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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych Vám na začátku nového roku
popřála hlavně pevné zdraví, životní optimismus a hodně štěstí. Přeji Vám také hodně
úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním
životě. Našemu městu bych ráda popřála
hodně spokojených občanů. Také mu přeji,
aby se i nadále rozvíjelo tak, aby bylo stále
komfortnějším místem pro život v něm.
V roce 2018 nás čeká poslední etapa rekonstrukce náměstí. Vím, že pro nás všechny bylo
(a ještě chvíli bude) obtížné zvládat všechna
omezení s tím spojená. Zároveň jsem přesvědčená, že na konci léta se budeme moci
těšit z nové podoby historického středu města,
z náměstí, které nám všem bude dobře sloužit. Věřím, že časem ocení jeho novou podobu
i její současní kritici.
Minulý měsíc zastupitelstvo města schválilo
rozpočet na rok 2018, a právě výše zmiňovaná závěrečná etapa rekonstrukce náměstí

je zároveň největší investiční akcí tohoto
roku. V rozpočtu je na ni schváleno 13 milionů korun. Po sečtení všech etap, včetně ulic
Mezibranské, Kostelní a Hvězdné, vyjde
tedy rekonstrukce celého středu města realizovaná v několika letech na 34 milionů
korun. Nemalá část finančních prostředků
půjde v tomto roce na další opravy komunikací. Nejvíce na rekonstrukci ulice Na Valech
a vybudování odbočky k novým parcelám
na Karlíně. Ani školy nepřijdou v tomto roce
zkrátka. Pět milionů korun bude stát nová
fasáda a nová okna budovy mateřské školy
v Havlíčkově ulici a 2,5 milionu korun bude
stát nová tělocvična a nové kotle v budově
Základní školy Na Valech. Za dalších pět
milionů budou vybudovány nové komunikace k parcelám pro rodinné domy u koupaliště. Do nově zrekonstruovaného kina bude
zakoupena promítací technika a do rozpočtu
jsou též přidány prostředky na posílení měst-

ské policie o dva strážníky. Celý rozpočet
s příjmy 113,1 milionů korun a výdaji 128,6
milionů korun najdete na webových stránkách
města. I po velkých investicích v minulých
letech zůstává v rezervním fondu města cca
70 milionů korun, tedy dostatek finančních
prostředků do dalších let.
Vše nejlepší v roce 2018 Vám přeje starostka
Martina Němečková

Upozornění
Vzhledem k plánované rekonstrukci střední části náměstí – parkoviště
budou prodávány parkovací karty
pouze na první čtvrtletí roku 2018
za 250 Kč. Po jejím dokončení budou prodány karty na zbylou část
roku.
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Nová vyhláška o poplatku za komunální odpad
Na svém posledním zasedání v roce 2017
schválilo městské zastupitelstvo novelu
obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad.
Obce a města v České republice mají zatím
možnost vybírat platby za komunální odpad
podle dvou právních předpisů, a to buď podle
zákona o místních poplatcích, nebo podle
zákona o odpadech.
Rozdíl mezi oběma systémy je, zjednodušeně
řečeno, tento:
Jestliže obec postupuje podle zákona
o místních poplatcích, je stanoven jednotný poplatek „na hlavu“, tj. na každého
občana. Při rozhodování o výši tohoto
poplatku není nutné provádět žádné složité kalkulace, takže jeho stanovení je pro
obce jednodušší. Jednodušší je také kontrola úhrady tohoto poplatku. Tento poplatek má zákonnou horní hranici, takže se
může stát (a většinou se to i děje), že příjmy obce z tohoto poplatku jsou výrazně
menší než výdaje vynaložené na svoz
a likvidaci odpadu. Občan tak v plné míře
nenese náklady za likvidaci odpadu, který
sám vyprodukuje. Troufnu si tvrdit, že to
vede k určité lhostejnosti v přístupu k třídění a předcházení vzniku odpadu. Obce,
které mají zaveden tento druh zpoplatnění

komunálního odpadu, produkují většinou
více komunálního odpadu na hlavu než ty
obce, které jedou podle druhého způsobu.
Tím druhým způsobem výběru poplatku
za komunální odpad je postup podle zákona
o odpadech. Zde je plátcem poplatku vlastník
nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
Základem pro stanovení výše poplatku jsou
předpokládané náklady obce vyplývající
z režimu nakládání s komunálním odpadem. Tyto náklady se rozpočítají podle počtu
a objemu popelnic, připadajících na jednotlivé nemovitosti. Objem nádob musí odpovídat příslušnému počtu osob žijících v dané
nemovitosti.
Klady a zápory tohoto systému jsou s opačným znaménkem než u předešlého. To znamená, že je zde nutné provádět poměrně
složitou kalkulaci a rozpočítání na jednotlivé nádoby. Při kontrole správné úhrady je
nutné zjišťovat, kolik lidí v dané nemovitosti
skutečně přebývá. Systém však zaručuje,
že odpadové hospodářství obce je finančně
vyrovnané. Obec odpadové hospodářství
nemusí dotovat, na druhé straně samozřejmě
nesmí na občanech vydělávat.
Takto stanovený poplatek více motivuje
k předcházení vzniku odpadu a k jeho separaci. Obce, které využívají tento způsob,

obecně produkují menší množství odpadu
na hlavu.
Zastupitelé našeho města už před lety rozhodli,
že Planá se bude ubírat touto druhou cestou.
Proto je u nás stanoven poplatek podle velikosti nádob a četnosti svozu. Výše poplatku
byla dříve měněna skoro každý rok. Od roku
2013 až do konce roku minulého poplatek
měněn nebyl. Stále však byly každý rok
porovnávány příjmy a výdaje města v oblasti
komunálních odpadů. Poté, co poslední tři
roky skončily vždy zápornou bilancí (výdaje
přesahovaly příjmy řádově o stovky tisíc Kč),
rozhodlo se zastupitelstvo poplatky zvýšit.
Průměrné navýšení činí 12 %. Navýšení není
u všech druhů nádob stejné. Obecně platí, že
čím větší nádoba a čím častější její vývoz, tím
jsou náklady na 1 kg odpadu menší.
Musím přiznat, že zvyšujeme-li poplatek, měli
bychom se na druhé straně důsledněji zaměřit
na jeho vymáhání, a zejména také na kontrolu
stanovení správné velikosti nádob podle počtu
lidí obývajících danou nemovitost. Tyto počty
udávají jednotliví plátci formou čestného prohlášení. Jak už je to však v našich končinách
bohužel zvykem, řada lidí si vykládá pojem
„čestné prohlášení“ jako „nemusím úplně
nutně uvádět pravdivé údaje“.
Pavel Nutil, místostarosta

Tvář měsíce – Herman Vojtěch
Herman Vojtěch je nesmírně skromný, laskavý, obětavý a otevřený. Je mužem, kterého
jen tak něco nevyvede z míry. Tato živoucí
legenda našeho města si zachovává stále
úžasnou pracovitost, vitalitu a přehled. Jak
to dělá? Jak sám říká, asi se to dědí. Narodil se prý nesmírně obětavým a tolerantním
rodičům, kteří ho vychovávali hlavně vlastním příkladem a domluvou. Ze šťastného
dětství čerpá sílu celý život. Planá o tomto
muži ví, že není jenom promítačem. Dlouhá
léta pracoval v místní gumárně. Ovšem jak

z kina, tak gumárny dovedl utíkat (vlastně
ujíždět na svém kole), když se ozvala siréna
oznamující, že někde hoří.
Co pro vás znamená domov?
Domov je přístav v bouři a zázemí. Je to
tam, kde mě znají a mají rádi, kde cítím, že
tam patřím. Jsou to zákoutí Plané, kde jsem
vyrůstal a dodnes žiju, vzpomínky na rodiče,
školu, kamarády a filmy. Je to něco, co si
nemůžete nechat vzít.
Je to opravdu neuvěřitelné, protože svou
kariéru promítače jste prý začínal ještě
v plánském kině MÁJ.
Ano. Do kina jsem nastoupil v lednu
roku 1956 díky panu učiteli Františku
Zdvořákovi. Ten mě tam přivedl a já
mu slíbil, že u toho vydržím. Tehdy
jsem ani netušil, jak moc mě to
chytne. Až do rekonstrukce kina jsem
promítal. Tedy celkem asi šedesát let pro vás asi dlouhých, ale pro mě krátkých. Za tu dobu mi prošlo rukama
tolik filmového pásku, že bych jím
dvakrát obtočil celou zeměkouli. Taky
jsem vystřídal čtyři promítací stroje.
V kině jsem strávil většinu večerů
a dá se říci, že s ním prožil dobré i zlé.
A který film byl tím posledním promítnutým?
Tak to vím přesně. Byl to film Drsná
planina. Film, ve kterém jsem si
i zahrál.
Tak vy jste i herec?
Tak to určitě ne, ale v některých fil-

mech jsem dostal příležitost hrát. Herectví
je krásná věc, protože je založeno na snech,
na iluzích.
A vaše iluze?
O mnoho iluzí jsem už sice přišel, ale sny
stále mám a věřím, že se mi alespoň některé
z nich podaří ještě uskutečnit.
Jsou to sny spojené s filmem?
Ano. Za největší objev historie považuji
promítačku a film. Jako promítač jsem byl
vždycky šťastný. Cítil jsem, že moje práce
lidi spojuje. Když jsem vyklízel promítací
kabinu, tak jsem si i poplakal.
Tomu nemohu ani věřit, protože když
jsem se po vás sháněla, říkali mi, že vaším
poznávacím znamením je srdečný úsměv.
Víte, člověk je jediný živý tvor, který se umí
smát. Snažím se tento dar využívat co nejčastěji a dokazovat i mnohým dalším, že máme
stále důvod smát se.
Celý váš život je spojený s Planou. Říkal
jste mi, že byste nikde jinde nebydlel.
Že jste tady prostě doma. Povídáme si
na konci roku 2017. Co byste popřál všem
do nového roku?
Aby na sebe všichni byli hodní, aby se nehádali, aby plnili dané slovo. Pak také zdraví,
to je důležité.
Já vám přeji, aby se vám dařilo. Ať ještě
dlouho promítáte staré filmy nejen v Mariánských Lázních, ať vám to šlape na kole,
ať vás moc nepotřebují jako hasiče, a rozhodně ať vám vydrží optimismus.
Helena Ryšavá, vedoucí odboru kultury
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Oznámení o době a místu konání voleb v Plané
Starostka Města Planá podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volba prezidenta ČR se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 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 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, Hvězdné.
– 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.

– 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, Slunečné, Fučíkově čp. 455 až 482, 696 až 698, 725, 726.
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.
V Plané dne 18. 12. 2017

Mgr. Martina Němečková, v. r. starostka města

Plánské náměstí očima architektů
Jedna z hodnot historického města je, že trvá
v životech svých obyvatel po staletí. Tato věta
může znít banálně, ale odpovídá na otázku,
zda se ve městě dá dobře žít. A kladná odpověď jeho obyvatel je podmínkou budoucnosti. Jedná se o projekci života minulosti
do budoucnosti. Vzhled města, jeho prostory,
domy a významné stavby jsou výsledkem sžití
obyvatel mezi sebou a místem jejich života. Je
to nejen estetická či architektonická kvalita,
ale především etická a hlavně lidská.
Jednou za čas dochází k opakované rehabilitaci městského prostoru, u nás v Plané
k proměně náměstí. A toto je vždy podnětem
podívat se na širší vztahy z nadhledu. Nemůžeme začít věšením květníků na veřejné osvětlení a musíme se smířit s tím, že tvorba města
je proces, který netrvá půl roku či rok, kdy jsou
pozváni stavbaři. Leccos zůstane otevřené,
tak jako leccos zůstalo nedodělané po našich

předcích. Náměstí je demokratický prostor
pro aktivity obyvatel města. Měl by být zcela
volný, neměl by být ukrajován plochami, které
tomu volnému užívání neodpovídají. Budovy,
které náměstí tvoří, mají v jeho obraze najít
uplatnění. Prosím, vzpomeňte si na cesty
po Evropě, většina historických náměstí
předvádí svou rozlehlost a výstavnost domů,
málokteré má zeleň, vše je směřováno k presentaci výstavných a důležitých budov, a to
jak veřejných, tak soukromých. Myslím, že by
bylo dobré zjistit, ve kterých domech v Plané
bydleli významní občané, kteří nějakým způsobem obohatili město a toto dát najevo.
Hodně diskutovaným problémem je zeleň
na historických náměstích. Prosím, všimněte
si dnes, kdy staré stromy byly odstraněny
a budou nahrazeny novými ve větším počtu,
jak domy jakoby povyrostly, a staly se daleko
více členy rodiny domů náměstí. Proto je třeba

zacházet se zelení střídmě, z podstaty věci je
zeleň pouze doprovodnou kvalitou ke tváři
náměstí. Hlavní jsou budovy a volný prostor.
V městském prostředí se zeleň stává architekturou. Nemá zakrývat, ale doplňovat. Při
návrhu je nutné dbát na její konečnou velikost
a spolupůsobení s budovami. Planá má dobré
možnosti rozvinout zelené plochy od zámeckého parku až po Tepelskou ulici, a to nejsou
jediná místa, kterým zeleň bude slušet.
Důležitý je výběr vhodných druhů stromů,
nejen podle jejich vzrůstu a velikosti koruny,
ale i na základě toho,, že do města nepatří
jehličnany. Ty patří do lesa, do volné přírody, v parcích mohou tvořit ukončující partie, pokud je to žádoucí, jako určitý předěl
a zástěna pro vyznění hlavní zeleně. Jehličnany nejsou vhodné u domů, protože neopadávají, takže stíní i v zimě, kdy je záhodno,
(pokračování na str. 4)
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„Meďár“ – město nechce koupit ruinu, ale nechce jej nechat spadnout
Do „Meďára“ se chodilo tancovat, řeknou
vám v Plané všichni, kdo tu dříve bydleli.
V „Meďáru“ jsou propadlé stropy a narušené zdi, dá se říci dnes. Kdybyste se dostali
dovnitř a povyskočili si, mohlo by vás to stát
život.
O narušené statice, děravé střeše a propadlých
stropech někdejšího hotelu Černý medvěd
dnes píšu, protože jsem se rozhodla využít
všech úředních možností k tomu, aby památkově chráněná budova nepropadla úplné
zkáze. Podnikám podobné kroky jako paní
Ilona Dědová z Odboru školství a památkové
péče v Tachově, která se snažila vysvětlit
vlastníkům jejich povinnosti a nabízela jim
pomoc.
Stavební úřad vyzval zástupce vlastníků
někdejšího hotelu Černý medvěd, aby umožnil jeho úředníkům vstup do budovy. vlastníkům, jak zákon ukládá, nařídit nezbytně
nutné práce, aby budova neohrožovala veřejné
zdraví. Toto jednání je ve veřejném zájmu.
Zástupce vlastníků údajně sepsal text, který
koluje po městě a jeho obsah je naprosto nepochopitelný. Jsou v něm lži o vyjádření paní
Ilony Dědové, ke kterým nám poslala své
nesouhlasné stanovisko. Její jméno je navíc
zkomoleno. Tento text obsahuje také jakési
naprosto iracionální výpady na město Planá.
S paní Ilonou Dědovou jsem mluvila. Ujistila mne, že zájem i úřední postup památkářů
je úplně stejný jako zájem stavebního úřadu.
Z textu, který se objevil ve schránkách, byla
konsternovaná.
Chtěla bych ujistit nepodepsaného pisatele
i všechny obyvatele našeho města, že jsem
město převzala s 11 miliónovým úvěrem a 25

Plánské náměstí očima architektů
(dokončení ze str. 3)
aby slunce prostor oteplovalo, a vítr províval
kouty u domů.
Dalším problémem, který se s každým
náměstím řeší, je automobilová doprava.
Člověk 21. století zpohodlněl a není ochotný
příliš putovat do centra svých zájmů. Bohatá
města toto řeší v podzemí svých náměstí či
nejbližších prostor. Bohužel zatím to není
bezprostřední vzor pro nás. Takové řešení by
vysálo městský rozpočet na dlouhou dobu.
Jako architekt bych tomuto řešení přál, ale
dnes není reálné. Proto střední část náměstí
bude takovým parkovištěm pro všední den, při
slavnostech bude věnována aktivitám obyvatel a budu rád, bude-li jich co nejvíc.
Při úpravách náměstí je správné vycházet
z ověřené fungující tradice a zároveň podporovat a obnovovat důležité kompoziční prvky
– významné budovy, drobnou architekturu
v ploše náměstí a průhledy na dominanty
města, které se podílí na celkovém vyznění
náměstí. Jen tak lze vytvořit osobitý prostor, který bude prezentovat konkrétní město
a bude nezaměnitelný s obdobnými prostorami, náměstími jiných měst. Věřím, že se to
na náměstí v Plané podaří.
Ing. arch. Jan Soukup, spoluautor projektu
obnovy náměstí Svobody v Plané

miliony korun v rezervním fondu. Nyní město
hospodaří v kladných číslech a v rezervním
fondu má 70 milionů korun. Přestože jsme
na základě soutěží a rozhodnutí zastupitelstva složeného z různých politických stran
investovali velké prostředky do smuteční síně
a přeměny kina na multifunkční prostor, si
za oběma investicemi stojím, protože zvyšují
kvalitu života nás všech, kdo v Plané žijeme.
Chápu také, že na novou podobu náměstí bude
třeba si zvyknout. Sklidila ale chválu od architektů, odborníků i dalších lidí. Planá je krásná.
V době, kdy v okolních obcích rostou ubytovny pro potřeby hal na dálnici, chci Planou
vést jako město kulturní a město na úrovni.
Zasloužíme si to.
Byla bych šťastná, kdyby italští majitelé
hotelu Černý medvěd provozovali v Plané
funkční a bezpečný podnik, s italskou kuchyní
a pohostinsvím. Byla bych šťastná, kdyby
k nám jezdili turisté, kteří by podpořili místní
turistiku a obchod. Namísto toho se z hotelu
stala ruina. Je na prodej, stejně jako byla
na prodej sousední bývalá mincovna, kterou
město již koupilo.
Začala jsem jednat o koupi Meďára, protože
vím, co k němu cítí někteří obyvatelé Plané.
Nechala jsem odhadnout, kolik by město
muselo okamžitě investovat do prvních
záchranných prací. Bylo mi řečeno, že minimálně 900.000 korun. Byla bych ráda, kdyby
prodejní cena ve výši dva miliony korun byla
o tuto sumu nižší, protože investici dávno měl
provést vlastník.
„Zadarmo drahý“, říkají někteří přátelé. Střecha je z azbestu. „Demontovat azbest v městské zástavbě je velmi drahá záležitost“, říkají

mi lidé od fochu. Já ale nechci nechat spadnout budovu, ke které má tolik lidí v Plané
citový vztah. Přemýšlím, jak zodpovědně
vyřešit vzniklou situaci. Na jedné straně
zachránit polorozpadlou budovu. Na straně
druhé investovat jako rozumný hospodář.
Až lživý a manipulativní leták, který se
odvolával na paní Ilonu Dědovou, mě přiměl
k reakci. Umím si vážit podnikání. Když ale
někdo koupí památku a nechá ji léta chátrat,
není to podnikání. K podnikání patří odpovědnost a schopnost jít od toho, když zjistím, že
na to nemám.
Budu ráda, když někdo koupí někdejší hotel
Černý medvěd. Otevře ho a bude se tam
možná zase tancovat. Pokud ho má zachránit
město, musí to být za rozumných podmínek.
Planá se nechce stát ubytovnou pro pracovníky v halách na dálnici. Budova Trioly
nabídne regulérní byty. Lidé měli strach, že se
tam bude pronajímat jedno lůžko dvěma lidem
a bude jich deset na pokoji. Podle vyjádření
vlastníků tomu tak nebude.
Město má kuráž i vůli zabývat se záchranou
Meďára. Chceme ale zároveň odradit ty, kdo
si myslí, že se v pohraničí lacino může cokoli
pořídit bez jakékoli odpovědnosti. Město je
připraveno začít seriózně jednat o podmínkám
jeho záchrany. Nenecháme se manipulovat
a věříme, že lidé vidí, jak se vlastníci dosud
starali o mincovnu a „Meďára“.
Chci Planou kulturní a vlídnou k lidem. Prosím, pomozte s tím. Kdykoli se v budoucnu
setkáte s podobnými zavádějícími pamflety,
přijďte se zeptat na radnici, napište nebo
volejte. Ráda vás uvidím.
Martina Němečková, starostka

Novoroční výcházka
Stalo již tradicí uvítat začátek nového roku
vycházkou po městských zajímavostech.
Letošní rok se tato akce uskuteční 28. ledna
a sraz zájemců je jako obvykle ve 14 hodin
před budovou Městského kulturního střediska.
Dle přání účastníků vycházky na začátku
ledna 2017 se tentokrát vydáme na jih od
městského centra, do míst, kde se ještě po
skončení 1. světové války proháněl jen vítr.
Zamíříme do ulic plánské „Beverly Hills“,
známé zejména dříve narozeným Plaňákům
jako Eiland. Vilová čtvrť postavená „na zelené
louce“ byla největším stavebním počinem
před začátkem druhé světové války. Její vznik

je spojen s kdysi význačnými jmény, ať už se
jednalo o zdejší nebo přespolní zeměměřiče,
architekty či stavitele. Po r. 1945 se navázalo
dalšími úpravami terénu a novými stavbami,
až byl prostor celý zastavěn a lokalita získala
dnešní tvář.
Pokud vás zajímá, jaké byly někdejší osudy
Eilandu před zastavěním, co zajímavého víme
o historii některých domů, jak byly původně
pojmenovány jednotlivé ulice atd., můžete
se přidat ke každoročním vytrvalcům, kteří
vyrážejí za poznáním minulosti našeho města.
Budete vítáni.
Markéta Novotná

Z plánské farnosti
Akce mimo pravidelný pořad v lednu 2018:
Pondělí 1. 1. 2018
		
Pátek 5. 1. 2018
Sobota 6. 1. 2018

9.00 Planá – mše svatá
11.00 Chodová Planá – mše svatá
16.30 Planá – adorace, mše svatá s žehnáním darů a spolčo na faře
9.00	Tříkrálová sbírka pro Charitu v Plané a Chodové Plané –
děti a průvodci, prosíme, hlaste se!!!
Kontakt 607 202 127 nebo: sasajara@seznam.cz
Jaroslav Šašek, plánský farář
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Vydařená Mikulášská besídka – děkujeme
V domě s pečovatelskou službou, Bohušova ulice 811, proběhla dne 9. 12. 2017
Mikulášská besídka s živou muzikou

Besídka
14. prosince jsme společně s dětmi připravili
vánoční besídku v kostele sv. Petra a Pavla.
Děti zazpívaly tradiční i netradiční koledy,
přednesly básničky se zimní tématikou a tak
popřály všem krásné Vánoce. Ráda bych
poděkovala všem dětem za krásná vystoupení, paním učitelkám za přípravu besídky
a rodičům za obrovskou účast. Velký dík patří
také Andree Davidové a Natálii Havlíčkové
za vystoupení a dotvoření vánoční atmosféry.
Zvukařům Romanu Havlíčkovi a Martinu
Mahdalovi za perfektní zvuk, díky kterému se
i ty dětské hlásky rozléhaly celým kostelem.
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem,
kteří nám před Vánoci udělali radost sponzorskými dary. Děkujeme za finanční dar na nové
hračky pivovaru Chodovar. Také děkujeme
rodičům Barušky Brabcové za milý příspěvek
pro předškoláky a sponzorský dar v podobě
polic pro naše nejmenší od truhlářství Habal.
Radost nám také udělaly stromečky do našeho
betléma od pana Szaba.
Přejeme všem v novém roce hodně úspěchů,
zdraví a štěstí.
Lenka Vivodíková, MŠ Planá

za podpory sponzorů: Cukrárna Monika,
Tiskárna Lieblprint s.r.o., Galanterie – Pavlína Louženská, Lékárna Pod věží, Bylinky
Bonka – Ivana Kubíčková, Hračkářství
– Michaela Klimentová a pan Josef Švarcbek. Živou muziku zabezpečil p. Koreis
se synem Pepíčkem z Mariánských Lázní.
Jeho manželka pí. Koreisová s dětmi ze
Základní školy Jih v Mariánských Lázních
připravila přáníčka pro všechny zúčastněné
seniory a hosty akce.
Poděkování a obdiv patří i děvčátkům
Barušce Nečasové a Karolínce Šroubové
za zpříjemnění posezení přednesem básniček a zazpíváním. Zapomenout nesmíme
ani na poděkování za připravený program
a balíčky, kterými nás obdaroval čert
a mikuláš.
Díky také spolubydlící paní Báře, Janě, Marii
a Ivě za vše, co pro tuto akci udělaly a zabezpečily: výzdoba klubu, zhotovení chlebíčků
a mikulášských balíčků, upečení tvarožníků
a slaného pečiva, obsluhu – káva, čaj, svařené víno a úklid klubu po akci.
Ještě jednou moc děkujeme a už se těšíme
na další společná setkání.
		
Za účastníky akce N. Dlouhá

Cestovatelská přednáška

Fotografická výstava
V průběhu ledna budou v budově knihovny
vystaveny fotografie z podzimní soutěže,
jejíž zadání bylo „Příroda kolem nás“. Soutěž
ještě nemá své výherce, a proto bychom rádi
oslovili plánskou veřejnost, aby sama určila,
které snímky budou ty nejlepší. Přijďte se
na vystavené fotografie podívat od 15. ledna
2018 a dejte hlas svému favoritovi.

Africká pohádka
Nedělní pohádka pro děti 7. 1. od 16.00 hod.
V neděli 7. 1. od 16.00 se můžete v KINĚNEKINĚ těšit na Africkou pohádku.
Na severu Afriky je veliké vedro a poušť,
kde nic neroste a vypadá to, že se tam ani nic
neděje.
Ale to je jenom zdání. U staré studny se to
mele – kunamanský kupec a mládenec Voharia se právě perou! O co? To se nesmí prozradit! A jak to tak bývá, kdo chce moc, nemá nic
a to platí všude, i v Africe. Naštěstí je kolem
toho veliká legrace, že se tomu zasmějí děti,
dospělí i celá africká vesnice.
Uvádí Divadlo Dívadlo. Hrají: Markéta Pellarová-Mráziková a Klára Peřinová. Délka
představení 45 minut, vhodné pro děti od tří
let, vstupné 40 Kč.
Ivana Vasuková, knihovnice

„Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela,
aneb pěšky z České republiky až k oceánu na
západ Španělska“ – tak se jmenuje přednáška
Patrika Kotrby.
O svém putování říká: „Vezměte si na záda
batoh, jenž pro Vás bude téměř po dva roky
domovem, kytaru do ruky, která vám bude
potěšením i obživou a vydejte se pěšky
z domu přes půlku kontinentu až na západ
Španělska, kde vás zastaví oceán“.
Cesta prý trvala tak dlouho, že už ani nebyla
cestou, ale životním stylem. Patrik spal pod
širým nebem a čerpal odtud inspiraci pro své
verše a písně. Bude nám vyprávět, jaké je to
probudit se na skále nad mořem, uvidět mihotavý a odzbrojující východ slunce. A jaké je
Santiago? To vše promítne, zazpívá a přednese v sále knihovny 24. ledna 2018 od 17
hodin.
Ivana Vasuková, knihovnice

Leden v dětském
oddělení knihovny
Dětské oddělení knihovny bude v lednu připomínat pohádky Františka Hrubína. Děti se mohou
těšit na čtení z jeho knih, kvíz a hádanky. Také
pohádkové odpoledne, které se bude konat
v úterý 9. ledna 2018 od 16.30 hodin představí
malým i velkým posluchačům pohádky z dílny
tohoto autora.
Ve středu 31. ledna v době od 13 do 15 hodin
bude probíhat kreativní dílnička. Tentokrát si
budou moci návštěvníci vyrobit zvířátko z papírových ruliček. Dílnička je pro všechny děti
zdarma.
Ivana Vasuková, knihovnice

Taneční odpoledne
Druhého prosince uspořádala plánská organizace Svazu tělesně postižených pro své členy
v plánském KINĚNEKINĚ taneční odpoledne. Na pozvání přijeli také přátelé z partnerské organizace Selbsthilfegruppe Behinderte
und Nichtbehinderte Tirschenreuth v čele
s předsedkyní paní Martinou Sötje.
V úvodu všechny přivítala paní starostka
Mgr. Němečková a předseda Svazu, pan Ansl.
K tanci a poslechu hrál a zpíval členům již
známý pan Vondrášek. Hrál na klávesy,
(pokračování na str. 6)
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Nové taneční aktivity v Plané
Dámy a děti v Plané, těšte se! Něco se pro
vás chystá!
Dámy, jistě je vás hodně, které rády tančíte,
ale bohužel nemáte s kým. Pánové, jak známo,
fandí spíše sportu u televize nebo na kole než
pohybu na tanečním parketu. Tanec je přitom
ideálním pohybem pro všechny věkové kategorie. Je vědeckým výzkumem dokázáno,
že působí jako prevence proti Alzheimeru,
zvyšuje fyzickou kondici a je ideálním prostředkem proti stresu a každodenním starostem. Při soustředění na rytmus, nohy, ruce
a tělo zaručeně nezbyde prostor pro myšlenky na nákup, vaření nebo neumytá okna!
Chystám pro vás aktivitu Dámský taneční
klub, který již řadu let funguje v Karlových
Varech a v blízké Velké Hleďsebi. Tam také
jezdí některé dámy z Plané a ty by byly rády,

kdybych jezdila já k vám. Takže, máte-li
zájem, přijďte! Budeme spolu tančit latinskoamerické tance a další styly tanců. Budeme
se scházet v aule Základní školy na náměstí,
vždy v pondělí od 17.00 hod. Začínáme
8. ledna 2018.
Před dámským klubem mám prostor pro tančení s malými dětmi 5– 8 let. Jedná se o pohybovou průpravu, rytmickou výchovu, taneční
hry a jednoduché choreografie. Děti, které se
věnují tanci, mají lepší výsledky ve škole.
Je to dáno tím, že při tanci spolupracují obě
mozkové hemisféry – sjednotit pohyb s hudbou, soustředit se na ruce a kroky, to opravdu
mozeček potrénuje. Dětem se zlepší držení
těla poničené nošením těžkých školních tašek,
naučí se vnímat hudbu a ovládat své tělo
a hlavně – budou se bavit! S dětmi budu tančit

Výstava fotografií v Cukrárně U kostela
18. 1. 2018 – 15. 2. 2018
Sascha Schnorr
(Fotograf / Aelgor)
Narodil se v německém Stuttgartu v roce 1974
a vlivem času byl odván až k nám do Čech.
Jeho hlavní pracovní činností je pozice vedoucího práce v logistické firmě Hellmann. Fotografie se stala jeho vášnivým a velmi aktivním

koníčkem. Věnuje se fotografování pouze na
amatérské úrovni, ale již nyní má několik
úspěchů. Jedna z jeho zimních fotografií byla
uveřejněna v elektronickém časopise B&W
Minimalism Magazine a jiná fotografie byla
vybrána na světové výstavě v Řecku v Thessaloniki Art fair.
Jiří Brabec

ve stejný den, pondělí od 16.00 v aule v ZŠ.
A ještě něco pro pány! Což věnovat manželce
k Vánocům členství v Dámském klubu? Zavolejte, napište, objednejte dárkový poukaz!
Těší se na vás Bedřiška Zíková
bedriska.zikova@gmail.com, tel. 602881418

Taneční odpoledne
(dokončení ze str. 5)
na harmoniku a dokonce i na dudy. Program
zpestřilo taneční vystoupení černošínské
ženské country taneční skupiny „Sebranky“.
O občerstvení se postaraly členky organizace
a u baru paní Borůvková. Tirschenreutští přátelé dostali drobné vánoční dárky, plánské
organizaci pak předali porcelánovou plastiku
svého města. Všichni se dobře bavili. Většina
zúčastněných tančila. Obdiv vzbudila paní
Sötje tancující na invalidním vozíku.
Za zorganizování děkujeme všem organizátorům a pomocníkům, především panu Anslovi.
Dík patří také samozřejmě městu Planá, které
poskytlo (nyní výjimečně dokonce bezplatně)
nové prostory. Zúčastnění se cítili ve zrekonstruovaných prostorech příjemně, a tak jich
organizace jistě v budoucnu ráda k některým
svým akcím znovu využije.
Na závěr bych chtěla jménem předsednictva
plánské organizace Svazu tělesně postižených
popřát všem členům a samozřejmě také všem
ostatním plánským občanům Plané mnoho
štěstí, zdraví a pohody v novém roce.
Michaela Vrzalová

Taneční kurzy pro dospělé
Taneční kurzy pro dospělé budou probíhat
pod vedením taneční školy DANCE manželů Cíchových v novém kulturním prostoru
v Plané – KINONEKINO, nám. Svobody
34.Zájemci se mohou hlásit od 15. ledna
2018 v Městské knihovně Planá a uhradit
kurzovné, které činí 1 300 Kč za dvě osoby.
Kurzy budou probíhat od 13. 3. 2018 každé
úterý od 19.00 v celkem 6 dvouhodinových
lekcích. Celý kurz zakončí v sobotu 21. 4.
závěrečný taneční večer pro účastníky kurzu
a jejich přátele.
Taneční škola DANCE Stod vznikla v roce
1991 a jejími zakladateli jsou manželé Naďa
a Pavel Cíchovi. Od svého vzniku se zaobírá
výukou všech forem tance, zejména formou
nejrůznějších kurzů a tanečních klubů. Klade
si za cíl maximální spokojenost svých klientů, čehož se snaží dosáhnout pestrostí své
nabídky, sortimentem poskytovaných služeb,
jednáním svých zaměstnanců a společenskou
úrovní akcí. V roce 2000 škola získala certifikát Svazu učitelů tance ČR a má právo používat v titulu doplněk „Škola Svazu učitelů
tance ČR“. Toto vše odráží též motto školy:
„NAUČÍME VÁS TANČIT TO, CO POTŘEBUJETE“.
Podrobnější informace vám rádi podáme
na tel.: 602 414 420
Blanka Borůvková
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Denisa Pražáková bodovala v Karlových Varech
Profesionální sdružení Asociace kuchařů
a cukrářů České republiky v čele s prezidentem panem Bc. Miroslavem Kubcem pořádalo dne 5. prosince 2017 ve Slavnostním
sále Grandhotelu Pupp v Karlových Varech
v pořadí již 19. ročník soutěže nazvané Lázeňský pohárek. Tématem letošního ročníku pro
kuchaře a cukráře byla červená řepa. Kuchaři
mohli vytvářet 3 typy studených předkrmů,
teplé předkrmy či celé menu a cukráři pak

drobné cukrářské výrobky nebo dort s použitím dané suroviny v limitu 45 minut.
Naše škola se této náročné soutěže zúčastnila
poprvé. Denisa Pražáková ze 3. ročníku oboru
kuchařské práce pod vedením vyučující ODV
pí Ladislavy Petříkové připravila 3 typy studených předkrmů. Řepu použila pro plnění
křenovým žervé a doplnila ji pyré z pečených
kaštanů a pastiňáku. Celou kreaci pak doplnila
bazalkovým pestem, chipsem z červené řepy
a řeřichou. Já jsem pomohla vytvořit výstavní
plochu, kde jsme použili přírodní materiály
v kombinaci s lehkým šifonem.
Za svůj výkon se Denisa umístila mezi 18-ti
soutěžícími na bronzové příčce, což je
v konkurenci žáků z celé republiky obrovský
úspěch!
Za podporu, zapůjčení soutěžního inventáře
a uhrazení nákladů na nácvik výrobků patří
veliký dík tachovské restauraci River v čele

s panem Radkem Multušem. Denisa Pražáková v této skvělé restauraci v letošním
školním roce vykonává svou odbornou praxi
a velmi si váží výborného kolektivu.
Za SŠŽ a ZŠ v Plané Ing. Iva Holá
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O plánském florbalu
Mezi poslední sportovní akce mezi školami
v kalendářním roce se již tradičně řadí turnaje ve florbalu. Ve druhé polovině listopadu
se uskutečnily turnaje starších žáků v hale
v Tachově.
Nejdříve nastoupily dívky, které obsadily
krásné třetí místo, i přes absenci dvou opor
družstva. Naší školu reprezentovaly N.
Hreusová, D. Rozhoňová, A. Kudláčková,
L. Lehovcová, M. Martinkovičová, M. Nová,
B. Martínková, A. Fidlerová a D. Poulová.
O týden později sehráli svůj turnaj starší žáci,

kteří měli vyšší ambice než bylo konečné páté
místo. Chlapci neodehráli špatný turnaj, ale
neprošli přes herní systém připomínající mistrovství v ledním hokeji. Svoji skupinu vyhráli,
ale ve čtvrtfinále, kde se rozhodovalo o případném postupu do semifinále, střelecky selhali
a rozhodl trestný nájezd soupeře za postavení našeho hráče v brankovišti. Smůla…
Přesto velký dík patří těmto žákům: Vít Ansl,
M. Poznán, L. Founě, M. Hudec, Dan. Maščák, M. Kapolka, D. Štrobl, J. Veselý, K. Kepl,
David Maščák a J. Roučka.

SŠŽ a ZŠ Planá děkuje všem svým příznivcům
Protože právě v závěru roku myslíme na své
blízké, na své přátele, chceme i my, učitelé
a zaměstnanci SŠŽ a ZŠ Planá poděkovat všem svým příznivcům, sponzorům,
vedení a zaměstnancům partnerských
firem, představitelům institucí veřejného
života, rodičům žáků a všem, kdo podporují naši každodenní vzdělávací práci.
Děkujeme v první řadě za úsilí, které věnujeme a s jakým společně vzděláváme mladou generaci, děkujeme za nové možnosti
a cesty, které spolu s námi hledáte a vytváříte a za péči, kterou spolu s námi věnujete
tomu, aby mladá generace byla schopná
obstát v nových výzvách.
Protože vzdělávání a výchova nikdy nekončí,
s důvěrou se na Vás budeme obracet i v dal-

ších letech a jsme si jisti, že společně zvládneme nové úkoly, které čas přinese.
Naše škola a vzdělávání v ní prochází trvalým procesem modernizace a aktualizace tak,
abychom připravili naše žáky nejen na odbornou práci, ale také z nich vychovali příjemné,
slušné, odvážné a snaživé mladé lidi.
Do nového roku 2018 Vám přejeme pevné
zdraví, mnoho osobního a rodinného štěstí,
úspěch a splnění vašich přání. Víme, že jen
málo věcí je samozřejmých a skutečně oceňujeme spolupráci s vámi. Vzdělaní mladí lidé
jsou budoucností každé společnosti a každé
země a také společné, civilizované, ekonomicky silné a bezpečné Evropy.
Za SŠŽ a ZŠ Planá Mgr. Josef Mára,
ředitel školy

Bronzová medaile na Mistrovství Čech
Ve dnech 17.11.2017 - 19.11.2017 proběhlo
v Harrachově Mistrovství Čech mládeže
v šachu do 8 let. Turnaje se zúčastnila žákyně
1.třídy ZŠ Planá, Deniska Marešová. Celkem startovalo malých šachistů 51, z toho 12

děvčat. Deniska si vedla velmi dobře a ve společném turnaji s chlapci získala 4 body. To jí
stačilo na 3. místo mezi holčičkami. Domů si
tak přivezla bronzovou medaili a velký pohár.
Gratulujeme.
P. Mareš

Postupujeme do kraje!
Dne 8.12.2017 se děti ze šachových kroužků
zúčastnily Okresního přeboru škol v šachu.
Naše týmy zastupovali za první stupeň Ondřej Horák, Philip Tung, Diana Al Salehová
a Denisa Marešová. I přesto, že většina z nich
hraje šachy pouze od letošního října, získali
ve své kategorii skvělé 3. místo. Za druhý stu-

peň nás reprezentovali Jakub Nejedlý, Marie
Lišková, Lukáš Bui a Lukáš Doan. Starší
a zkušenější žáci získali 2. místo a zároveň
také postup do krajského kola. Všem zúčastněným gratulujeme.
Líbalová Daniela,
vedoucí DDM

V prvním týdnu v prosinci se odehráli dva
turnaje mladší kategorie. Nejdříve nastoupili chlapci. Obsadili smolně druhé místo.
Vynikajicí gólman inkasoval v celém turnaji
jedinou branku, kdy náhodně odražená střela
překvapila všechny hráče včetně našeho soupeře a díky střelecké impotenci v klíčových
zápasech nám těsně unikl postup do dalšího
turnaje.
O výborné umístění se zasloužili L. Hudler,
L. Mastný, J. Mertl, J. Pravda, V. Hlačík,
O. Křemen, Š. Kapolka, Vojtěch Ansl, Š.
Kozák a T. Štrunc.
Posledními, kteří odehráli svůj turnaj, byla
mladší děvčata. I ona obsadila pěkné druhé
místo. Musím konstatovat, že na vítěze turnaje bylo dál než v kategorii chlapců, přesto
naše umístění bylo zasloužené. Dívky hrály
trpělivě a odměnou jim byly stříbrné medaile.
Kdo reprezentoval naši školu? N. Braunová,
V. Kubíčková, K. Ščasnárová, N. Jirušková,
K. Zágoniová, N. Šafránková, A. Zimáková,
N. Matějková a Š. Rajchlová.
Byť se nám letos nepodařilo zvítězit v žádné
z kategorií, opět jsme dokázali, že patříme
k nejúspěšnějším školám v našem okresu, což
jsme potvrdili třemi medailovými umístěními
ve čtyřech turnajích.
Doufám, že všichni účastníci berou tato umístění jako motivaci do dalšího roku a budou
chtít svá umístění minimálně zopakovat!
Luboš Beran, Základní škola Planá,
příspěvková organizace

Žákyně ve Vohenstraussu
Žákyně ze třídy ošetřovatelů O2 SŠŽ Planá se
zúčastnily vánoční oslavy ve Vohenstraussu.
Jak je již dobrou tradicí, i partneři SŠŽ Planá
uzavírají svůj rok vánočním večírkem. O to
příjemnější je, když jsou na takovou slavnost
pozváni za svou dobrou práci ve firemní praxi
i samotní žáci.
Taková čest se přihodila i žákyním třídy
ošetřovatelek O2, které vykonávaly v létě
praxi v zařízení Dr. Loew ve Vohenstraussu.
Vedení pečovatelského domu s nimi bylo
tak spokojeno, že je pozvalo na svůj vánoční
večírek, který se konal v polovině prosince
2017. Děvčata byla představena všem hostům, obdržela vánoční pohoštění, vánoční
dárek a také si připravila taneční vystoupení,
z něhož byli všichni přítomní velmi nadšeni.
Za to dostala škola pozvání zúčastnit se letní
slavnosti v tomto zařízení a děvčata nabídku
společně nacvičit další taneční vystoupení.
Děvčata také opět pojedou na letní praxi
v roce 2018 a tím nadále potvrdí výbornou
přeshraniční spolupráci s německým pečovatelským domem.
„Stále se ukazuje, že studium a povolání
ošetřovatelství je velmi perspektivní a rádi
v dalším školním roce 2018/2019 uvítáme
nové žáky se zájmem o tento obor“, sdělila
našemu listu zástupkyně ředitele pro praktickou výchovu, paní Ing. Petra Pechová.
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Pojeďte v tom
s námi!
Pracujte
v Tech Data
a starost
s dojížděním
nechejte
na nás!

Odvezeme vás:
• čistým novým a komfortně
vybaveným vozem
• z okolí Mariánských
Lázní + lokalit
cestou

Kontakt:
+420 373 727 113
www.techdata.cz/prace
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Maškarní
ples

VŠEM
ZÁKAZNÍKŮM
PŘEJI
V NOVÉM ROCE
HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ
A RADOSTI

DÌTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

sál KD Chodová Planá

10. 2. 2018 od 20.00 hod.
Zahraje kapela:

v sále Kulturního domu
v Chodové Plané

KARTÁÈI.CZ

10.února 2018
od 14:00 hodin

Poøádá: Sportklub Chodová Planá

Kontakt: Tomáš Marcin
tel.: 731 044 037, e-mail: tom.marcin@seznam.cz

Marta Doubková
Upozorňuji na přestěhování
prodejny bytového textilu –
čistírny oděvů – peří.
Nová adresa:
náměstí Svobody č. 15
(vedle železářství).

VSTUPNÉ dobrovolné

poøadatel:
SRPDŠ pøi ZŠ a MŠ v Chodové Plané z.s.

vstupné: 150,- Kè / masky: 100,- Kè

Akce na měsíc LEDEN 2018
Místo

Datum

Název

Vstupné

Pořadatel
Město Planá-odbor kultury,
NANOSOUND, kultura@
muplana.cz

Město Planá – odbor
kultury

1. 1.

po

17.00–18.00

Novoroční ohňostroj – společné přivítání
roku 2018

KINONEKINO

7. 1.

ne

16.00

Africká pohádka – nedělní pohádka
pro děti

Městská knihovna –
oddělení pro děti

9. 1.

út

16.30

Pohádkové odpoledne

KINONEKINO

14. 1.

ne

14.30

Odpolední čaje pro seniory – hraje Lázeňské duo z Mariánských Lázní /v ceně
vstupného malé občerstvení/

Cukrárna U kostela

18. 1.

čt

17.00

Výstava fotografií – Sascha Schnorr

KINONEKINO

20. 1.

so

19.00

MILOŠ KNOR – Stand Up Comedy –
celovečerní představení jednoho Knora.

150 Kč

Město Planá-odbor kultury,
kultura@muplana.cz

Městská knihovna
–sál

24. 1.

st

17.00

Cestovatelská přednáška – Ze srdce
Evropy do Santiaga de Compostela.

50 Kč

Město Planá-odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

Planá,
před knihovnou

28. 1.

ne

14.00

Novoroční vycházka s PhDr. Markétou
Novotnou – Eiland

Město Planá-odbor kultury,
kultura@muplana.cz

Sál ZUŠ Planá

29. 1.

po

18.00

Koncert žáků

ZUŠ Planá,
zusplana@quick.cz

Městská knihovna –
oddělení pro děti

31. 1.

st

13.00–15.00

Kreativní odpoledne

Město Planá-odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

40 Kč

Město Planá-odbor kultury,
kino@muplana.cz
Město Planá-odbor kultury,
knihovna@muplana.cz

50 Kč

Město Planá-odbor kultury,
kino@muplana.cz
Cukrárna U kostela,
tel. 739 941 018
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