Zprávy z města
Plánští zastupitelé se sešli ve středu
28.dubna, tedy po uzávěrce našeho listu.
Do programu byla připravena zpráva o
práci Rady, zpráva o inventarizaci
majetku města Planá za rok 2009 a
majetkoprávní
záležitosti.
Usnesení
z jednání bude vyvěšeno na úřední desce
a na webu města. Další jednání
zastupitelstva se bude konat ve středu
16.června t.r. Po prázdninové přestávce
se zastupitelstvo v současném složení
sejde ještě 2 x . Termín komunálních
voleb dosud není znám, ale bude to
nejspíše konec října nebo začátek
listopadu t.r.

Upozornění
Příspěvky pro červnové číslo musí být
dodány do 12 h ve čtvrtek 20. května.
Později dodané příspěvky nebudou do
tohoto vydání zařazeny.

Oznámení o době a místu
konání voleb v Plané

voliče s trvalým pobytem v ulici Sokola Tůmy, Na Příkopech, Na Valech,
Kostelní, Slepé, Zámecké, Revoluční,
Luční, Severní, Mánesově, Sportovní,
Komenského,
Sadové,
Slovanské,
B.Němcové, Kyjovské, Hřbitovní, Masné,
Mezibranské, Tylově, Školní, Úzké,
náměstí Svobody
- ve volebním okrsku č. 3 volební
místnost v budově Městského úřadu,
náměstí Svobody čp. 1, Planá, pro
voliče
s trvalým
pobytem
v ulici
Dukelských
hrdinů,
Smetanově,
Dvořákově, Tepelské,
Bezdružické,
U Koupaliště, Plzeňské, Javorové,
Fučíkově čp. 699 až 701 a čp. 704 až
707, Lipové
- ve volebním okrsku č. 4 volební
místnost
v
budově
domu
s
pečovatelskou službou, Bohušova
ulice čp. 811, Planá, pro voliče s trvalým
pobytem v ulici Wolkerově, Zahradní,
Nerudově,
Havlíčkově,
Máchově,
Bohušově.

Starosta Města Planá podle § 15
odst.1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a
o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje :

- ve volebním okrsku č. 5 volební
místnost v budově Základní školy,
náměstí Svobody čp. 59, Planá, pro
voliče s trvalým pobytem v ulici Křížové,
Dolní, Horní, Větrné, Fučíkově čp. 455 až
482, 696 až 698, 725, 726.

1. Volby do Poslanecké

3. Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky potřebné pro
hlasování. Hlasovací lístky může volič
obdržet ve dnech voleb i ve volební
místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným
cestovním,
diplomatickým
nebo
služebním pasem České republiky, nebo
platným
cestovním
průkazem.
Neprokáže-li
uvedené
skutečnosti
stanovenými
doklady,
nebude
mu
hlasování umožněno.

sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční
dne 28. května 2010
od 14.00 do 22.00 hodin
dne 29. května 2010
od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
- ve volebním okrsku č. 1 volební
místnost v budově Základní školy,
ulice Na Valech čp. 143, Planá, pro
voliče s trvalým pobytem v ulici
Tachovské, Na Sádkách, Železničářské,
Bezejmenné, Příčné, Nádražní, Jateční,
Průmyslové, Karlíně
a pro voliče s trvalým pobytem v Křínově,
Kříženci, Otíně, Pavlovicích, Svahách,
Týnci, Vítovicích, Vížce, Vysokém Sedlišti
a Zlivi
- ve volebním okrsku č. 2 volební
místnost v budově Základní školy,
ulice Na Valech čp. 143, Planá, pro

Oslava osvobození
Letos v květnu si připomeneme, že od
konce 2.světové války a vítězství nad
fašismem uplynulo již 65 let. U nás
v Plané oslavíme osvobození města
armádou USA v pondělí 3.května. Oslavy
konané v roce s letopočtem končícím
nulou nebo pětkou bývají vždy větší a

slavnostnější, a letos tomu nebude jinak.
Především po několika letech do města
opět zavítá Convoy of Remembrance,
kolona asi 65 historických vojenských
vozidel Military Clubu z Plzně. Konvoj by
měl přijet asi ve 13.30 a zdržet se ve
městě zhruba hodinu. V této době –asi ve
14 h by měly být položeny květiny u
pomníčku na náměstí. Pokud vše vyjde
podle plánu, měla by se oslav zúčastnit i
paní Kathleen Hoffman, občanka USA,
jejíž otec byl přímým účastníkem
osvobození Plané. V roce 1945 zde pobyl
několik měsíců jako příslušník vojenské
policie
ubytované
přímo
v budově
radnice. O jeho zážitcích z té doby
napíšeme v dalším čísle měsíčníku. Po
skončení akce na náměstí bude
následovat další část oslav a to na
plánském hřbitově. V 15 h budou
položeny květiny a zapáleny svíčky u
obou pomníků obětí 2.světové války.
Zveme všechny občany, aby se oslav
zúčastnili
a
přispěli
tak
k jejich
důstojnému průběhu.
MM

Daň z nemovitostí 2010
V letošním roce budeme všichni platit
vyšší daň než v letech předešlých.
Složenky dostaneme jako každý rok
poštou od Finančního úřadu v Tachově
až někdy v polovině května. Daň pak
musí být zaplacena do konce května
v případě, že není vyšší než 5 tis.Kč.
Na Finančním úřadu v Tachově je
vyložen
k
veřejnému
nahlédnutí
hromadný předpisný záznam, ve kterém
jsou uvedeni všichni plátci daně, výše
daně a odkaz na zákon, podle kterého je
daň vypočtena. Plátci daně mohou do
tohoto předpisu nahlédnout od 21.dubna
do 21.května t.r.
Vyhláška FÚ Tachov s podrobnějšími
informacemi
k obsahu
hromadného
předpisu je vyvěšena na úřední desce
MěÚ Planá.

Veřejná sbírka na opravu
fary v Plané
Poslední březnový den byla ukončena
veřejná sbírka na opravu fary v Plané po
požáru. Částka ve výši 42.931,70 Kč
byla převedena na účet farnosti Planá,
která má městu do konce května doložit
fakturu za provedené práce minimálně
v uvedené výši. Celkové vyúčtování pak

může být předloženo ke schválení a
kontrole krajskému úřadu. S konečným
vyúčtováním a využitím sbírky bude
veřejnost seznámena následně do
jednoho měsíce.
Ing. Ťupová

Nabídka pronájmu
Město Planá vyhlašuje záměr pronájmu
místnosti – bývalé autobusové čekárny
na autobusovém nádraží v Plané.
V současné době je zde zřízena
restaurace. Žádosti o pronájem se
podávají Plánským službám, s.r.o., kde
také
zájemci
dostanou
podrobné
informace o předmětu pronájmu.

Městská policie
V našem městě slouží dva městští
strážníci. Jejich větší počet by jistě měl
svůj smysl, město by však muselo
vydávat ze svého rozpočtu další finanční
prostředky, ty jsou ovšem potřeba i
v jiných oblastech.
Úkolem městských strážníků je zajišťovat
pořádek ve městě. Zaměřují se
především na dodržování vyhlášek
města,
zejména
na
dodržování
bezpečnosti ve městě, boj proti
vandalismu,
dopravní
pořádek.
V letošním roce bylo strážníkům uloženo,
aby
věnovali
zvýšenou
pozornost
občanům, kteří neodklízejí výkaly svých
psů z veřejných prostranství. U tohoto
problému cítím nutnost se zastavit.
Technické služby mají k dispozici
k odklízení psích exkrementů speciální
vysavač. Úklid tímto způsobem provádějí
především na začátku jara – než vzroste
tráva. Pak už to na travnatých plochách
prakticky není možné. Letos na jaře
odsály technické služby z veřejných
prostranství několik desítek kilogramů
exkrementů. Stále přetrvává u řady
majitelů psů pocit, že se nic neděje, když
se jejich pes vykálí na chodník nebo do
trávníku a exkrement tam prostě zůstane.
Všichni vědí, že se psí výkaly mají
odklízet, a že k tomu mají k dispozici
zdarma na městském úřadě speciální
sáčky. Pokud jim v tomto ohledu svědomí
nic neříká, nezbývá než sankce. Strážníci
mají
za
úkol
všechny
zjištěné
nezodpovědné majitele psů přísně
pokutovat.
Od dubna letošního roku je činnost
městské policie nově organizována. Pro
občany budou strážníci k dispozici
v pracovní dny od 7 do 20 hodin.
V případě potřeby zásahu strážníků je
mohou
občané
v uvedené
době
kontaktovat na tel. č. 603 334 725. V této
souvislosti prosím občany, aby si všímali
svého okolí a nebáli se oznamovat
městským strážníkům, zjistí-li například,
že někdo ničí obecní majetek. Pořádek ve
městě je přece věcí nás všech.
Může se stát, že městský strážník na
oznámení občana nezareaguje a to
například proto, že byl zaneprázdněn
jinou činností. Pokud by strážník na
telefonické zavolání nereagoval, žádám
o sdělení této skutečnosti písemně nebo
na
telefonní
číslo
725 042 605

v následujícím pracovním dnu. Bude
vyhodnocováno, zda městská policie
měla a mohla na telefon reagovat.
Samozřejmě,
že
občané
mohou
v kteroukoli denní dobu včetně sobot a
nedělí při zjištění problému kontaktovat
na č. 158 Policii ČR. Hovory jsou
zaznamenávány a je vyhodnocován
zásah Policie ČR.
Jako pomoc při odhalování nepravostí
mají
strážníci
k dispozici
kamery
monitorující
některé
frekventované
městské prostory. Záznamy z kamer
nejsou vyhodnocovány průběžně, ale
vždy tehdy, když dojde k nějakému
problému, např. ke krádeži. Záznamy
z kamer slouží nejen plánské městské
policii, ale i Policii ČR. Přispěly již
v mnoha případech k odhalení pachatelů
vandalství a krádeží. Každý strážník má
také k dispozici svou vlastní kameru,
kterou může zaznamenat svůj zásah a to
kvůli jeho pozdějšímu posouzení.
Nově má městská policie k dispozici i
automobil a to Škodu Felicii Combi.
Město ji získalo bezúplatným převodem
od Policie ČR. Automobil budou městští
strážníci používat k nutným rychlým
přesunům, např. k nutnému zásahu.
Městští strážníci se ale stále budou
městem pohybovat především pěšky, aby
mohli lépe svou trasu sledovat a snadněji
odhalovat problémy. Já pravidelně
sjednávám schůzky, na kterých se
setkávám
s
velitelem
plánského
obvodního oddělení Policie ČR, kterých
se zúčastňují i plánští městští strážníci.
Vzájemně se informujeme o situaci ve
městě, vyhodnocujeme ji a plánujeme
společné akce a spolupráci při zásazích.
Ing. Karel Vrzala, starosta

se zaparkováním, neboť na ně čekalo
mnoho soutěží a voňavé buřtíky. Všechny
čarodějnice se velmi dobře předvedly a
bylo velmi obtížné vybrat ty nejhezčí,
neboť každá byla jiná, ale přesto si byly
všechny velmi podobné, krásné a
nápadité.
O krásné zábavné odpoledne se
postarala Hlavní čarodějka paní Braucci a
čaroděj Ohniváč pan Králík, odborní
čarodějní poradci – paní Netrvalová,
Orlová a pan Štefl. Výborná byla i pomoc
čarodějnických učňů, kteří ochotně
pomáhali při občerstvení a soutěžích.
Celé odpoledne se neslo ve velmi
příjemném
a
pohodovém
duchu,
podpořeno bylo nádherným slunečným
dnem. Potěšující bylo, že přišlo i mnoho
rodičů, kteří se též zapojili do
čarodějnických rejů. Všem nám bylo
příjemně a přejeme více takových
společných akcí, která nás obohacují.
Velké
poděkování
patří
všem
organizátorům.
J. Basáková, ředitelka

Spolufinancováno
Evropskou unií
z Evropského fondu
pro regionální rozvoj

Výkup baterií
V březnu t.r. se v poštovních schránkách
mnoha plánských občanů objevil leták
s oznámením o návštěvě
firmy
RESKÁTOR, která bude vykupovat
autobaterie.
Protože tato firma neprojednala akci
předem s městem, byla provedena
kontrola oprávnění
výkup realizovat.
Výsledkem šetření bylo oznámení
nezákonné činnosti České inspekci ŽP
Plzeň. Oznámení bylo shledáno jako
oprávněné.
Upozorňujeme občany, že mají při
odkládání odpadu využívat systému
zavedeného obcí, t.j . předávat jej do
sběrného dvora nebo do mobilní sběrny
při vyhlášených svozech, jejichž provoz
zajišťuje firma s potřebným povolením.
Odbor životního prostředí MěÚ Planá

Zahrada
plná
čarodějnic
Ve čtvrtek 22.4.2010 se celá naše školní
zahrada hemžila čarodějnicemi. Na
čarodějnický slet přiletělo mnoho krasavic
na bytelných košťatech. Neměly problém

Žijeme vedle sebe, poznáváme se
(čilá mezinárodní spolupráce na ZŠ
náměstí Svobody)
Od 2.května do 6.května t.r. se žáci naší
školy
zúčastní výměnného pobytu
v sousedním
Bavorsku.
Tentokrát
nebudou ubytováni v rodinách, ale ve
středisku pro mládež v Geiselhöringu. To
je blízko Bogenu, ze kterého je naše
partnerská škola.
Žáci přispějí na pobyt jen symbolickou
částkou. Proto se učitelé naší školy
rozhodli vybrat ty žáky, kteří svou
mimoškolskou činností – například účastí
ve vědomostních soutěžích, prací při
publikaci školního časopisu, pomocí při
organizaci různých sportovních akcí přispěli a přispívají k dobrému jménu naší
školy. Přejeme jim šťastnou cestu a
bezva pobyt!
18. května t.r. očekáváme jednodenní
návštěvu žáků z partnerské LudmillaRealschule v Bogenu na naší škole.
Přivezou
s sebou
naši
a
jejich
fotografickou výstavu „Město, ve kterém
žiji“.
Výstava
bude
umístěna
v prostorách naší školy a veřejnost si ji
může prohlédnout do konce měsíce.
Německé a české žáky očekávají

jazykové hry, společný oběd ve
školní jídelně a návštěva místního
Hornického muzea. Společně a zajímavě
strávený den
přispěje k upevnění
navázaných přátelských vztahů a ke
zlepšení komunikace mezi mládeží
obou zemí.
Touto prospěšnou akcí bude ukončen
mezinárodní projekt „Žijeme vedle sebe,
poznáváme se“. K realizaci projektu
značnou mírou přispěl DF INTERREG IV,
ZIL 3, Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko.
Světlana Gomoláková

Najděte si „svého“ výrobce
Zajímavý katalog vydala Místní akční
skupina Český Západ pro území ve své
působnosti, do kterého spadá i Planá.
Zájemci v katalogu najdou termíny všech
tradičních akcí a jarmarků pořádaných
v regionu v průběhu celého roku. Dále
jsou zde uvedeni řemeslníci, výrobci a
další dodavatelé nabízející vlastní
produkci nejrůznějšího charakteru – tak
třeba biopotraviny, hračky, nábytek,
keramiku či květinové vazby. Jako bonus
pro ty, kteří hledají nevšední kulinářské
zážitky,
je
zde
uveden
přehled
bavorských farem prodávajících tzv. „ze
dvora“. Jedná se o jejich vlastní produkci
– potraviny, maso, ryby všeho druhu,
zelenina, domácí likéry atd. Katalog je
k nahlédnutí
v plánské
knihovně,
v podatelně
na
městském
úřadu,
v informačním centru MaS v Černošíně a
také na www.mistni-vyrobky.cz.

Práce v továrně na čokoládu
pokračují
Koncem března navštívil pana starostu
Vrzalu budoucí ředitel „čokoládovny“ na
Plzeňské ulici. Informoval jej o aktuálním
stavu příprav na otevření provozu. Pan
starosta naopak pana ředitele informoval
o zájmu řady plánských občanů získat
v provozovně zaměstnání. Kolik jich
nakonec firma zaměstná, není zatím jisté,
nyní se hovoří o asi 60 pracovních
místech. Dosud projevilo zájem asi 200
občanů. Provoz by měl být zahájen
pravděpodobně v listopadu.
MM

Nastoupily posily
S příchodem jara se rozšířily řady
pracovníků města. Do pracovního
poměru na dobu určitou bylo přijato
deset občanů registrovaných na úřadu
práce. Od dubna do konce listopadu
budou pracovat v celém územním obvodu
města. Čeká na ně spousta práce při
úklidu města, úpravách veřejného
prostranství, údržbě zeleně a to jak
zelených ploch, tak i různého stromoví a
keřů. Jako první přišel na řadu úklid po
zimě. Ten je opravdu nezbytný při
pohledu na stav chodníků, zelených
ploch, příkopů kolem komunikací i
prostranství kolem bytových domů.
Pracovníci denně nasbírají desítky pytlů
odpadků. V naprosté většině jsou to
plastové lahve a nejrůznější obaly jen tak

odhozené z ruky, ale i různé pytle se
směsným odpadem, staré pneumatiky,
vyřazené elektrospotřebiče a tak dále.
Připravit práci pro deset lidí a
zorganizovat ji tak, aby vše klapalo, je
náročný
logistický
úkol.
Skvělým
způsobem
jej
zvládá
paní
Eva
Čermáková,
jinak
vedoucí
odboru
životního prostředí Městského úřadu
v Plané. Důkladně si zmapovala celé
město a a vytvořila si přehled, co všechno
je třeba udělat.
Město dále nabízí občanům pobírajícím
dávky v hmotné nouzi možnost zachovat
si vyšší dávku výkonem tak zvané
veřejné služby. Opět se jedná o práce
manuálního charakteru na úklidu a
úpravě veřejných prostranství ve městě.
Pokud takový občan odpracuje měsíčně
20 hodin pro město, zůstane mu dávka ve
stanovené výši. Při odpracování 30 hodin
měsíčně se dávka zvýší o asi 500 Kč.
Naopak tomu, kdo o veřejnou službu
zájem nemá, se dávka sníží na 2 020 Kč.
Tato veřejná služba byla zřízena již před
rokem zatím pro 10 občanů. Je zajímavé,
že zájem o ni je tak malý, že zatím nebylo
třeba tento počet zvyšovat. Že by to s tou
hmotnou nouzí nebylo zase až tak zlé?
MM

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc květen
2010:
1.5.2010 – v 17 h Galerie ve věži
v Plané
První vernisáž letošní výstavní sezóny
bude patřit sdružení výtvarníků
NEFOSIN.
Výstava potrvá do 31.května 2010.
3.5.2010 - začátek ve 13 h, náměstí
Svobody
Oslava 65.výročí osvobození města
americkou armádou
13.00 – 14.30 – hudební program,
proslov pana starosty a kladení kytic u
památníku armády USA
13.30 - příjezd kolony vozidel „ CONVOY
OF REMEMBRANCE 1945“ pod vedením
Military Car Clubu Plzeň
14.30 – odjezd kolony vojenských vozidel
15.00 – uctění památky na místním
hřbitově
V prostorách radnice bude instalována
výstavka prací zařazených do výtvarné
soutěže k výročí osvobození a zároveň
budou oceněny nejlepší práce.
4.5.2010
–
zájezd
do
Divadla
v Mariánských Lázních na představení
Divadla Járy Cimrmana „Švestka“.
Odjezd autobusu v 18.50 hod. z AN
Planá.
15.5.2010 – od 16.00 hodin, sál MěKS Květnové setkání dříve narozených
Přijďte se s námi společně pobavit! Čeká
Vás příjemné posezení, prezentace prací
SOU Planá, živá hudba, tanec a soutěže.
Občerstvení je zajištěno. Vstupné 20 Kč
(včetně kávy).

Navazujeme na březnové setkání, které
mělo velmi pozitivní ohlas. Akce je
připravována ve spolupráci s DÁMSKÝM
KLUBEM.
21.5.2010 – zájezd do Divadla J.K.Tyla
v Plzni na abonentní představení „ Dáma
na kolejích“. Odjezd autobusu: Chod.
Planá 17.15 h, ul.Luční 17.20 h, AN
Planá 17.30 h.
25.5.2010 – od 18.00 hodin, Plánský
biograf
Vyprávění
plánského
cestovatele
Dalibora Bartoše o Maroku. Uvidíte
množství netradičních fotografií z jiného
úhlu pohledu, než jsme zvyklí – Saharou
a pohořím Atlas na kole. Vstupné 20 Kč.
Připravujeme zájezd do přírodního
divadla v Lokti na představení opery
Rusalka v podání sólistů opery ND a
Státní opery Praha. Sobota 17.července
t.r., odjezd autobusu v 18 h, začátek
představení ve 21 h. Vstupenky
je možné zajistit v hodnotě 350-1000 Kč,
doprava 150 Kč. Zájemci, hlaste
se co nejdříve na MěKS,
telefon 374 794 223 nebo 728 488 038.
Další informace:
Podrobnosti na plakátech MěkS a tel. 374
794 223, 728 488 038, mks@muplana.cz

Galerie ve věži – první
výstava 2010
V sobotu 1. května 2010 bude vernisáží
zahájena výstava sdružení výtvarníků
NEFOSIN, což je občanské sdružení
založené v roce 2009 skupinou
výtvarníků, kteří se ve svých tvůrčích
aktivitách znají a kontaktují již dlouhou
řadu let. Členové sdružení jsou ve svém
uměleckém zaměření velice rozdílní,
různorodí a prostřednictví své výstavy
Vám přiblíží široké spektrum výtvarných
hodnot. Výstava potrvá do 31.května.

Muzeum Českého lesa
v Tachově
4.5. 2010 – vernisáž výstavy pastelů a
akvarelů Jana Rybeckého, potrvá do
31.5.2010
5.5. 2010 – promítání filmů Františka
Soukupa s tématem konce války,
pochodů smrti a amerických vojsk na
Tachovsku.
15.5. 2010 - Mezinárodní den muzeí , od
10 do 16 hodin je vstup zdarma,
odpoledne bohatý program, otevřeny
jindy nepřístupné prostory včetně bývalé
klášterní knihovny s nově restaurovanou
freskou, testy, kvizy a soutěže o ceny.
Další ročník přehlídky filmů, které nejsou
v běžné distribuci BIO MUSAION.
21.5. 2010 – doprovodný program
mezinárodního festivalu PAF 2010 –
výstava podvodních fotografií
Pavla
Bohoňka.
(PAF 2010
od 20. do 23.5. 2010,
společenský areál Mže - 32.ročník
mezinárodního
festivalu
potápěčské
fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby)

RUBIKON NA ZŠ NÁMĚSTÍ
Naše škola se zapojila do 2. ročníku
celorepublikové soutěže RUBIKON. Je to
postupová soutěž, která zábavnou
formou vede děti ke zvýšení právního
vědomí, osvojení si komunikativních
dovedností a zvýšení rozhodovacích
kompetencí.
Dubnového kola se zúčastnilo šest
pětičlenných družstev. Nejlepší družstvo
pak postoupilo do oblastního kola, které
se konalo 16. dubna v Tachově. Naši žáci
byli perfektně připraveni, jen nám chyběla
ta pomyslná kapka štěstí. V našem
případě to byl jeden jediný bod, který nám
chyběl k prvnímu místu, a tudíž k postupu
do krajského kola. Ten si vybojovala ZŠ
Gagarinova, Stříbro.
Musím družstvo ve složení Martin Liška,
Dominik Zemko, Veronika Blažková,
Tomáš Němeček a Miroslav Luzar
pochválit za jejich svědomitou přípravu a
znalosti, zvláště pak, když za sebou
nechali družstva Gymnázia a ZŠ Zárečná
z Tachova, stříbrskou ZŠ Mánesovu a i
druhou plánskou školu.
Na význam oblastního kola i hodnotu
umístění ukazuje i účast všech ředitelů
škol, senátora pana Miroslava Nenutila i
bývalého
senátora
a
současného
poslance Parlamentu ČR pana Václava
Votavy.
Jana Seidlerová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Na konci března se v aule naší školy
uskutečnil dětský maškarní ples.V 15
hodin se zde sešlo asi 250 dětí a rodičů.
Hezké
odpoledne
zahájil
svým
vystoupením kroužek AEROBIKU. Poté
následovaly soutěže a především tanec.
K poslechu i tanci hudební skupina
ROZVRZANÁ ŽIDLE. Děkujeme všem,
kteří pomáhali při organizaci celé akce,
děvčatům za vystoupení a všem, kteří si
přišli zatančit a pobavit se.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
30.4.2010 – 19 h. altán koupaliště.
Tradiční pálení čarodějnic na koupališti
v Plané připravované ve spolupráci s p.
Vivodíkovou z DDM. Ani v letošním roce
nebude chybět program pro děti, soutěž o
nejkrásnější čarodějnici a o hudební
produkci se postará opět skupina Wyjou.
Podrobnosti najdete na plakátech akce.

DEN DĚTÍ
Zveme všechny děti i jejich rodiče, aby
přišli
v sobotu
29.
května
t.r.na
koupaliště. Oslavíme zde společně DEN
DĚTÍ. Připravujeme vystoupení rytířů,
vystoupí děvčata z kroužku Aerobiku,
zahraje hudební skupina Vysmátí komáři,
pro zájemce tu bude výtvarná dílna a
samozřejmě nebude chybět spousta
soutěží. Bližší informace najdete včas na
plakátech a na
webových stránkách
školy.

LÉTO SE BLÍŽÍ
O letních prázdninách pojedeme již
tradičně na výtvarný tábor, který je již

obsazen. Ostatní se mohou přihlásit na
příměstský tábor. Ten se bude konat od
1. července do 2. července
a od 7. července do 9. července 2010.
Čekají nás výlety, vyrábění a vaření.
Každý si může vybrat dle svého zájmu.
Přihlášky a bližší informace získáte
v DDM.
Za DDM Lenka Vivodíková

„O NEJKRÁSNĚJŠÍHO
VOŘÍŠKA“
ZKO Planá pořádá u příležitosti Dne dětí
11. ročník oblíbené soutěže pro děti a
ostatní veřejnost. Zveme Vás i s Vašimi
chovanci v sobotu 22.května t.r. od 14 h
do areálu ZKO (směr na Černošín).
Přejímky psů a evidence soutěžících
začínají ve 13 h. Očkovací průkaz psa
s sebou. Soutěžící do 18 let startovné
neplatí, ostatní 100 Kč. Vstupné
dobrovolné. Program: nejhezčí Voříšek,
nejšikovnější Voříšek, sympatie diváků,
ukázky výcviku a další doprovodné
atrakce. Za ZKO Planá jménem výboru
zve Vladimír Kerul, předseda

Bonsai Merklín 2010
Ve dnech 15.-16.5.2010 se bude konat 7.
ročník výstavy Bonsai Merklín 2010, vždy
od 9 do 18 h na zámku v Merklíně u
Přeštic.
Bonsaje - cca 120 exponátů z celé ČRbudou jako vždy umístěny v atriu zámku.
V malém zámeckém sále budou
vystaveny suiseki od předních českých
sběratelů. Po oba dny je připraven bohatý
doprovodný program.
V sobotu
vystoupí
Přemysl
Písař
s přednáškou o tvorbě okrasných zahrad
(od 9.30 h), následuje od 10.30 hod
přednáška o alternativní léčebné metodě
Hogudo
založené
na
meditacích,
psychickém uvolnění a jednoduchých
relaxačních cvicích. Terapii představí
lektor Mgr. Jiří Houdek, který ji studoval
v chrámu v pohoří Tjan Šan.Součástí
přednášky budou také názorné ukázky
cviků.
Od 12.00 následuje poutavé vyprávění
Jiřího Trčky o cestách za japonskými
historickými artefakty, přírodou, lidmi i
kulturou. Ze svých cest dováží pravé
japonské starožitnosti – obrazy, sošky,
porcelán a další, které budou na výstavě
k prodeji.
Dále se představí jeden z nejznámějších
evropských demonstrátorů Václav Novák
při ukázce tvarování bonsají - demo od
13.30 h. Po něm se do velkého sálu
(v 16.30 h) vrátí Mgr. Houdek s další
přednáškou o terapii Hogudo.
V zámeckém parku budete moci shlédnout bojové umění Hung Ka vedeného
D.Šejnou (Plzeňská škola jihočínského
umění) ve čtyřech ukázkách (v 10, 11, 13
a 14 h) a ukázku orientálního tance od 15
h lektorky Jany Tiplové. Ta během 60
minut představí orientální tanec obecně,
jeho styly, kostýmy a hlavně přínos. Malé
děti budou mít od 14 h v parku připraven
skákací hrad.

V neděli bude mít bylinář Pavel Váňa dvě
přednášky o fytoterapii (v 9.30 a v 15 h)
na téma: S bylinkami za zdravím 1. a 2.
Pavel Váňa, známý též jako bylinář
Pavel, je legendou českého bylinkářství.
Používá 75 základních bylin, ovšem zná
účinky celkem asi 600 léčivek.
Má řadu svých vlastních specialit. Již
v sobotu od 12 h možnost individuální
konzultace s Pavlem Váňou v zámeckém
salonku. Mezi přednáškami o fytoterapii
proběhne společné tvarování - demo
Greenhornů (neformální seskupení pěstitelů bonsají pro začínající pěstitele).
V zámeckém parku proběhnou ukázky
cviků Hogudo a ukázky Taiči (Tradiční
čínské cvičení). Přestože se jedná o
bojové umění, je v současné době známo
hlavně jako cvičení pro zdraví. Jeho
dlouhodobější praktikování je dobrým
tréninkem mozku a nervové soustavy,
krevního oběhu, pohybového aparátu a
správného držení těla. Do ukázek cvičení
se budou moci návštěvníci zapojit.
V zámeckém parku bude připraveno od
13.30 do 16.30 h zábavné odpoledne pro
děti od tří let. Hlavní částí programu bude
tvořivá dílnička pod širým nebem –
výroba zvířátek, květinek, stromků,
srdíček z přírodních materiálů, doplňkově
bude program obohacen o pohybové hry
a aktivity.
Během celého víkendu bude probíhat
v zámeckém areálu workshop (máte-li
zájem, přineste si bonsaje), bude zajištěn
prodej bonsají a bonsajových potřeb.
Samozřejmostí je občerstvení.
Myšlenkou
výstavy
je
přinést
návštěvníkům možnost pozastavení a
zamyšlení v dnešní uspěchané době.
Věříme, že si od nás každý odnese
alespoň kousek radosti z příjemné a
pozitivní atmosféry, kterou se snažíme
pro návštěvníky každý rok vytvářet.
Srdečně zvou pořadatelé.

Husitský pochod 2010
„Putovat jako kdysi husité“ se jmenuje
společná česko-německá akce. Její
účastníci se vydají na pochod kopírující
trasu cesty, kterou se v říjnu 1414 ubíral
Jan Hus z Krakovce do Kostnice. Putovat
se bude v oblečení a s vybavením, které
měli lidé k dispozici v 15.století.
Zavazadla a táborové potřeby poveze vůz
tažený koňmi. Denní etapy budou dlouhé
asi 20 km, celá trasa z Krakovce přes
Město Touškov, Stříbro, Tachov až do
cíle v Bärnau měří asi 110 km. Místem
setkání a výchozím bodem je hrad
Krakovec u Rakovníka. Účastníci se zde
sejdou 4.května a pochod skončí
9.května – v Evropský den – v Bärnau.
Bližší informace získají zájemci na
adrese: petrbrozek@yahoo.com.
V minulých letech několikrát podnikli
cestu s husitským vozem nadšenci
z Tachova vedení p.dr. Pavlem Řepou.
V našem městě vždy nocovali a jejich
uvítání bylo vždy pěknou a zábavnou
akcí. Letošní pochod se –bohužel- Plané
vyhne.
MM

Úspěch dívek z SOU Planá
na soutěži „Krušovické
čepování“
Dne 7. dubna 2010 se tříčlenné družstvo
dívek 2. ročníku oboru kuchařské práce
ve složení M. Burianová, Š. Pokorná
a P. Postlová umístilo v regionálním kole
soutěže „Krušovické čepování 2010“ na
krásném druhém místě. Soutěž se konala
v prostorách restaurace Luna v Karlových
Varech a našim žákyním konkurovalo 6
družstev ze středních odborných učilišť
Karlovarského i Plzeňského kraje. Velký
dík patří panu Petru Blobnerovi –
vedoucímu tachovské restaurace „U Tří
rybiček“, který žákyním poskytl nejen
zázemí pro teoretické prozkoušení
znalostí, ale především názorně předvedl
techniku správného čepování piva.
Družstvo dívek postupuje do celostátního
kola, které se bude konat dne 13. května
2010 v prostorách krušovického pivovaru.
Držte nám palce, ať nás štěstí neopouští!
Za SOU Iva Holá

Oznámení
MUDr. Vladimír Solar děkuje všem
pacientům, kteří docházeli během 25 let
na ošetření, za důvěru. Od 1.dubna t.r. je
ordinace přestěhována do Mar. Lázní, ul.
B. Němcové 452. Objednat se je možné
na tel.č. 354 625 573. Ty, kteří
nepomýšlejí na dojíždění, potěším
informací, že zubní ordinaci na poliklinice
v Plané otevře během několika málo
měsíců nová paní lékařka. S pozdravem
V.S.

MODLITBA ZA NÁROD
Drazí přátelé, (ať jste nositeli daru víry,
nebo ne), všichni zakoušíme vážnost
doby, která v posledních letech
zaznamenala:
– nadšení ze svobody, ale podcenila
řád duchovních hodnot
– oslnění hospodářskými výsledky a
zvedající se životní úroveň, ale i
hospodářskou krizi
– nadšení pro novou společnost a
spoléhání na předvolební sliby, ale
i zklamání a nechuť angažovat se.
Nikdo nás však nezbaví zodpovědnosti
před Bohem i před dalšími generacemi.
Proto vás vyzývám a prosím, abyste se
zapojili
modlitbou,
kterou
vám
předkládám, za náš národ a jeho
představitele.
V dějinách spásy se mnohokrát ukázalo,
že právě vnější a společenské problémy
často způsobené odklonem od Boha,
které tlačily lid, byly impulsem k novému
obrácení, věrnějšímu přilnutí k Bohu a k
modlitbám plným důvěry, které Bůh
vyslyšel. On je připraven i dnes nás
vyslyšet.
Všem, kteří přijmou tuto výzvu, upřímně
děkuji a každému ze srdce žehnám.
P.Jaroslav Šašek – katolický kněz
v Plané a okolí.
Modlitba :
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu sv.
Václava, dědice české země, přijmi naše

prosby za ty, kteří nám vládnou; dej jim
ducha moudrosti a prozíravosti; ať
respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí
lidskou důstojnost a život každého
člověka od početí až do přirozené smrti;
ať podporují zdravou rodinu založenou na
celoživotním věrném svazku muže a
ženy; ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají dobrý příklad
celé společnosti; ať jsou zodpovědní vůči
dalším generacím, probouzejí touhu po
dětech a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď
ke svědomitosti, abychom přispívali ke
šťastné
budoucnosti
národa
a
zodpovědně rozhodovali. O to prosíme
skrze Krista našeho Pána. Amen. (Česká
biskupská konference 2010).
U katolíků v Plané a okolí v Máji 2010mimo pravidelný program:
Pátek 30.4. v 17 h Májová pobožnost
v Plané, v sobotu 1.5. ve 14 h ve
Svojšíně
Pátek 7.5. v 16.30 h v Plané adorace a
mše sv.
Čtvrtek 13.5. v 17 h v Plané
Nanebevstoupení Páně (poté odjezd do
Tirschenreuthu na Fatimské setkání,
které povede litoměřický biskup Jan
Baxant).
Sobota 15.5. v 15.30 h Májová pobožnost
v Pavlovicích - Černý Mlýn, v 17 h Sv.
Anna
Sobota 22.5. v 8.30 h Den víry v Plzni
(odjezd od fary).
Neděle 30.5. v 11 h v Z. Chodově poutní
slavnost Nejsvětější Trojice
(svoz
v 10.30 h z Chodského Újezda a
Chodové Plané, kde nejsou bohoslužby).

představí hudebně-dramatické zpracování básně Máj od K.H.Máchy .
Více informací a přesný program
konference se dozvíte na webových
stránkách MAS:
www.leader-ceskyzapad.cz
Kateřina Kvasničková

BLAHOPŘEJEME …
Všem
dále
uvedeným
plánským
občankám a občanům, kteří v dubnu t.r.
oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Marie Brzická,
Anna Čermáková, Milada Černá, Anna
Dologhová, Jiřina Havlanová, Anna
Kořánová, Ester Marvanová, Bohuslav
Matějíček, Julius Pál, Anna Pešková,
Šárka Podhorská, Jiří Rada, Miloslav
Stránský, Juraj Sura, Anežka Sütöövá,
Růžena Škramlíková, Božena Šťastná,
Jaroslava Vaňková, Jiří Vosmik a Dagmar
Žantovská.

Máchův Máj na Krasíkově a
konference ve Stříbře
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MAS Český Západ – Místní partnerství by
všechny zájemce ráda pozvala na
ideovou konferenci o záchraně památek,
kterou pořádá v rámci projektu „Obnova
vybraných sakrálních památek regionu
Český
Západ“
podpořeného
prostřednictvím Norského finančního
mechanismu.
Konference s názvem: „Neležte v posteli,
zachraňujte kostely aneb role občanské
společnosti při záchraně kulturního
dědictví“ se uskuteční 26.-27. května
2010 ve Stříbře v budově městského
muzea. Na konferenci vystoupí řada
významných hostů, kteří mají co říci ke
kulturnímu dědictví. Např. PhDr. Anna
Matoušková, Ministerstvo kultury ČR,
JUDr. Petr Kužvart, RNDr. Michal
Valenčík, spravující webové stránky
„zaniklé kostely“ a mnoho dalších.
Součástí konference bude i výstava o
občanských iniciativách pečujících o
památky v našem regionu, workshopy a
exkurze
po
památkách
regionu
doprovázená odbornou přenáškou.
Vrcholem prvního dne konference pak
bude divadelní představení na vrchu
Krasíkov u Konstantinových Lázní ve
středu 26. května. V tento májový
podvečer, od 19 h zde členové
Karlovarského
hudebního
divadla

Letiště Kříženec 22. května 2010
Je až neuvěřitelné, že tento adrenalinový
den s názvem AUTO MOTO PÁRTY pro
Vás připravujeme už po čtrnácté. S touto
show jsme začali v roce 2002 s
myšlenkou, že uděláme jeden víkend a
dost. Auto moto párty 1 měla ale takový
úspěch, že jsme se pustili do dalších
akcí. Až se postupně stalo pravidlem, že
v květnu a září letiště Kříženec zahalí
dým
ze
spálených pneumatik
a
rozburácených motorů aut a motorek….
Tento ročník jsme se vážně snažili o co
největší změny a co nejzajímavější a
výjimečné věcičky. I když je to rok od
roku těžší, protože sehnat sponzora je
opravdu nadlidský úkol, a proto veliké
díky těm, kteří tento den dále podporují!!!
Za naprostou bombu tohoto ročníku
rozhodně pokládáme tzv. GLOBUS
SMRTI. Je to železná koule o průměru 6
metrů, uvnitř jsou 3 - 4 motocykloví
kaskadéři, kteří se přes sebe řítí
krouživými pohyby, rychlostí 50 km/h
(pokud by jeli pomaleji - spadli by). Tato
show byla u nás k vidění naposledy před
31 lety. Od té doby se nikdo neodvážil
tuto šílenost zrealizovat znovu. Tehdy to
roztočili dva jezdci. Tentokrát, poprvé
v historii, to budou 3 - 4 jezdci. Ukázky
z této zmíněné CRAZY záležitosti jste

mohli vidět na výstavišti Holešovice v
Praze při příležitosti výstavy Motocykl
roku.
Měla jsem tu čest vidět kluky na vlastní
oči při této zkoušce ohněm a musím říci,
že se s tím vypořádali opravdu statečně.
Je k nevíře, jak přeperou zemskou
přitažlivost, jak se dokážou soustředit. A
to ani nemluvím o neskutečném smyslu
pro rovnováhu a určení polohy motorky,
když se několik minut točí dokola uvnitř
koule, a potom musí zastavit s přesností
na centimetr. Je tam tak málo místa, že
je mi po shlédnutí show už naprosto
jasné, proč název Globus smrti. Při
pohledu do přilby jezdce vidíte tu šílenost
v jeho očích, a to ještě musí stíhat
sledovat další 3 motorky, co mu jezdí nad
hlavou, pod nohama…no prostě všude.
Připadá mi, že je tato myšlenka až
nereálná….. avšak Honza Holub se svým
týmem to zvládají,myslím, dokonale.
Tohle musíte vidět, věřte mi, že tato
podívaná
stojí
za
vidění
!!!!
Premiéra Globu smrti bude 1. května
2010 v pražské Tesla aréně při unikátní
kaskadérské show, na které vystoupí
nejlepší čeští kaskadéři (mezi které se
zařadil i plánský stuntrider Marek Černý)
a bude to prý show za hranicí lidských
možností…
Svou účast na Auto-Moto Párty 14
potvrdil
i
nejuznávanější
český
automobilový kaskadér Petr Hnětkovský
a spol., který momentálně velkou část
roku tráví v Číně, kde předvádí s velkým
úspěchem své umění. Měli jsme štěstí 22. května bude s námi na letišti
Kříženec. Přiveze si speciální BMW i
nadupanou motokáru, se kterou jezdí po
dvou kolech.
Neskutečné se stane
skutečným, když Petr „vlítne“ do auta a
zúčastní se destruction derby. Sama
jsem zvědavá, jak se s tím vypořádá.
Rozhodně nebudou chybět špičky
Stuntridingu, které předvedou možné i
nemožné na svých motorkách a věřte, že
už mnohokrát jsem si říkala, že to, co
kluci jezdí, je strop, a že dál už prostě jít
nemohou. No, ale jde to!!! Pojďte s námi
být u toho…
Jedny
z
nejvíce
sledovaných
internetových adres jsou ty, kde najdete
různé bouračky, nehody a roztřískané
káry…. To svědčí o tom, že je to velmi
zajímavé téma…i my jsme se do něj
opřeli s vervou. Destruction Derby
znamená to, že se na Kříženci budou
opět prohánět auta, lítat kusy nárazníků a
blatníků, bouchat pneumatiky, praskat
skla a auta létat vzduchem. To ale
,,pány“, co pro Vás chystají tuhle
parádičku, vážně nezajímá… Ti jedou až
do konce, dokud z auta není nepojízdný
vrak. Tato show bude v nevídaných
rozměrech 22. května na letišti Kříženec.
Myslím, že nikde jinde u nás takovéto
věci neuvidíte. A pořád ještě nekončíme,
protože hlavním bonbónkem nakonec
bude vojenská technika - tanky, které
všechny káry z destruction derby rozjezdí
na placku.
Také se vracíme k tolik oblíbeným
sprintům aut a motorek, budou

odborníky řazeny podle kubatur. Přijďte
provětrat své nadupané mašiny a
polechtat kobylky pod kapotou. Startovné
bude 50 Kč.
Na chuť si přijdou i fanoušci dokonalých
starých luxusních aut. Účast potvrdili
majitelé nádherných veteránů. Jejich
exhibice je, myslím, jediné poklidné
vydechnutí pro tento den. Bude to
nádhera…
Již tradičně přiletí vrtulník a každý, kdo
bude mít zájem omrknout vše z výšky,
bude mít možnost.
Přivítáme i tuningy a moto-přestavby, pro
které bude vyhrazena asfaltová plocha
přímo ve středu všeho dění. Takže si ty
krasavce
budete
mít
možnost
prohlédnout ze všech stran.
Samozřejmě se chystá skvělé občerstvení pod vedením Franty & Wendyho.
Více Info: www.marekcerny.cz
Tel: 777 029 046
Stánky: 601 201 234
M.Klimentová

Našli jste minulý týden
v Bohušově ulici dámské hodinky?

Volejte na č. 775 695 335

KAVITACE

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.
Areál přírodního koupaliště v Plané

RESTAURACE
možnost konání rodinných oslav,
svateb, rautů apod., cca 60 míst

Objednávky: p. Matoušek
mobil: 607 815 364

bezbolestná liposukce

RADIOFREKVENCE
lifting bez skalpelu

SKVĚLÉ CENY
Telefon: 602 115 810

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 17-20 týdnů.
Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data
prodeje. Cena Kč 138 – 148 dle
stáří. Prodej se uskuteční
v úterý 4. května 2010 v Plané
u autobusového nádraží v 16.45
hod. Případné bližší informace
tel : 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
JAN ČEČ, VÁCLAV RYBA
Strojní omítky, fasády, zateplování
domů (minerální vata, polystyrén),
rekonstrukce bytů, koupelnová
jádra, obklady, dlažby, lité podlahy,
výstavba rodinných domů.
Vlastníme certifikáty
k zateplovacím systémům.
Zajistíme Zelenou úsporám nebo
zajistíme financování.

Kontakt:

603 155 472, 603 101 071

zednictvi.cec@seznam.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
MARTIN KVĚTOŇ
Slepá 244, 348 15 Planá

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

Petr ŠTULAJTER
– stavební a malířské práce.
Zateplování, opravy a malby fasád,
šlechtěné omítky a malby.
Vyřídíme dotace na zateplování
včetně úvěru. Vlastníme certifikát
jako osvědčení kvality v organizaci
v souladu s ISO 9001:2008.

Telefon: 604 612 198,
374 793 193
Nabízím nebytové
prostory k pronájmu, 60 m2, v
centru Plané, Duk. hrdinů 98
(pizzerie), volné od 1.6.2010.

Tel. 777 874 892.

PLÁNSKÝ BIOGRAF KVĚTEN
pondělí 3.května
úterý 4.května
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 79 Kč

ŽENY V POKUŠENÍ
Premiéra nejnavštěvovanějšího českého
filmu je i v našem kině. Jedna z divaček
nám napsala: "Po dlouhé době jsou Ženy
film, na který bych šla klidně podruhé a
nelitovala peněz. Myslím, že i tak bych
našla spoustu věcí, které mi poprvé unikly
a stále bych se dostatečně bavila.
Uondána velikonočním úklidem mi
dvouhodinovka s Ženami dodala tolik
energie, že jsem druhý den umyla pět
oken v baráku a neustále si prozpěvovala klip “Slunce v duši."
středa 5.května
čtvrtek 6.května
v 17.30 hodin

ČR
Vstupné 69 Kč

DEŠŤOVÁ VÍLA
Živly, které ovládají Zemi - Vzduch, Oheň,
Země a Voda - provádějí „pravidelnou
inspekci“ u lidí. Za všechny živly
sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová
víla. Jde krajem převlečena za chudou
ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně
na peníze, že se vytrácí láska a dobro...

pondělí 10.května
ve 20 hodin

USA, Francie
Vstupné 64 Kč

BABYLON A.D.

úterý 18.května
USA, Velká Británie, Nový Zéland
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč

PEVNÉ POUTO

Šéf ruské mafie Gorsky, který má pod
kontrolou celou východní Evropu, vydává
velmi
riskantní
rozkaz:
eskortovat
nebezpečnou ženu Auroru z Ruska do
New Yorku. Zkušený žoldák musí mladou
dívku a její sestru Rebeku dopravit do cíle
v tichosti a hlavně bezpečně...

„Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi

úterý 11.května
ve 20 hodin

středa 19.května
čtvrtek 20.května
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

MILÝ JOHNE

čtrnáct, když mě zavraždil.“ Těmito slovy
začíná hlavní hrdinka filmu Pevné pouto
vyprávět svůj nevšední životní a posmrtný
příběh. Adaptace stejnojmenné knížky
Alice Sebold, která se stala pravou
literární senzací.
ČR
Vstupné 74 Kč

MAMAS & PAPAS

Režisér
Lasse
Hallström,
tvůrce
poetických hitů Pravidla moštárny a
Čokoláda, natočil silný romantický příběh
lásky, která musí neustále překonávat
odloučení a nepřekonatelné dálky.

Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika
manželských či partnerských dvojic, které
v určitém zlomovém bodě života řeší
otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.

středa 12.května
ve 20 hodin

středa 26.května
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

NA HRANĚ TEMNOTY

USA
Vstupné 64 Kč

ZAKLETÝ V ČASE
Film je natočen podle bestselleru o lásce,
která přesahuje hranice času. Clare je
zamilovaná do Henryho celý svůj život.
Věří, že si jsou souzeni, ačkoli ví i to, že
budou odloučeni, jen neví kdy...
čtvrtek 27.května FILMOVÁ HISTORIE
ve 20 hodin
Vstupné 49 Kč

TRANSPORT Z RÁJE

Detektivovi Thomasovi Cravenovi umírá v
náručí jeho vlastní dcera. Během
vyšetřování její vraždy proniká Thomas
stále hlouběji do nebezpečného světa
zločinů velkých korporací, vládního krytí a
vražd, které je mají utajit.
čtvrtek 13.května
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

PROKLETÝ OSTROV

pátek 7.května
Rusko
v 19.30 hod. MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ

BALADA O VOJÁKOVI
Ruský voják Aljoša je jedním z mnoha,
kteří bojují proti fašistům za osvobození
své země. Za své "zásluhy" v boji je
Aljoša odměněn dvěma dny volna, aby
mohl navštívit svou matku. Na své cestě
domů potká mnoho různých lidí
poznamenaných válkou a je připraven
každému pomoci, což mu dá jen pár
minut, které může strávit se svou matkou.
Pár slov, objetí a jede zpátky na frontu...

Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na
něm přísně střežená psychiatrická
léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna
pacientka, která zmizela. Prokletý ostrov
obsahuje ideální ingredience pro dobrý
thriller...
pondělí 17.května
ve 20 hodin

USA
Vstupné 64 Kč

Snímek z prostředí terezínského ghetta
vznikl podle povídkové knihy Arnošta
Lustiga Noc a naděje. Prostřednictvím
mozaiky lidských osudů autoři zachycují
dusivou atmosféru ghetta a ukázali, že
ani v nesmírném ponížení neztrácejí lidé
důstojnost a dovedou se i vzepřít.
pondělí 31.května
Izrael, Německo, Francie
ve 20 hodin
Vstupné 69 Kč

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s
hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Poznání, k němuž dojde čtveřice
kamarádů, otevírá množství komediálních
situací, ale upozorňuje i na společenský
tlak vyvíjený na lidi s nadváhou. Snímek
bere sumo jako prostředek uznání i
revolty v hubeností posedlé společnosti a
sport jako takový ukazuje coby cestu k
vyrovnání se s osobními problémy.

NĚJAK SE TO
KOMPLIKUJE
Představte si, že se rozvedete, po deseti
letech si uvědomíte, že jste definitivně
odstřihli bývalého partnera, pak ho
zničeho nic potkáte a bác ho… Najednou
pochopíte, že stará láska nerezaví…
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