Zprávy z města
Po prázdninové přestávce se sejdou
plánští zastupitelé ve středu 8.září ke
svému
předposlednímu
jednání.
Program bude „nabitý“ a kompletní
bude zveřejněn na zvacích plakátech.
Poslední jednání je plánováno na
středu 6.října 2010. Za 10 dní na to se
budou konat komunální volby. O jejich
výsledku budou rozhodovat plánští
občané a nebudou to mít jednoduché.
O jejich přízeň a hlas budou usilovat
dále uvedené politické strany (uvedené
pořadí
odpovídá
času
podání
kandidátní listiny). Jsou to: TOP 09,
KDÚ-ČSL, KSČM, ODS, Suverenita a
ČSSD.

Dům čp. 56 na náměstí
Svobody č. 56 podruhé
Veškeré
stavební
práce
byly
dokončeny k poslednímu srpnu a od
září začne závěrečná etapa
rekonstrukce této stavby, tj. vybavení
nábytkem a stěhování jednotlivých
složek do nových prostor. Dodavatel
nábytku se zavázal realizovat zakázku
do konce září, ale bohužel v současné
době ještě nejsme schopni upřesnit
dobu a způsob následného stěhování.
Návštěvníci městské knihovny budou o
aktuální otvírací době a termínu
začátku stěhování
informováni na
vstupních dveřích stávající knihovny.
Městské kulturní středisko prozatím
stanovilo
konzultační
dobu
pro
veřejnost v budově městského úřadu
v zasedací místnosti č.13 od 6. září
2010 takto: vždy v pondělí od 14.30 do
16.30 a ve čtvrtek od 9 do 11 h.
V rámci dnů evropských památek
nabízíme
jedinečnou
příležitost
navštívit prostory této budovy, prozatím
ještě prázdné, a to v sobotu 11. září od
10 do 13 hodin.
M.Kráčmarová

Humanitární sbírka
Vnitřní prostory fary v Plané jsou ještě
dost poškozené. Město proto využije
volné prostory v budově čp. 124 – dříve
zvláštní škola – proti zámku, aby
uspořádalo humanitární sbírku. Občané
mohou
darovat
věci, které již
nepotřebují, ale které mohou pomoci

jiným. Sbírka se bude konat ve dnech
29. a 30. září a 1. října 2010 (středa,
čtvrtek a pátek) v době od 14 do 17
hodin v přízemních prostorách budovy
č. 124 v Plané.
A co bude vybíráno? Letní a zimní
oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (min. 1 m2), ne odřezky
a zbytky látek, peří, péřové a vatované
přikrývky,
polštáře
a
deky,
nepoškozená obuv.
A co se brát nemůže?
Ledničky,
televize, počítače, elektronika, koberce,
matrace, nábytek, jízdní a dětské
kočárky, znečištěný a vlhký textil.
Věci by měly být zabaleny do
igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Sbírku si poté převezme Diakonie
Broumov, která tímto předem děkuje za
poskytnutou materiální pomoc či
finanční
příspěvek
pro
sociálně
potřebné.
Helena Ťupová

Poděkování hasičům
Jako i v minulých letech, bohužel i letos
postihly některé oblasti
České
republiky povodně. Jen stěží se umíme
vžít do pocitů občanů, jejichž dům byl
zatopen vodou, a oni přišli o bydlení, o
svůj majetek. Postižené vždy potěší
solidarita a pomoc jiných lidí. Z těchto
důvodů jsem velmi ocenil iniciativu
plánských dobrovolných hasičů, kteří
se rozhodli vypravit se na pomoc do
severních Čech, konkrétně do obce
Heřmanice. Spojili se s dobrovolnými
hasiči z Chodové Plané.
Z každé obce se vypravila skupina čtyř
hasičů včetně velitelů. Na cestu byli
dobře vybaveni, jeli dvěma hasičskými
auty (relativně novými a výkonnými).
Do jejich cisteren před odjezdem
natankovali pitnou vodu. Dále jeli
nákladním
automobilem
AVIE
z majetku Plánských služeb Planá, na
jehož korbě se vezl nakladač UNC, a
mikrobusem. Hasičská auta jsou
vybavena výkonnými čerpadly, kromě
toho hasiči vezli ještě další přenosná
čerpadla. Rada města Planá uvolnila
z městského rozpočtu částku 20 tis.Kč,
kterou předala hasičům pro účely
nákupu hygienických a čisticích

prostředků, případně nářadí a dalších
potřebných předmětů. Další částku
20 tis. Kč rada uvolnila a předala
hasičům jako dar obci Heřmanice.
Chodová Planá uvolnila z rozpočtu
15 tis. Kč. Ve městě nebyla vyhlášena
řádná oficiální sbírka ve prospěch
postižených povodněmi, protože jsou
v médiích zveřejňována oficiální konta
pro ty účely. Přes to někteří občané
sami mezi sebou vybrali téměř 10 tis.
Kč a tuto sumu rovněž předali
plánským hasičům. Samozřejmě, že
hasiči všechny poskytnuté prostředky
po návratu podrobně vyúčtují a doloží
jejich použití.
Skupina vyrazila do severních Čech
v pátek 13.8.2010 ve 23.30 hod. O
průběhu
akce
jsem
průběžně
informován. Jsem v kontaktu s hasiči i
se
starostou
Heřmanic
panem
Stříbrným.
Věřím, že pomoc plánských a
chodovoplánských hasičů bude na
vysoké
úrovni.
Mají
totiž
s odstraňováním následků povodní
velké zkušenosti. Pomáhali již vícekrát.
Vždy
jejich
pomoc
provázely
poděkování a pochvaly postižených
obcí.
Po návratu bude situace vyhodnocena
a bude zvážena další, případně i
finanční pomoc.
Již teď hasičům velmi děkuji za jejich
aktivitu. Pro účely pomoci druhým si
vzali dovolenou ze zaměstnání a
pomoci druhým věnují svůj volný čas a
síly.
Článek je psán v době, kdy hasiči jsou
ještě na místě. Předpokládá se, že
v Heřmanicích budou minimálně týden.
Pro uklidnění občanů dodávám, že pro
případ požáru mají plánští dobrovolní
hasiči ještě jedno hasičské auto a hasit
mohou zbývající členové.
Ing. K. Vrzala, starosta

Volejte městskou policii
V květnovém měsíčníku jsem psal
článek o plánské městské policii.
Zdůrazňoval jsem, že strážníci jsou
občanům k dispozici v pracovní dny od
7 do 20 hodin, a že v případě, že
občané zjistí problém, který mohou
strážníci řešit, především vandalismus,
mají se na ně obrátit. Za tím účelem

jsem v článku uvedl číslo mobilního
telefonu strážníků. Uvedl jsem také své
telefonní číslo, na které mi občané
mohou zavolat, dojdou-li k závěru, že
městská policie na jejich upozornění
adekvátně nereagovala.
Spolupráci občanů s městskou policií
považuji
za
velmi
důležitou.
Upozornění občanů mohou mnohdy
vést k předejití vážné škody, případně
k vypátrání zloděje či vandala.
Že takové osoby, které ničí a kradou
soukromý či obecní majetek, mezi námi
žijí, všichni víme. Mohli jsme se o tom
přesvědčit v nedávné době, kdy bylo
odcizeno všech 6 nových odpadkových
košů při vycházkové cestě vedoucí
k plánské rozhledně.
Cesta byla v letošním roce nově
upravena a byly instalovány lavičky.
Myslím, že z ní mnozí plánští občané
mají radost. Neznámý zloděj se ale
nestyděl krást. Ukradené koše musely
být ihned nahrazeny novými a to
jednak proto, že jsou potřebné kvůli
čistotě a dále pro to, že na
vycházkovou cestu k rozhledně se
městu podařilo získat finanční dotaci.
Využití dotace a dodržení všech
dotačních podmínek je kontrolováno
(mimo jiné i instalování odpadkových
košů). Částka, kterou díky zloději
muselo
město
vynaložit,
nebyla
nepatrná. Každý takový koš stojí cca 2
tis. Kč. Jsem ovšem přesvědčen, že
demontáž a odvezení šesti košů není
úplně jednoduchá záležitost, i když byly
umístěny mimo zastavěnou část města.
Při dobré pozornosti občanů bylo
možné si něčeho všimnout.
Znovu apeluji na občany, aby si všímali
svého okolí a městskou policii
kontaktovali, a v případě, že zjistí
problém, aby volali Policii ČR – č. 158.
Vidím jako velmi praktické uložit si číslo
mobilního telefonu plánské městské
policie - je to 603 334 725 - do svého
mobilu, aby bylo stále v pohotovosti.
Zjistíme-li problém, můžeme volat hned
a číslo nemusíme složitě zjišťovat.
Kolikrát již občané městské strážníky
na uvedeném čísle kontaktovali, nevím.
S jejich
prací
zřejmě
není
nespokojenost, protože u mne si na
jejich nečinnost nikdo nestěžoval.
Uvádím znovu ještě svůj mobilní
telefon: 725 042 605.
Ing. K. Vrzala, starosta

Poděkování
Čágo Band pod vedením Julka Velkého
uspořádal
14.srpna
prázdninovou
zábavu na plánském koupališti, jejíž
výtěžek
věnoval
na
povodně.
Poděkování
patří
nejen
všem
organizátorům, ale také těm, kteří
dorazili a přispěli tak na dobrou věc.

Osud čapího hnízda ve
Hřbitovní ulici
V novém hnízdě na stožáru ve
Hřbitovní ulici se letos narodila 3
čápata.
Ochránci
přírody
je
okroužkovali a čapí rodiče se o ně
zdárně postarali a dovedli až k výletu
z hnízda. Vypadalo to, že koncem
srpna bude Planou opouštět pěkné
čapí hejno, jenže všechno je jinak. Na
přelomu července a srpna dvě letošní
čápata zahynula v rozmezí jednoho
týdne a to po nárazu do vedení
elektrického proudu. Jedno narazilo do
drátů přímo při letu a to druhé naopak
při vzletu z louky, na které se
procházelo.
Při
představě,
jaká
protivenství a nebezpečí čekají na čápy
při jejich cestě do jižních krajin, se
nelze divit tomu, že čapích hnízd v naší
krajině pomalu ubývá.
Hnízdo ve Hřbitovní ulici nemá pro
čápy zrovna ideální polohu, zvlášť pro
ty mladé nezkušené. Ale vybrali se je
sami a „díky“ tomu, bohužel, na
blízkých drátech elektrického vedení
zahyne alespoň jeden čáp skoro každý
rok. Nemohli by ochránci přírody přijít
s nějakým užitečným nápadem, jak by
se těmto nehodám mohlo zabránit?
M.Mertlová

Hornická slavnost 2010
Tradiční hornická slavnost se konala
jako vždy o druhé červencové sobotě
t.r. Letošní byla výjimečná tím, že
připomněla 15 let od vzniku Hornického
spolku v Plané. Co spolek za
uplynulých 15 roků dokázal, je
neuvěřitelné. Historičtí amatéři – bývalí
horníci uranových dolů dokázali
vlastními silami vybudovat v Plané
hornické muzeum, které dnes už
neodmyslitelně patří ke tváři našeho
města. V jejich záměru jim pomáhalo a
stále pomáhá i město Planá a horníci to
také patřičně oceňují. Naposledy tím,
že při letošní hornické slavnosti předali
ocenění za dlouholetou spolupráci a
podporu spolku starostovi města panu
Karlu Vrzalovi.
Členové
spolku
se
každoročně
zúčastňují setkání měst, obcí a spolků
s hornickým zaměřením a to nejen
v České republice. V minulém roce byli
ve Francii, na Slovensku a několikrát
v Německu. V letošním roce se
zúčastnili
evropského
setkání
v Maďarsku, byli několikrát v Německu
a možná pojedou i na Slovensko.
Těchto setkání se zúčastňují nejen jako
plánský hornický spolek, ale vystupují
také jako reprezentanti města Planá.
Sebe i město tím úspěšně zviditelňují,
což se následně odráží v rostoucí
návštěvnosti plánského hornického
muzea i samotného města.
Zvlášť uvádím připravovanou účast na
14.celostátním
setkání hornických

měst a spolků, které se tentokrát bude
konat na dohled od Plané, a to ve
Stříbře, ve dnech 9. až 12.září t.r.
Program, který stříbrští připravují,
slibuje mnoho krásných zážitků, a
určitě by si zasloužil hojnou návštěvu i
od nás z Plané.
Nejdůležitějším
dnem
programu
z hlediska návštěvníků bude asi sobota
11.září. V rámci celodenního programu
jsou zařazeny také dva velkolepé
hornické průvody – jeden dopoledne a
druhý, pochodňový, ve večerních
hodinách. Ta podívaná skutečně stojí
za to. Zájemci najdou kompletní
informaci o setkání ve Stříbře na
www.setkani-hmo-stribro.webnode.cz a
na plakátu ve vývěsní skříňce před
plánskou radnicí.
M.Mertlová

Rekonstrukce topných
kanálů
Před čtyřmi lety jsem psal v Plánském
měsíčníku o potřebě rekonstruovat
v Plané městskou výtopnu včetně
topných kanálů. Vlastní rekonstrukci
musely samozřejmě
předcházet
odborné
energetické
audity
a
zpracování potřebných projektů.
Aby město nemuselo hradit celou akci
ze svého rozpočtu, bylo třeba získat
finanční dotaci. To znamenalo vyhledat
vhodný dotační titul, připravit podklady
a pak teprve o dotaci požádat.
V první
fázi
město
přikročilo
k rekonstrukci výtopny, přičemž po
jejím provedení je ve výtopně
spalována biomasa. Podrobnosti o
rekonstrukci jsem napsal již dříve.
Městu se podařilo získat na výtopnu
dotaci ve výši 36 mil.Kč.
V další fázi město rozhodlo o
rekonstrukci topných kanálů. Že
rozvody tepla nejsou dobré, to se
vědělo již dlouho. Skutečné ztráty se
však zjistily, až když byla vybudována
nová kotelna. Pak bylo možné přesně
změřit množství vyrobeného tepla a
porovnat
jej
s množstvím
tepla
dodaným do domů. Byla zjištěna ztráta
ve výši 30-33 %. Pro stabilizaci ceny
tepla se rekonstrukce rozvodů ukázala
jako nezbytná.
Na realizaci rekonstrukce bylo vypsáno
výběrové řízení. Provedením celého
výběrového řízení město pověřilo firmu
EGF Sušice, která je na tyto činnosti
specializována. Do řízení se přihlásilo 5
firem. Z nich byla vybrána firma Tenza
Brno, která předložila nabídku nejlepší
ve všech posuzovaných kritériích.
Tenza bude rekonstruovat topné
kanály, vymění stávající rozvody tepla
za nové předizolované potrubí a
instaluje nové domovní předávací
stanice u objektů, které patří městu.
I pro tuto fázi rekonstrukce hledalo
město vhodný dotační titul a to jak
samo,
tak
prostřednictvím

specializované firmy. Žádná vhodná
dotace (např. z Fondu životního
prostředí nebo z evropských fondů)
však nalezena nebyla.
Město se tedy rozhodlo požádat o úvěr.
I na banku, která jej poskytne, bylo
vypsáno výběrové řízení. V něm byla
vybrána Česká spořitelna,a.s., neboť
nabídla nejlepší podmínky – úroky jen
2,37 % ročně. Městu poskytne na
uvedenou akci cca 13 mil. Kč. Z toho
11,5 mil. na vlastní rozvody, zbytek na
domovní předávací stanice u objektů
v majetku města. Úvěr bude splácen
z nájemného, které platí Tenza městu
za provozování výtopny.
V souvislosti s rekonstrukci teplovodů
bylo třeba posoudit domovní předávací
stanice. Někde jsou tyto stanice
vyhovující, některé je třeba upravit a
v některých
případech
je
třeba
instalovat zcela nové. Tyto domovní
stanice jsou majetkem vlastníků
objektů.
Vlastníkům objektů, u kterých se
předpokládá, že budou muset pořídit
nové předávací stanice, město nabídlo
pomoc při financování této akce.
Požádalo by Českou spořitelnu o
navýšení
poskytnutého
úvěru
a
z navýšení by náklady na novou
domovní předávací stanici za vlastníky
zaplatilo. Vlastníci by pak městu
spláceli to, co město platí České
spořitelně, tedy úvěr s úrokem 2,37 %.
Rekonstrukce topných kanálů by měla
být dokončena do zahájení letošní
topné sezóny. S ohledem na výrazné
snížení tepelných ztrát (předpokládá
se, že budou do 10 %), by měla sloužit
ke stabilizaci cen topení.
Ing. K.Vrzala, starosta

Jen námět nejen pro majitele
domů s provozovnami
Jízda na kole není pro nás jen
příjemným způsobem přepravy, ale
také jedním ze způsobů podpory
dobrého zdraví. Neexistuje žádná jiná
aktivita, která by
lépe dokázala
zlepšovat náš zdravotní stav, fyzickou
kondici a přitom neznečišťovala
ovzduší. Další výhodou používání kola
k přepravě je snadnější řešení dopravní
přístupnosti a nakonec i úspory za
jízdné ve veřejné dopravě či za nákup
pohonných hmot. To všechno jsou
důvody, proč na kolech jezdíme.
Jsou ale i situace, kdy musíme z kola
seskočit, obstarat nákupy, a zařídit
spoustu běžných lidských záležitostí a
tudíž kolo zaparkovat. U nových
obchodních center a někde i malých
obchůdků už na „kolaře“ pamatovali a
pořídili stojany na kola. Někde ale
cyklista
přemýšlí kam a jak, aby
fasádě domu, do kterého má namířeno,
neublížil. Stojan na kola není zatím
předepsanou výbavou provozovny, ale
nestálo by za úvahu třeba jen závěsný

stojan
do
fasády
Odbor ŽP MěÚ Planá

umístit?

Poutní kostel sv.Anny v Plané
otevřeno 18.9.2010 od 10 do 17 h.
Pozor změna! (od 17 h mše svatá).
Vstupné: zdarma

Zájemcům
o
knihy
s regionální
tématikou nabízíme knihu Stará kráska
Josefova Huť – o putování známým
neznámým údolím Mže. Její autor
Michal Pavlík v ní popisuje historii
místa, továren a železnice v údolí Mže,
píše o trampech, o krásné přírodě a to
vše je doplněno řadou fotografií z dob
starých i současných.
K životu ale patří nejen krása přírody.
K zahození nejsou ani kulinářské
zážitky. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět
něco více
o tom, jaká jídla se
odjakživa
v kraji
vařila,
vydalo
Nakladatelství Českého lesa hezkou
kuchařku s názvem Tradiční jídla
česko-bavorského příhraničí. Mnohá
jídla v ní uvedená se na našich stolech
objevují i dnes. Recepty jsou doplněny
řadou fotografií a kreseb.
Obě knihy je možné koupit na
podatelně městského úřadu v Plané.
Pro zájemce je tu k dispozici ještě
několik výtisků publikace Sklářství
v Českém lese, Kamenné památky I a
II a Planá ve staré fotografii. A protože
čas běží a zanedlouho! budou na dveře
klepat Vánoce, můžete si takto pořídit
vhodné vánoční dárky.
M.Mertlová

Hornické muzeum
- otevřeno
11.9.2010 a 12.9.2010 vždy od 10 do
12 h a od 13 do 16 h.
Vstupné: snížené vstupné - dospělí 50
%, děti a důchodci zdarma.

Nabídka knih

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na
měsíc září 2010:
4.9.2010 v 17 h, Galerie ve věži
v Plané
Poslední vernisáží letošní výstavní
sezóny se nám představí plánský
výtvarník Dušan Kokaisl.
Výstava potrvá do 4.října 2010.
10.9.2010 – zájezd do Divadla J.K.Tyla
v Plzni na abonentní představení
„Odcházení“.
Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15
hod., ul.Luční 17.20 hod.,
AN Planá 17.30 hod.
Dny evropského dědictví (European
heritage days) se uskuteční ve dnech
11.9.-19.9.2010
Národní téma „Duše památek“
Pozor- změny otvírací doby!
Kostel sv.Petra a Pavla v Plané otevřeno: 11.9.2010 od 10 do 13 a od
14 do 17 h, 12.9.2010 od 15 do 17 h.
Vstupné: zdarma
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Plané - otevřeno 11.9.2010 od 10 do
13 h a od 14 do 17 h. Vstupné: zdarma
Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Plané - Galerie ve věži - otevřeno
11.9.2010 od 10 do 13 a od 14 do 17 h
a 12.9.2010 od 14 do 17 h. Vstupné:
zdarma

Dům čp. 56 na náměstí Svobody
otevřeno: 11.9.2010 od 10 do 13 h.

-

Další informace:
21.10.2010 – připravujeme zájezd do
Divadla v Mariánských Lázních na
představení Divadelní společnosti Háta
„Prázdniny snů“. Cena vstupenky
s dopravou je 280 Kč. Odjezd autobusu
v 18.50 hod. z AN Planá. Zájemci,
hlaste
se
co
nejdříve
na
mks@muplana.cz nebo 728 488 038.
Výstava „Z tvorby Matěje Němečka“
v kostele sv.Petra a Pavla v Plané
bude přístupná až do 26.září 2010.

UPOZORNĚNÍ NA AKCE
V PLÁNSKÉM BIOGRAFU !
14.9. a 15.9. 2010 od 20.00 hodin film
„Kájínek“
Kriminální thriller inspirovaný příběhem
Jiřího Kajínka, který je považován za
prvního nájemného vraha v České
republice.
Díky
svému
útěku
z vězeňské pevnosti Mírov se stal
legendou a také nejhledanějším
člověkem v Evropě. Pět týdnů, kdy
unikal policii, je dodnes zahaleno
tajemstvím.
Předprodej od 1.9.2010: v pokladně
kina (v promítací dny: 1.,6.,7.,8.,13.9.)
nebo v Galerii ve věži od 4.9. 2010 (Út
– Pá od 14 do 16 h , So a Ne od 14 do
17 h.).
30.9.2010 – od 19 h plánský biograf
Vystoupení, které tady ještě nebylo!
Zábavné dvouhodinové vystoupení
Travesti skupiny „Divoké kočky“.
Vstupné
160
Kč.
Předprodej
v pokladně kina a rezervace na
mks@muplana.cz.
Podrobnosti na plakátech MěkS
a tel. 728 488 038, mks@muplana.cz

Revis Tachov
Regionální vzdělávací a informační
středisko Tachov připravilo pro školní
rok 2010-2011 rozmanitou nabídku:
např. jazykové a počítačové kurzy,
cestopisné přednášky, rehabilitační
cvičení, výuku ručních prací, kurz
základů numerologie a samozřejmě
otvírá též univerzitu třetího věku.
Propagační materiály jsou k dispozici
na MÚ a v Galerii ve věži. Zájemci se
mohou také obrátit přímo na
tel. 374 616 950, www.revis-tachov.cz
nebo email info@revis-tachov.cz.

Není kos jako Kos
Když uslyšíme slovo kos, většině z nás
se vybaví černý zpěvný pták, někomu
to možná připomene Kosí potok s jeho
krásným údolím. V Plané si však slovo
KOS můžeme rozluštit jako Kulturně
okrašlovací spolek. První stopou
plánského KOSa byla loňská oslava
konaná u příležitosti stých narozenin
plánské rozhledny. Tehdy to ještě nebyl
KOS, ale už se určitě rodil v hlavě
Blanky Borůvkové nápad na založení
spolku, který by v Plané rozhýbal
kulturní a společenské dění a
okrašloval město. Koncem srpna se
budeme
na
plánské
rozhledně
společně s KOSem výletnit a na
koupališti uvidíme Kašpárka v rohlíku.
Nejen kulturou živ je KOS, proto jeho
aktivity míří i do okrašlování Plané a
okolí. Planá se svojí bohatou historií
toho může svým obyvatelům a
návštěvníkům mnoho nabídnout, ale
zatím ještě mnohé skrývá. Cílem KOSu
je odhalit část toho ukrytého. Začal
s původní zemskou stezkou, která byla
před postavením císařské vojenské
silnice (dnes silnice z Plané do Stříbra)
hlavní spojovací trasou mezi Plzní a
Chebem. Stezka probíhá od brodu přes
Kosí potok (hle, zase kos) pod Třebelí,
kolem obce Svahy, dále po polní cestě
na Zliv a potom ku Plané. U cesty stojí
dva krásné velké kamenné barokní
kříže, které se podařilo částečně
opravit. Jeden mezi obcemi Svahy a
Zliv, druhý na zahradě přímo ve Zlivi.
Plzeňský umělec, akademický malíř
Jaroslav Šindelář, je doplnil dvěma
velmi působivými barokními malbami
Ježíše Krista. Třetí malba z jeho dílny
zdobí velký kříž ve Výškově. Plánský
KOS uspěl se svojí žádostí o dotaci
v programu Leader a díky tomu se
můžeme těšit na lavičky a informační
tabule o významu zemské stezky a
dílech kameníků, kteří působili kolem
Plané. Chcete se dozvědět víc o
dalších překvapeních, které KOS
chystá? Je to jednoduché. Přijďte
28.srpna na rozhlednu v Plané.
Miloslav Antropius, Planá

Smlouva o výpůjčce
pískoviště
V 6.
čísle
letošního
Plánského
měsíčníku jsme v článku „ Pískoviště
ano či ne?“ informovali o tom, že
pískoviště
u
bytových
domů
nevyhovující evropským normám jsou
určena k likvidaci. Rodičům s malými
dětmi byla před touto likvidací
nabídnuta možnost se o pískoviště
„starat“. Pro snadnější rozhodování
dáváme
na
internetové
adrese
www.muplana.cz.
k dispozici
vzor
smlouvy o výpůjčce, která bude se
zájemci uzavírána.
Odbor ŽP MěÚ Planá

Plánští zahrádkáři informují

Letošní moštování ovoce v plánské
moštárně bude probíhat jako vždy
každou sobotu – poprvé 25.září- vždy
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Další
termíny: 2., 9., 16., 23 a 30.října a
6.listopadu. Moštuje se ovoce čisté,
zbavené hnilob a nečistot. Na požádání
změříme cukernatost moštu, poradíme
s jeho vhodným zpracováním. Příjezd
k moštárně z náměstí Kostelní ulicí
kolem fary směrem ke dvoru domu dětí
a mládeže.
Okresní výstava zeleniny, ovoce,
květin, kaktusů a bonsají, na jejíž
organizaci se plánští zahrádkáři podílejí
spolu s tachovskou organizací, se bude
konat ve dnech 17.-19.září 2010
v prostorách sálu kina Mže v Tachově.
Výpěstky pro výstavu je možné doručit
členům výboru ZO ČZS v Plané a ti
zajistí odvoz a instalaci na výstavě.
Sběr výpěstků do středy 15.září t.r.
zajišťují v osadě Plzeňská př. Ing.
Němeček, př. Boudová, v osadě
Svornost př. Dušek, př. Boudová a za
tzv. přídomní zahrádkáře př. Jiří Čech,
Tachovská ul. 252. Výpěstky označte
visačkou se jménem vystavovatele,
názvem odrůdy a místem sběru.
Vyhodnocení
proběhne
v sobotu
19.září a pro výherce je připravena
řada pěkných cen.
Zájezd
na
celostátní
výstavu
Zahrada Čech v Litoměřicích v sobotu
25.září t.r. organizuje tachovská
organizace. Předpokládaný odjezd
v 5.15 h, návrat ve večerních hodinách.
Ve stejném dni probíhá v Litoměřicích
také vinobraní s bohatým kulturním
programem. Zájemci se mohou hlásit
na tel.č. 374 722263. Počet míst je
omezen. Cena dopravy je 350 Kč.
Výbor ZO v Plané děkuje touto cestou
za výbornou reprezentaci v rámci pouti
v Plané svým členům př. Divišové a
př.Moulisovi za ohromně krásnou
výstavu v prostorách plánské radnice.
Hodně zdraví, elánu a pěstitelských
úspěchů a ještě jednou děkujeme, bylo
to super!!
Členům zahrádkářských osad Plzeňská
a Svornost připomínáme, že jako
každoročně v měsíci září až do
poloviny října t.r. je nutné uhradit
členské poplatky. Výši poplatků a
jména výběrčích zjistíte na vývěskách
v zahrádkářských osadách.
A co připravujeme? Po letošním
ohlasu na vysokou profesionální
úroveň přednášky o jablkách chceme
pro členskou schůzi ZO v Plané
připravit další přednášku a členy tudíž
žádáme o sdělení, čeho by se tentokrát
přednáška měla týkat. Sdělte toto
členům výboru co nejdříve, abychom
mohli včas zajistit lektora.
Ve
spolupráci s tachovskou organizací
připravujeme ples zahrádkářů.

Za výbor ZO ČZS v Plané př. Jiří
Smrčka

Dům dětí ve školním roce
2010/ 2011 nabízí dětem a
mládeži
Školní rok nám začal a jistě plánujete
také váš volný čas, kdy je potřeba si
odpočinout od školních lavic a učení.
Přijďte si vybrat z nabídky zájmových
kroužků a akcí, které pro vás
připravujeme. Nebude chybět lezecký,
výtvarný kroužek, tenis, aerobik a další.
Bližší informace a přihlášky získáte
v kanceláři DDM na náměstí. Vybrat si
z nabídky
můžete
také
na
internetových stránkách ZŠ náměstí –
www.zsplananamesti.cz.
V září všechny zveme na DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte si
prohlédnout klubovny, ve kterých
můžete trávit svůj volný čas nebo
využijte tyto dny k vyřízení přihlášek do
zájmových kroužků. Otevřeno bude 7.
– 9. září 2010 vždy od 9.00 do 17.00.
KLUBOVNA VOLNÉHO ČASU bude
otevřena od 13. září 2010, vždy od 13
do 15 h (pracovní dny).
Na 20. září 2010 je pro malé i velké
výtvarníky
připravena VÝTVARNÁ
DÍLNA
- tentokrát UBROUSKOVÁ
TECHNIKA. Začátek je v 17 h,
klubovna DDM.
Bližší informace o všech akcích získáte
na webových stránkách ZŠ náměstí, na
vývěsce DDM, na nástěnkách ve
školách nebo v kanceláři DDM.
Za DDM Lenka Vivodíková

Podzimní mobilní sběr
Mobilní sběr by měl proběhnout v říjnu
t.r. a to v pátek 22. v osadách a
v neděli
24.
ve
městě
Planá.
Podrobnosti zveřejníme v PM č.10.

Kam s ním?
Opakování je matka moudrosti
(ve smyslu obecně závazné vyhlášky
Města Planá č.2/2004 ze dne
28.1.2004., o odpadech)
Papír
I v našem městě odkládáme papír do
modrých nádob. Do nádob patří noviny,
časopisy, letáky, prospekty, nepotřebné
nebo poškozené knihy , sešity, obalový
papír, vlnitá lepenka, či krabice. Do
nádob nepatří mastné, nebo znečištěné
papíry, voskový nebo uhlový papír,
kombinované obaly s plasty.
Plast
Ve městě jsou k dispozici nádoby žluté
barvy.
Do nádob patří plastové láhve, kanystry
od nápojů, PET lahve, plastové obaly
od pochutin, kosmetických přípravků,
pracích, čisticích
a avivážních
prostředků, tašky, obalové folie, pytle,
sáčky, kuchyňské náčiní z plastů,
výrobky
z pěnového polystyrenu,

plastové části domácích spotřebičů,
hraček, přepravky, vědra, krabice od
mléka a džusů (tetrapakové krabice).
Nádoby od poživatin, např. jogurtů, by
měly
být
zhruba
omyté,
aby
nedocházelo ke hnití jejich obsahu. Do
nádob nepatří podlahové krytiny,
plastové tapety a textilie, el. kabely,
plastové díly s kovovými částicemi,
molitan a pryž, plastové odpadové
trubky a všechny výrobky z tohoto
materiálu.
Sklo
Bílé sklo odkládáme do bílých nádob,
barevné do zelených nádob (zvonů).
Na stanovištích pouze se zeleným
zvonem se barva skla nerozlišuje.
Do nádob patří skleněné nevratné
láhve, zavařovací sklenice, různé
skleněné výrobky např. vázy, skleničky,
okenní sklo, lahvičky od parfémů či
kosmetiky bez kovových uzávěrů.
Sklo, které nelze pro jeho velikost do
zvonu odložit, patří do sběrného dvora.
Do nádob nepatří keramika, nádoby
z pálené hlíny, sklo s drátěnou výztuží,
vrstvené sklo, netříštivé sklo, zátky,
žárovkové sklo, zářivky, autoskla a
zrcadla.

Při odkládání odpadu do
nádob vždy dbáme na to,
aby měl co nejmenší objem.
Železo, neželezné kovy, sběrový
papír
Můžeme shromažďovat i ve sběrných
střediscích jiných oprávněných osob
k výkupu.
Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad ukládáme do
sběrného dvora. Do sběrného dvora se
předávají televizory, PC, monitory,
lednice, mrazáky a další el. spotřebiče,
zářivky, výbojky, obaly se zbytky barev
a laků (plastové, plechové), olověné
akumulátory, monočlánky, pneumatiky,
oleje, olejové filtry, hadry od oleje, staré
léky, zbytky ředidel a rozpouštědel,
případně další nebezpečné složky
komunálního odpadu.
Směsný odpad
Ukládáme do vlastních, případně
pronajatých nádob, registrovaných
v systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování komunálních odpadů na
území města Planá. Do nádob nelze
ukládat velkoobjemový odpad, žhavý
popel , kapaliny, látky žíravé, výbušné,
zápalné a lehce vznětlivé, železný šrot,
uhynulá zvířata, zeminu, kamenivo,
stavební suť a materiály ohrožující
zdraví
nebo bezpečnost osob
manipulujících s nádobami.
Velkoobjemový směsný odpad hračky, textil, nábytek aj. ukládáme do
sběrného dvora odpadů.

Stavební odpad
Stavební odpad jsme povinni třídit a
nabídnout
k využití
provozovateli
zařízení na úpravu stavebního odpadu.
Stavební odpad do sběrného dvora
n e p a t ř í.
Odpad ze zeleně
Tento odpad je také nutno třídit. Trávu,
zbytky rostlin ukládáme do určeného
kontejneru ve sběrném dvoře. Zbytky
dřevin buď suché spálíme nebo
předáme ke štěpkování a k dalšímu
využití.
Uhynulá zvířata, trhaviny, výbušniny
a další výše neuvedené odpady
převedeme do vlastnictví osobě
oprávněné k jejich převzetí.
Sběrný dvůr – provozní doba
říjen –březen
duben –září
úterý
12.00 - 16.30 12.00 - 17.00
čtvrtek 12.00 - 16.30
12.00 - 17.00
sobota 9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
Sběrný dvůr slouží také jako místo, kde
je možné odevzdat výrobky, na které
se vztahuje povinnost zpětného odběru
(zářivky
a
výbojky,
kompletní
elektrozařízení
pocházející
z
domácnosti, baterie, autobaterie a
monočlánky).

ŘK církev v Plané
Modlitba za vlast: Bože milosrdný,
prosíme tě za naši vlast, za mír,
rozkvět a požehnání pro zemi, v níž
žijeme, z níž jsme vzešli a kterou
milujeme. Dej moudrost všem, kteří
vládnou, posiluj svědomitost občanů,
aby se v celé naší vlasti upevnila
spravedlnost a pokoj k blahu nás všech
a k radosti tvé.
Naše setkání mimo pravidelný pořad
v podzimu 2010:
Pátek 3.9. v 17.30 h Planá – adorace a
mše sv.
Sobota 4.9. v 8.30 h Diecézní pouť
v Teplé, odjezd od fary
Sobota 11.9. ve 14 h Otín (Jména
Panny Marie) + otevřený kostel v Plané
Neděle 12.9. v 11 h Dolní Jadruž
(Narození P.Marie) - není Chodský
Újezd
Sobota 18.9. v 10 h - otevřený kostel
Sv. Anny, mše sv. zde v 17 h
Neděle 19.9. v 11 h (10.40 h –
hřbitov) Chodský Újezd (Povýšení sv.
Kříže) - svoz z Chodové Plané a
Zadního Chodova v 10.30 h
Úterý 28.9. v 15 h
ve Svojšíně,
sv. Václav – mše sv., v Plané v 17 h
mše sv.
Farní budova se již „rýsuje“
Ačkoliv nemůže být oprava úplná –
pořád sháníme finance na dokončení
oprav, přesto už je fara nejen
obyvatelná, ale může sloužit i svému

účelu – setkávání, duchovní obnově,
katechezi, charitě zatím omezeně.
Veliká část financí, které byly naším
povinným podílem, pochází z darů
jednotlivců, některých farností diecéze
a také od jiných křesťanských
společenství. Kéž dobrý Pán odplatí
každému podle svého požehnání.
Modlitba za svou smrt
Že jednou zemřu, to je nejjistější
skutečnost v životě. Kde a kdy to bude
– to ví jen Bůh. Ale jisté je, že mě
vezme domů k sobě. Poté, co
přejdeme na druhou stranu, uvidíme
Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho
dobrotivého činu, kterým nás volá do
své milující náruče.
Bože, nevím den ani hodinu, kdy mne
zavoláš, dopřej mi ale, abych dobrým
životem, milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé
šťastné náruče.
(Mychal Judge OFM (1933-2001),
kaplan newyorských hasičů, jenž
zahynul
při
teroristickém
útoku
11.9.2001)

Blahopřejeme
…všem níže uvedeným plánským
občankám a občanům, kteří v měsíci
srpnu t.r. oslavili svá životní jubilea.
Jsou to paní a pánové Bártl Rudolf,
Císařová Růžena, Forejtová Marie,
Hauk Pavel, Havlík Vladimír, Herajtová
Jarmila, Hesová Marie, Hlaváčková
Elena, Hubocká Marie, Kokoruďa
Robert, Lovecký
Josef, Macháč
Miroslav, Matasová Jarmila, Mrkvanová
Marie,
Smrčková
Magdalena,
Součková Marie, Šedivec Jan, Vácha
Václav.

Ještě jednou
blahopřejeme….
V srpnu t.r. oslavil významné životní
jubileum – 80 let – pan Jan Šedivec
z Plané. Při této příležitosti jej přijal na
radnici a poblahopřál mu starosta
města p.ing. Vrzala. Jubilant téměř celý
svůj pracovní život prožil v hornictví, a i

Marie Koplová oznamuje svým
zákazníkům, že dokončila
rekonstrukci bytu a zahájila opět
masáže, i medové.
Těší se na Vaše zavolání

na tel.č. 723 172 826.
Hledám pečovatelku k mamince,
věk 81 let, chodí s hůlkou.
3x týdně, v Plané,
Více informací
na tel.č. 723 172 826.

Prodám- pronajmuvyměním – garsoniéru 36 m2

nyní je aktivním členem hornického
spolku v Plané. Spolek na svého
významného člena rovněž nezapomněl
a uspořádal mu malou oslavu
v prostorách hornického muzea, na
jehož vybudování se pan Šedivec také
velmi podílel.Ať mu ještě dlouho vydrží
jeho aktivita, elán a my mu k tomu
přejeme hlavně pevné zdraví a stále
dobrou pohodu.

Setkání Planých
Dobrou tradicí v posledních letech je
setkávání obcí se stejným názvem.
Naše město do jedné takové skupiny
obcí s názvem Planá patří. Každoročně
se pak konají setkání všech „Planých“
a to „po střídě“. Například v minulém
roce se tato akce konala u nás. Náplní
těchto setkání bývají sportovní klání
v různých disciplínách, kulturní a
zábavní akce. Starostové obcí si pak
mohou
popovídat
o
různých
záležitostech a problémech, se kterými
se
ve
své
starostenské
práci
dennodenně setkávají. V tomto roce se
„Plané“ setkají již po šesté a to
v sobotu 4.září v jihočeském městě
Planá nad Lužnicí. Od nás vyrazí ráno
autobus, ve kterém pod vedením pana
starosty Vrzaly budou hlavně sportovci,
na které čekají zápasy ve fotbalu,
volejbalu, beachvolejbalu a v tenisu.

Omluva
Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že
v minulém čísle měsíčníku v článku
Nalaďte si Public TV byly
ručně
provedeny určité úpravy. Přesné
termíny vysílání pořadu o našem městě
jsme totiž dostali až po uzávěrce,
v době, kdy se již měsíčník tiskl.
Jedinou možností, jak ke čtenářům
dostat přesnou informaci, bylo vzít do
ruky tužky a škrtat a dopisovat.

Doufám, že díky tomu se mohli naši
čtenáři podívat na své město a jeho
okolí „jinýma očima“. Pro ty, kteří to
v uvedených termínech nestihli, mám
dobrou zprávu. Pokud si naladí
PublicTv – videoarchiv, najdou v něm
Cyklotoulky a v nich film o Plané.
Ve stejném videoarchivu pod titulkem
Tajemství šéfkuchaře pak najdete dva
pořady, které byly natočeny v plánské
rybí restauraci na náměstí a vysílány
byly 21. a 28.srpna t.r.
MM

Prodám byt 3 + 1 v osobním
vlastnictví v Plané. Bližší
informace na tel. 776 667 389.
Pronajmu byt ve druhém patře,
na náměstí Svobody v Plané,
vlastní plynové topení. Nájem
4 000,- Kč + spotřeba energie
(samostatné měřiče),
telefon 603 112 724.
Volný od 10/2010.
Pronajmu nebytové prostory
v přízemí uprostřed
náměstí Svobody.
Nájem 4 000,- Kč + energie,

telefon 603 112 724.
Volné ihned.
Nová zubní ordinace s volnou
kapacitou, MUDr.Soňa Drhličková,
poliklinika Planá,

tel.č. 374 798 369

v OV v Plané, Bohušova ul.
Perfektní stav – zařízená. Cena
dohodou. Volat po 17. hodině.
Tel.: 374 792 522, 721 508 941.

"Dvaadvacítka" Planá,
náměstí Svobody 22,

777 655 706
4.září turnaj POKER,
18.září Rockový večer,
25.září Turnaj šipek.
Vše vždy od cca 21 h. Dárky + výhry.

Psí salón Planá, náměstí
22, p.Konopová,
777 655 095.
Aromaterapie ošetření pejsků i
krátkosrstých. Lakování drápků a
kompletní péče a střih.

www.dogsalon.info

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

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

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

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
zednictví.cec@seznam.cz

PLÁNSKÝ BIOGRAF ZÁŘÍ
středa 1.září
ve 20 hodin

Francie, Německo,
Velká Británie
Vstupné 64 Kč

MUŽ VE STÍNU
Thriller z pera mistra historických románů
Roberta Harrise přináší napínavý příběh
spisovatele, který je najat na sepsání
pamětí bývalého britského premiéra. Děj
začíná nabírat nebezpečné obrátky
krátce poté, co na opuštěnou zimní pláž
známého amerického letoviska vyplaví
moře mrtvolu jeho předchůdce na tomto
literárním projektu. Netrvá dlouho a
"duch" si uvědomí, že přijetím atraktivní
práce učinil strašlivou chybu: ukazuje se,
že expremiér je muž, v jehož minulosti se
skrývají tajemství, která mají sílu zabíjet.

pondělí 13.září
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

SEXY 40
Sandy je šťastně vdaná, má dvě děti a
myslí, že už jí v životě nic nechybí.
Jednoho dne náhodou odhalí nevěru
svého manžela. Rozhodne se k
radikálnímu kroku: opustí ho a přestěhuje
se i s dětmi do New Yorku, najde si práci,
přátele a začíná nový život. Brzy po
příjezdu Sandy nečekaně vstoupí do
života sympatický mladíček Aram, který
pracuje v kavárně pod jejím bytem....

úterý 21.září
středa 22.září
ve 20 hodin

USA
Vstupné 69 Kč

PREDÁTOŘI
Elitní žoldák Royce je unesen na neznámé místo, stejně jako další, zdánlivě
náhodně vybraní jedinci. S výjimkou
jednoho zneuznaného lékaře se však
jedná o nejnebezpečnější zabijáky,
žoldáky a odsouzené trestance, kteří byli
na toto místo dopraveni pouze pro to, aby
se stali živou kořistí pro novou rasu
Predátorů. I když by nejraději pozabíjeli
jeden druhého, musejí se, pokud chtějí
přežít, proti společnému nepříteli spojit.
Vedení skupiny se tak ujímá Royce a
skutečný boj o přežití začíná…
pondělí 27.září
USA
ve 20 hodin
Vstupné 64 Kč

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

pondělí 6.září
úterý 7.září
ve 20 hodin

USA, Španělsko
Vstupné 64 Kč

AGORA
Agora je výletem do starověkého Egypta,
do
mýtického
města
Alexandrie
za událostmi, které vedly k dramatickému
zničení nejvýznamnější knihovny té doby.
Knihovny, která je dodnes symbolem
moudrosti a vzdělanosti antického světa i
jeho postupného zániku. Píše se rok 391
po Kristu a Egypt se nachází pod
nadvládou již upadajícího římského
impéria. Násilné náboženské nepokoje v
ulicích Alexandrie pronikají i za brány
slavné městské knihovny. V jejích zdech
je uvězněna i vynikající astronomka a
filozofka Hypatia a její věrní stoupenci
odhodlaní bránit moudrost antického
světa.
středa 8.září
ve 20 hodin

Švédsko, Norsko,
Německo, Dánsko
Vstupné 64 Kč

úterý 14.září
středa 15.září
ve 20 hodin

ČR
Vstupné 79 Kč

KÁJÍNEK
Kriminální thriller inspirovaný příběhem
Jiřího Kájínka, který je považován za
prvního nájemného vraha v České
republice. Díky svému útěku z vězeňské
pevnosti Mírov se stal legendou a také
nejhledanějším člověkem v Evropě. Pět
týdnů, kdy unikal policii, je dodnes
zahaleno tajemstvím.

pondělí 20.září

Francie, ČR,
Velká Británie
Vstupné 64 Kč

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

ve 20 hodin

Před čtyřiceti lety Harriet Vangerová
zmizela z rodinné sešlosti na ostrově,
jehož vlastníky jsou členové mocného
klanu Vangerových. Její tělo nikdy nebylo
nalezeno, ale i tak je její strýc
přesvědčen, že to byla vražda a že vrah
je členem jeho vlastní pěvně svázané, ale
nefunkční rodiny. Zaměstná zneuctěného
finančního novináře Mikaela Blomkvista a
tetovanou
nelítostnou
počítačovou
hackerku Lisbeth Salanderovou, aby to
vyšetřili.

Kapitán Solomon Kane je mimořádně
výkonný zabiják 16. století. Vyzbrojen
pistolemi, mačetami a rapíry on i jeho
muži hájí čest anglického království a
ukájí krvelačnou žízeň v bojích na všech
kontinentech. Setkáváme se s ním ve
chvíli, kdy si klestí krvavou cestu hordami
protivníků v exotickém městě v severní
Africe. Když se ale se svými kumpány
rozhodne dobýt tajemný hrad, nabere
jejich cesta nečekaný obrat.

SOLOMON KANE

Seattlem otřásá série záhadných vražd a
Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné
upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed
toho všeho se navíc musí rozhodnout,
čemu dá přednost: lásce k Edwardovi,
nebo přátelství s Jacobem. Edward je
upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a
oheň. Společnou mají jen vzájemnou
nesmiřitelnou nenávist. A ještě jedno
rozhodnutí musí Bella učinit: má zvolit
život, či smrt? Ale co pro ni znamená
život a co je smrt?
úterý 28.září
USA
středa 29.září
Vstupné 69 Kč
v 17.30 hodin

SHREK: ZVONEC A KONEC
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka?
Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour
v botách a mnohem zmatenější Oslík. A
království Za sedmero nohami vzhůru
nohama. Na svědomí to má Shrek, který
vypustil do světa jedno velmi nerozumné
přání. Shrek totiž na vlastní kůži poznal,
jaké to je, když se žije šťastně až do
smrti, a vůbec se mu to nelíbí. Je to strašná nuda. A navíc honička, protože
pečovat o tři zelená Shrečata je nadzlobří
úkol. Není divu, že vyčerpaný otec na
prahu zhroucení začne vzpomínat na
doby, kdy žil sám v bažině, lidé se ho báli
a Fiona hnila ve věži pod dračím dohledem. A kacířsky si pohrává s myšlenkou,
jak krásné by bylo, kdyby se zlaté časy
aspoň na jeden den vrátily.

Připravujeme na příští měsíc:

26.říjen a 27. říjen nový český film
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