dvě radosti
– boxerský trénink a černookou Julku.
Kdyţ matku odvezou do porodnice, otčím
vtáhne Adama a jeho bratry do svých
pochybných kšeftů.

Středa 24.srpna
USA
20 hodin, vstupné 65 Kč 125 min.

ŽENY SOBĚ
Smolařka Annie je všechno, jen ne
úspěšná. Pochybné milence opouští
nedůstojně a v práci ji terorizují zákazníci,

takţe nad ní permanentně visí hrozba
vyhazovu. Jediný světlý bod v jejím ţivotě
představuje kamarádka Lillian, ta jí právě
oznámila, ţe se bude vdávat, a Annie
jako nejlepší kámoška pochopitelně
slíbila, ţe jí se svatebními přípravami
pomůţe. Snaţí se o to víc, ţe se svou
troškou do mlýna chtějí přispět i další čtyři
Lillianiny přítelkyně.

Pondělí 29.srpna
20 hodin, vstupné 75 Kč

USA
93 min.

MECHANIK ZABIJÁK
Arthur Bishop je “mechanik” – elitní
zabiják s unikátním talentem pro čisté
odklízení cílů. Je to práce, která vyţaduje
profesionální přesnost a absolutní
nestrannost… a Bishop je ten nejlepší.
Kdyţ však zabijí jeho rádce a kamaráda
Harryho, Bishop ztrácí jednu ze svých
předností - nezaujatost. Další úkol tak
přichází od něj samého: zodpovědní
budou pykat! Jeho mise se však
zkomplikuje, kdyţ se Harryho syn, Steve,
k němu přidá se stejnou touhou po
pomstě a odhodláním přiučit se
Bishopovu řemeslu.

Úterý 30.srpna
USA
20 hodin, vstupné 65 Kč 102 min.

PRINC A PRUĎAS
Princ Thadeous (McBride) se ze všeho
nejlíp umí povalovat a závidět bratrovi,
princi Fabiousovi (Franco) jeho proslulost
a sličnou dívku Belladonnu (Zooey
Deschanel), kterou si přivezl z poslední
výpravy, aby ji pojal za manţelku. Neţ se
svatební zvony stačí pořádně rozeznít,
objeví se na scéně čaroděj Leezar (Justin
Theroux), jenţ se Belladonny zmocní a
unese ji na svůj hrad. Aby ţalem zlomený
ţenich nebyl na její záchranu sám, vnutí
mu otec král jako doprovod mladšího
bratra.

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 .
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