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Slovo starostky
Na stoleté výročí vzniku Československa půjdeme Planou lampionovým průvodem, následovat bude ohňostroj. Lampiony ponese hodně plánských dětí. Přemýšlela jsem, jak těmto
dětem vyprávět o Československu.
Myslím, že se k tomu hodí Velká vodnická
pohádka od Karla Čapka. Skupina vodníků
se baví o tom, jak se svět mění, že vodnické
řemeslo není, co bývalo, trochu si stěžují,
ale celková atmosféra rozhovoru vyzařuje
pohodu. Takovou, jakou má klidně fungující
stát. Čapek obdařil vodníky lidskostí a všedními starostmi. Když v jiné knížce pro děti
Karel Čapek píše o foxteriérovi Dášeňce,
v láskyplném vyprávění se dovídáme o životě
od prvních krůčků, přes zničený záhon s květinami, až do chvíle, kdy štěně jde do jiné lidské smečky a jeho utahaná máma si oddychne.
V Dášeňce se nevypráví jen o štěněti, oslavuje
se život, úplně všedně a proto krásně, od počáteční slepoty, až po ohledávání toho, co nás
čeká ve světě. Dášeňka se učila stejně, jako
se učilo Československo.
Před sto lety vznikl náš první demokratický
stát. Když bych o něm měla na příkladu stejného spisovatele vyprávět dospělým, byl to
Karel Čapek, kdo pilně psal do novin, pro-

mýšlel demokracii, napsal knihu rozhovorů
s prvním prezidentem. Byl to také on, kdo
cítil nebezpečí pro demokracii a ve svých
dílech popsal nebezpečí nacismu a zároveň
spolu s dalšími osobnostmi demokratického státu napsal text na téma „Proč nejsem
komunistou“. Karel Čapek zemřel 25. prosince 1938. Eduard Bass, poslední Čapkův
šéfredaktor z Lidových novin, připomněl, že
hrob, do něhož velkého spisovatele pochovávali, „měl původně být hrobem Karla Hynka
Máchy. Za básníka, který se uštval při požáru
města, přišel básník uštvaný při požáru své
země“.
Náš stát si od počátku zakládal na všem, co
bylo moderní. Aerodynamické auto značky
Tatra vypadalo asi jako dnes nejnovější Ferrari
a nemělo namontované zpětné zrcátko, protože ho na silnici nemělo co předjet. Vznikaly
domy ze skla a betonu, tenkrát také nezvyklé.
Podnikatel Baťa vytvořil firmu, která vyráběla boty po celém světě a existuje dodnes.

Dalších příkladů by se našlo hodně. Masaryk
byl jedním z těch, kdo inspirovali amerického
prezidenta Wilsona, aby pro dobu po první
válce vítězové vyhlásili, že chtějí sebeurčení
malých národů. Masaryk si byl vědom rozpínavosti tehdejšího Německa a o Rusku si
nedělal žádné iluze. Přesto do samostatného
státu mezi Německem a Ruskem šel.
Česká republika je nástupkyní Československa a velmi mě těší, že jsme si nechali
vlajku, kterou pro nový stát vytvořil malý,
ale nesmírně vzdělaný úředník z Blovic, které
leží kousek od Plzně. Podívejme se 28. října
na tuto vlajku a poděkujme těm, kdo do toho
šli. Naše dnešní demokracie má chyby, ale
žijeme v právním státě. Patnáct kilometrů
odsud, na hranicích, už nás téměř 30 let nikdo
nezastřelí. Chodíme tam na houby, jezdíme
na kole. Je toho hodně, co může být lepší.
Přesto si myslím, že ti, kdo před sto lety
zakládali náš stát, by z lecčeho, čím žijeme
dnes, měli opravdovou radost.
Tak na dalších sto let, Česká republiko!
Martina Němečková
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Volby do zastupitelstva města
Vážení občané,
v souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstva města, které se uskuteční ve dnech
5. a 6. 10. 2018 předkládám některé informace, které se bezprostředně týkají organizace,
konání a průběhu voleb a na které se někteří z vás ptají, jak před volbami, tak i v jejich
průběhu:
Hlasování probíhá tak, že volič hlasuje
osobně, zastoupení není možné. Úřední obálku
s upraveným hlasovacím lístkem vloží volič
před okrskovou volební komisí do volební
schránky. S voličem, který nemůže upravit
hlasovací lístek z důvodu tělesné vady, nebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
pro úpravu hlasovacích lístků („za plentou“)
přítomen jiný volič, ne však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
V případě, že se volič nemůže ze závažných, zejména zdravotních důvodů dostavit
do příslušné volební místnosti, může požádat
předem na Městském úřadu v Plané na telefonním čísle 374 752 922, nebo ve dnech
voleb svoji okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky. Je možné
domluvit si i přibližný čas, ve kterém se mají
členové okrskové volební komise s přenosnou
volební schránkou k voliči dostavit. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci
svého volebního okrsku.
Hlasování v zahraničí není možné. Volič
zapsaný do zvláštního seznamu voličů
v zahraničí může ve volbách do zastupitelstev
obcí hlasovat, předloží-li obecnímu úřadu,
popř. v den voleb okrskové volební komisi,
potvrzení zastupitelského nebo konzulárního
úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu.
Stejně jako u ostatních typů voleb budou
každému voliči nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb dodány hlasovací lístky potřebné
pro hlasování. Hlasovací lístky může volič
obdržet ve dnech voleb i ve volebních místnostech.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území

České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič uvedené

skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno. Na závěr ještě předkládám přehled volebních místností s názvy
ulic, které spadají do příslušného volebního
okrsku. Oznámení o době a místě konání voleb
je rovněž zveřejněno na úřední desce města,
na webových stránkách města (www.plana.cz)
i na městských výlepových plochách.
Mgr. Tereza Coufalová, tajemnice MěÚ

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,
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.

Říjen 2018 s plánskou farností
Farnost Planá zve na setkávání mimo pravidelný pořad:
Pátek 5. 10. – 16.30 – adorace, mše svatá a spolčo mládež-stářež na faře
Sobota 6. 10. – 17.00 – sál na faře v Plané – přednáška Mons. otce biskupa Františka
Radkovského (absolvent vědeckých oborů UK, matematicko-fyzikální fakulty)
o Turínském plátně s promítáním pro veřejnost
Sobota 20. 10. – 17.00 – Sv. Anna – poslední česko-německá mše sv. roku
Pátek 2. 11. – 16.00 – hřbitov Planá – Dušičková pobožnost, mše svatá a poté spolčo
na faře mládež-stářež
Neděle 4. 11.
10.40 – Chodský Újezd – hřbitov
13.40 – Zadní Chodov – hřbitov
15.00 – Chodová Planá – hřbitov – Dušičkové pobožnosti a mše sv.
Pátek 9. 11. – 17.00 – farní sál – přednáška Dr. Kateřiny Kovačkové o cestě do Peru
– Cuzco, planina Nazca, Amazonie, Lima
Jaroslav Šašek, plánský farář

Výstavy v knihovně
Rok v kapse
Do 12. října 2018 si můžete v prostorách
knihovny prohlédnout výstavu kapesních
kalendářů ze sbírky Ivana Tomáška.
Výstava – 100. let výročí republiky
Tak jsme nazvali výstavu dokumentů,
které provázely nejen vznik našeho státu.
Od 15. října 2018 budete moci shlédnout
v budově knihovny kopie některých historických listin (např. Dekret kutnohorský,
Manifest císaře Františka Josefa I., telegram
s prvním zákonem samostatného Československého státu z 28. října 2018, apod.)
Ivana Vasuková, knihovnice
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Jak dál s městskými byty
V majetku našeho města je v současné chvíli 227 bytů. Protože v Plané je celkem asi 2200
bytů, jedná se o 10 % bytového fondu ve městě. Městské byty můžeme rozdělit do několika
skupin, které se liší jednak okruhem občanů, pro který jsou určeny, a jednak způsobem,
jak se v nich stanovuje nájemné.
Jedná se o:
– byty v domech s pečovatelskou službou
(93 bytů),
– sociální byty (32 bytů),
– byty s předkupním právem (52 bytů).
– byty, s nimiž disponují Plánské služby,
s. r. o. (3 byty),
– ostatní byty (47 bytů).
Nechci tu zabíhat příliš do podrobností, ale
volná tvorba nájemného tak, aby se přibližovalo nájemnému v místě obvyklému, je možná
v podstatě pouze u bytů v posledních dvou
skupinách.
Správu bytů a nebytových prostor vykonává
pro město naše vlastní firma Plánské služby,
s. r. o., na základě mandátní smlouvy. Pro

tento účel byl zřízen tzv. účet hospodářské
činnosti města. Příjmy tohoto účtu jsou tvořeny nájemným vybraným v našich bytech
a nebytových prostorech. Výdaji tohoto účtu
jsou výdaje na opravy spravovaných nemovitostí a výdaje spojené se správou.
Jsou-li příjmy na tomto účtu vyšší než výdaje
(a tak by tomu mělo správně být), je přebytek
převáděn do rozpočtu města a stane se tak rozpočtovým příjmem.
Je-li potřeba do tohoto spravovaného majetku
investovat, to znamená provést jeho technické
zhodnocení, jsou tyto investice hrazeny z rozpočtu města. Je to tedy rozpočtový výdaj.
Tento výdaj by správně měl být pokryt výše
uvedeným příjmem.

Mobilní sběr
Město Planá zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON, s. r. o. mobilní sběr objemného
odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, a to:

v pátek 12. 10. 2018

stanoviště
Svahy (náves)
Vížka
Zliv (u kapličky)
Boudy (u kapličky)
Řešanov
Týnec (náves)
Dolní Sedliště (náves)
Vysoké Sedliště (náves)
Otín (náves)
Křínov (náves)
Kříženec (u rybníčka)

doba přistavení
mobilní sběrny
15:00 – 15:10
15:15 – 15:25
15:30 – 15:40
15:45 – 15:55
16:00 – 16:10
16:15 – 16:25
16:30 – 16:40
16:45 – 16:55
17:15 – 17:25
17:30 – 17:40
17:55 – 18:10

v neděli 14. 10. 2018

stanoviště
Josefova Huť
Pavlovice (Ve vilkách)
Pavlovice (u prodejny)
Planá, Nádražní
(u bytovek)
Planá, Karlín
Planá, Fučíkova
(u kotelny)
Planá, Bohušova

doba přistavení
mobilní sběrny
08:00 – 08:15
08:20 – 08:35
08:40 – 08:55
09:20 – 09:35
09:40 – 10:10
10:20 – 11:00
10:20 – 11:00

Ve vymezených časech mohou občané, plátci poplatku za komunální odpad, předat do mobilní
sběrny firmy EKODEPON s. r. o. následující nebezpečné odpady:

Když jsem v předchozích větách použil slovo
„správně“, myslel jsem tím situaci, kdy celé
hospodaření s byty a nebytovými prostory je
nastaveno tak, že si samo na sebe vydělá.
Výdaje spojené s vlastnictvím bytů a nebytových prostor rok od roku plíživě rostou
a růst nájmů tomu neodpovídá. Proto si
v letošním roce v rozpočtu města můžete
všimnout, že výdaje na technické zhodnocení
v bytech a nebytových prostorech jsou vyšší
než přebytek na účtu hospodářské činnosti.
Z toho vyplývá jednoduchý závěr: pokud
nechceme zvyšovat nájemné v městských
bytech a v městských nebytových prostorech,
budeme do budoucna muset každý rok tento
městský majetek dotovat z jiných rozpočtových příjmů.
Na zastupitele, kteří vzejdou z nadcházejících
voleb, tak čeká nelehké rozhodnutí, jak v této
problematice dál postupovat.
Ing. Pavel Nutil, místostarosta

BYLONEBYLO aneb
Děti hrají dětem
O víkendu 19.–21. 10. se můžete těšit na přehlídku dětských divadel BYLONEBYLO.
Akce proběhne v novém kulturním prostoru
KINONEKINO v Plané. Čeká vás bohatý
program.
V pátek 19. 10. od 10.00 do 16.00 se svými
představeními vystoupí Kosáci Planá, divadélko Před oponkou z Plzně, divadélko Tlaminy ze Strakonic, soubor z Horažďovic a děti
z „dramaťáku“ ZUŠ Planá. V 19.00 uvedou
plánští Kosáci první reprízu velmi vydařeného
představení „MORANA“.
V sobotu 20. 10. budou pro účastníky přehlídky probíhat tvůrčí dílny (neverbální,
pohybové, rytmické) a na závěr večera je připravena od 19.00 dětská diskotéka. V neděli
21. 10. přehlídku zakončí společný tvůrčí
workshop. Podrobný program naleznete na:
www.kulturavplane.cz.
Gabriela Berková, vedoucí kroužku Kosáci

obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami,
pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré
léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se
v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona neprodyšně zabalen!
Max. množství odebíraného eternitu je 50 kg na nemovitost!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní
elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory.
Zařízení musí být kompletní!
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.). Odebírán
bude i železný šrot.
Prosíme občany, aby uvedené odpady a zařízení předávali do mobilní sběrny pouze
v době přistavení z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků.
Děkují vám pracovníci firmy EKODEPON.
Za město Planá odbor správní MěÚ, úsek ŽP

Upozornění pro odběratele
vody v Plané
Ve dnech 1. a 2. října proběhne v Plané revize
požárních hydrantů. Při tom může v některých
místech dojít k zakalení pitné vody. Toto nemá
žádný vliv na kvalitu vody.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Nutil, místostarosta

4 | KNIHOVNA

Plánský měsíčník 10/2018

Literární stopy stoleté dámy – III. díl /1990–2018/
Už tento měsíc si připomeneme sté výročí vzniku Československa. Proto jsme pro vás
„vystopovali“ některé události, které se za sto let trvání republiky odehrály v české
literatuře a knihovnictví. Přinášíme vám třetí díl literární stopy z let 1950 až po současnost.
1990
k 28. říjnu ministerstvem kultury za vynikaPo sametové revoluci došlo k velkým politic- jící české literární dílo a za překlad do češtiny.
kým změnám nejen u nás, ale i v celé Evropě. 1997
Socialistický blok prakticky přestal existo- V únoru tohoto roku zemřel Bohumil Hrabal,
vat. S tímto procesem se pomalu začala vra- český prozaik a jeden z nejvýznačnějších
cet i literatura. Do knihoven byly navráceny a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny
knihy zakázaných autorů, do země se vrátili 20. století. Stal se i nejpřekládanějším českým
někteří exiloví spisovatelé. S pádem cenzury autorem této doby. Kdo by neznal jeho Ostře
zmizela i exilová nakladatelství – buď zanikla sledované vlaky, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále nebo
úplně, nebo se přesunula k nám.
Počátkem tohoto období se vydávalo značné Příliš hlučnou samotu.
množství knih. Nejednalo se však o novou 1998
tvorbu, ale o vydání nikdy nevydaných exi- V tomto roce vydává Irena Dousková knihu
lových a samizdatových děl. Na trh se tak Hrdý Budžes. Pokud se chcete zasmát, zastydostalo velké množství knih Jana Skácela, dět nebo zavzpomínat, sáhněte právě po této
Oldřicha Mikuláška nebo Ivana Blatného. knížce. Provede vás prvními roky husákovV tomto období někteří umělci a spisovatelé ské normalizace, tak jak se v řadě komických
vstupují do politiky, např. Václav Havel, i méně veselých příhod a situací promítala
Milan Uhde, Pavel Tigrid.
do života dětí i dospělých z jednoho okresního
1992
města. Čtenáře touto knihou provází bystrá,
Michal Viewegh vydává svou knihu Báječná přiměřeně naivní žákyně druhé třídy ZDŠ
léta pod psa, která byla posléze i zfilmována v Ničíně Helenka Součková.
a kniha se dostala na seznam doporučené lite- 2000
ratury na středních školách.
31. března proběhla první Noc s Andersenem
Zdeněk Šmíd se chopil tématu Sudet. Jeden v dětském oddělení Knihovny Bedřicha
z nejzdařilejších autorových románů Cejch Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.
vychází právě v tomto roce. Je poutavou Akce se účastnilo 25 dětí. Od roku 2001 se již
ságou rodu Schmelzerů, německých horalů pořádá po celé České republice pod záštitou
z české strany Krušných hor. Děj se odehrává Klubu dětských knihoven. V dalších letech
především ve dvacátém století, kdy do osudu se Noc rozšířila i za hranice České republiky.
pokračovatelů rodu a s nimi spřízněných Pořádá se v Polsku, Slovensku, Rakousku,
Čechů zasáhly tragické události – válka Slovinsku, Německu, a kromě knihoven se jí
a odsun Němců ze Sudet. Přesto je Šmídův účastní školní knihovny, školy, školky, domy
Cejch hlavně románem o lásce a pomstě oby- dětí, občanská sdružení a další zařízení.
čejných lidí, jejichž osudy zasáhl krutý běh Akce se pořádá na podporu dětského čtenářdějin. Je i o tom, jak je lehké vzbudit v nevě- ství. Datum není vybráno náhodně, ale u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře
domých lidech nenávist a pak z ní těžit.
1994
Hanse Christiana Andersena, které připadá
V tomto roce vychází kniha Petra Šabacha na 2. dubna. V roce 2018 se již nocovalo
Hovno hoří. Populární knížka, v níž autor na 1600 místech po celém světě a do akce se
s neodolatelným humorem a nadhledem zapojilo 95 000 účastníků.
vykresluje rozdíly mezi mužským a ženským
nazíráním na svět. Obsahuje tři autobiografické povídky: Sázka, Bellevue a Voda se
šťávou. Některé motivy byly později použity
ve filmu Pelíšky.
Byla založena Cena Karla Čapka. Cena je
určena pro autory, „kteří nějak výrazně a srozumitelně přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické a humanistické
hodnoty nebo aby byly ubráněny“. Cena se
uděluje vždy v sudém roce. Mezi laureáty této
ceny patří např. Günter Grass, Arnošt Lustig,
Jiří Stránský, Václav Havel a Petr Šabach.
1995
V tomto roce byly obnoveny české literární
ceny – Státní cena za literaturu a Státní cena
za překladatelské dílo. Státní cena za literaturu a překladatelské dílo navazuje na tradici 2002
z doby první republiky založenou v roce 1920 V tomto roce se poprvé předávalo české litea přerušenou rokem 1948. U obnovení oce- rární ocenění Magnesia Litera, které uděluje
nění stál v roce 1995 tehdejší ministr kultury Sdružení Litera. Od té doby ocenění získali
Pavel Tigrid. Cena je udělována každoročně např. Miloš Urban, Jan Balabán, Michal

Viewegh, Jiří Hájíček, Iva Procházková
a Petra Soukupová.
2003
V tomto roce získala Cenu Thalie Barbora
Hrzánová za ztvárnění Helenky Součkové
z knihy Ireny Douskové Hrdý Budžes.
2006
V květnu vyhlásila Národní knihovna České
republiky mezinárodní architektonickou soutěž
na návrh budovy národní knihovny na Letenské pláni. Knihovna oslovila 17 významných architektů. Vítězem se stal projekt Jana
Kaplického tzv. Chobotnice, který však kvůli
soudním sporům nebyl nikdy realizován.
2009
Byla otevřena nová budova Národní technické knihovny. S fondem čítajícím přes
1,1 milionu svazků největší knihovnou technické literatury v České republice. Mottem
NTK je: „Knihovna je služba.“ O tom, že je to
pravda svědčí i počet jejích uživatelů, kterých
je cca 30 000.
2011
V tomto roce byla slavnostně otevřena
po náročné, ale velice zdařilé rekonstrukci
městská knihovna v Plané. Knihovna získala
důstojné zázemí pro svou práci i prostory pro
své čtenáře a jako bonus malý sál, který je
využíván pro menší kulturní akce. Od tohoto
roku se dětské oddělení knihovny začalo
aktivně zapojovat do akce Noc s Andersenem.
Vtip roku 2011:
Učitelka literatury oznamuje: „Zítra zkouším Erbena, Jiráska a Nerudu.“ Pepíček si
oddychne: „To jsem rád, že zítra nebudu!“
2012
Tento rok byl přelomovým pro spisovatele
Michala Viewegha. Dne 10. prosince mu
praskla aorta. Po náročné léčbě a rehabilitaci
změnil populární autor náhled na svět. Tato
událost mu pomohla si uvědomit relativitu
některých problémů: „Dívám se do zahrady
a najednou se vnitřně zklidním a připomenu
si, že devadesát procent lidí s prasklou aortou nepřežije. Už nesleduju kritiku, bulvár ani
politiku. Nenakupuju, nic nesháním...“
2015
Rok se nesl v našem kraji ve znamení kultury.
Město Plzeň získalo prestižní titul – Evropské
město kultury. Porota vzala v potaz provázanost kultury a umění. Mottem tohoto roku
bylo: Pilsen Open up! Otevřete si Plzeň!
2018
Své putování časem zakončíme v naší
knihovně. Jsme místem, kde si můžete půjčit knihy, časopisy, audioknihy nebo stolní
hry. Jsme také místem, kde získáte turistické
a kulturní informace z našeho města. Místem, kam můžete přijít na přednášku, s dětmi
na pohádku, nebo si vyrobit něco zajímavého v kreativní dílně. Za velké podpory vás
návštěvníků máme také možnost organizovat charitativní akce. Věříme, že už teď je
knihovna místem, kam návštěvníci rádi chodí,
a bude to tak i do „časů“ budoucích.
Ivana Vasuková, knihovnice
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Kašpárek v rohlíku – sobota 6. října od 17.00
Nenechte si ujít jedinečný a úspěšný kabaret pro děti s muzikanty z populárních českých
kapel, který baví své publikum již 10 let. Kašpárek v rohlíku se zrodil jako reakce na
nedostatek kvalitních, původních písniček pro děti i na téměř neexistující mezigenerační
zábavu určenou dětem a dospělým současně.
Jistě už víte, že vznik kapely je spojen s představením pro Loutkohru Jihočeského divadla
v Českých Budějovicích, které napsal a režíroval David Dvořák, který je otcem a ideovým principálem kapely dodneška. Ztřeštěné
songy v sobě nesou jak neotřelý pohled na
svět očima dětí, tak originální postřehy ze
světa dospělých. Kašpárek v rohlíku tak hravě
napodobuje dospělácké songy i paroduje

celou hudební kulturu. Proč by děti nemohly
mít to, co dospělí – parádní koncerty se vším
všudy, co k nim patří? Více informací o kapele
naleznete na www.bejbypank.cz
Vstupné děti 150 Kč/dospělí 300 Kč. Předprodej v infocentru města Planá nebo on-line na
www.kulturavplane.cz
Blanka Borůvková, KINONEKINO

Nezapomínejme na své hrdiny
„Non multi sed malta – mnozí (muži), ale
mnoho (činů),“ tak znělo heslo 312. československé stíhací perutě RAF. Jsou to také
úvodní slova PhDr. Daniela Švece z jeho
prezentace na webových stránkách, a zároveň i téma přednášky, která se 29. října
2018 od 18 hodin uskuteční v sále knihovny.
Nadšený historik již několik let jezdí po celé
republice a připomíná vojáky, kteří bojovali
pod vlajkou Královského letectva. Seznamuje veřejnost s mnohdy opomíjenými či
zapomenutými hrdiny. U nás představí hrdiny
Plzeňska a Karlovarska. Nejen stíhače, piloty,
střelce a navigátory, ale i pozemní personál,
bez kterého by letouny nevzlétly.
Ivana Vasuková, knihovnice

Daniel Švec

Pohádkové odpoledne
pro nejmenší
Po letní odmlce se opět vrací Pohádkové
odpoledne pro nejmenší posluchače. Poslechnout si pěknou pohádku z knihy Babi, čti mi!
můžete v úterý 2. října od 16.30 hodin v dětském oddělení knihovny.
Ivana Vasuková, knihovnice

Pottermanie

Foto: Kašpárek v rohlíku

Hravé odpoledne
Na sobotu 20. října 2018 v době od 14.00 do 17.00 hodin jsme pro vás připravili odpoledne
plné her a zábavy. V sále knihovny si můžete přijít vyzkoušet hlavolamy, zahrát stolní hry,
nebo zapojit svou kreativitu a něco pěkného si vyrobit. Pro ty, kdo sobotní „hraní“ nestihnou,
bude interaktivní výstava otevřena do čtvrtka 25. října 2018 vždy od 13.00 do 16.00 hodin.
Ivana Vasuková, knihovnice

Dětské oddělení naší knihovny připravilo
pro své návštěvníky dlouhodobý projekt,
jehož hlavní postavou bude čarodějnický
učen Harry Potter. Soutěže, kvízy, ale třeba
i čarodějnické šachy budou součástí tohoto
projektu. Začínáme 1. října 2018 a konec je
naplánován v únoru. Hlavní výhra a motivace
pro všechny bude účast na akci Noc s Andersenem – tentokrát pochopitelně v čarodějnických kulisách. Podmínkou celé soutěže
je registrace v knihovně a přečtení nejméně
jedné knihy za měsíc. Akce je určena všem
čtenářům dětského oddělení bez rozdílu věku.
Každý čtenář dostane hrací kartu, do které se
mu budou zapisovat výsledky soutěží a počet
půjčených knih. Nastupte s námi na nástupišti
9 ¾ a pojeďte do říše fantazie.
Karla Kratochvílová a Ivana Vasuková,
knihovnice
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Nový učební obor Spojový mechanik pro IT úspěšně odstartoval na SŠŽ
V novém školním roce 2018/2019 otevřela SŠŽ v Plané učební obor Spojový mechanik pro
IT. V novém oboru uplatnilo svoje technické nadání 12 chlapců a děvčat, kteří projevili
zájem a znalosti oboru IT při příjímacím pohovoru na konci minulého školního roku.
„Obor vychází jednoznačně vstříc potřebám
firem v regionu, které jednak bojují s nedostatkem zaměstnanců v tomto oboru a také
chtějí rozšiřovat své kapacity,“ uvedla Ing.
Petra Pechová, zástupce ředitele školy pro
praktickou výuku.
„K výuce využíváme především naše nové,
interaktivní výukovou technikou vybavené

učebny, které jsme vysokým investičním
nákladem v minulém školním roce vybudovali. Tyto učebny odpovídají nejnovějším
požadavkům vzdělávání a jsme hrdi na to, že
jsme jedna ze škol v Plzeňském kraji, které
takové vybavení mohou žákům nabídnout. Po
nové výukové kuchyni a cukrářských dílnách
je to náš nejnovější příspěvek k modernizaci

školy. A budeme spokojeni, když uvítáme
další nové žáky, kteří to ocení ve své praktické
výuce,“ dodává s úsměvem Pechová.
Pro veřejnost a zájemce o studium bude
možné si školu, její výukové prostory a praktické dílny prohlédnout při dni otevřených
dveří, který se bude konat ve druhé polovině
listopadu a o kterém budeme ještě informovat.
Individuální prohlídky jsou mimo to možné
po osobní domluvě v sekretariátu školy.
Vladimír Kasík, učitel

Poděkování paní učitelce Janě Kovárníkové
Rádi bychom jako matky dětí ze školky ve Smetanově ulici poděkovaly paní učitelce Janě
Kovárníkové za její mnohaleté úsilí a práci v Mateřské škole Smetanova. Naše děti ji milovaly,
se svou kolegyní paní Bradovou tvořily skvělý tým, díky kterému se naše děti do školky těšily.
Paní učitelka Kovárníková odchází do jistě zaslouženého důchodu a my jí přejeme mnoho
zdraví a pohody. Děkujeme za péči o naše děti.
Kolektiv rodičů a dětí Sluníčka 2017/2018

P RO G R A M Ř Í J E N
Čtvrtek 4. října / od 16.00
Den architektury

KINOKAVÁRNA úterý 16. října / 19.30

16.00 – Přednáška „Současná architektura v Plané“ - kino, smuteční síň

Drama / Komedie - Česko / Slovinsko / Polsko / Slovensko 2018 / 85 min.

a ulice Dukelských hrdinů.

Všechno bude
Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě natočil

17:30 – komentovaná prohlídka objektu KINONEKINO

oceňovaný režisér Olmo Omerzu. Jeho nový originální film přináší

19:00 – film: DILLER SCOFIDIO + RENFRO: REIMAGINING LINCOLN

příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct. Společně se vydávají

CENTER AND THE HIGH LINE / USA / Muffie Dunn, Tom Piper.

v ukradeném autě na cestu přes celou republiku, cílem jejich útěku je

Snímek pojednává o úspěšné revitalizaci The High Line, kdy se studiu Diller

pocit svobody a touha něco zažít. Film získal cenu za režii na letošním

Scofidio a krajinnému architektu Jamesi Cornerovi podařilo unikátním

Karlovarském festivalu.

způsobem spojit veřejný život uprostřed pulzujícího New Yorku s přírodou.
Snímek věnuje pozornost také přestavbě Lincolnova centra, největšího

Vstupné 90 Kč.

kulturního komplexu na světě.

KINOKAVÁRNA středa 17. října / 19.30

Vstup volný.

Úsměvy smutných mužů
Drama / Komedie Česko, 2018, 92 min.

Sobota 6. října / 17.00

Film podle stejnojmenného knižního bestselleru J. Formánka. Místy

Kašpárek v rohlíku

vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví

Bejbypankový dětský kabaret, který se zrodil jako reakce na nedostatek

úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení potřebuje nejdříve jen

dobrých, původních písniček pro děti, jako reakce na téměř neexistující

skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak setkává s osudy těch,

mezigenerační zábavu určenou společně pro dospělé a děti. Vychází

kteří jsou, či donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. Vznikají

z anglosaského divadelního směru nazývaného Fast Food Theatre -

tu přátelství a situace, jež v obyčejném životě nejsou možné.

rychloobčerstvovací forma divadelní produkce, v níž je kladen důraz na

Vstupné 90 Kč.

nápady a vypointované scénky. www.bejbypank.cz
Vstupné: děti 150 Kč /dospělí 300 Kč.

Neděle 14. října / 14.30

KINOKAVÁRNA čtvrtek 18. října / 19.30
KING SKATE
ČR 2018, 80 min.

Odpolední čaje pro seniory

Kultovní postavy českého a světového skateboardingu v příbězích

Pokračování oblíbených nedělních čajů s hudbou a tancem pro všechny,

zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou

kdo se rádi pobaví, zatančí si, zazpívají. V ceně vstupenky je zahrnuto

uprostřed komunismu. Přilepit se k betonu. Svištět prostorem. Mít to

drobné občerstvení.

všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně

Vstupné 50 Kč.

jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan.
Adrenalin. Projekce proběhne za účasti „kluka z plakátu“.

19. – 21. října

Vstupné 80 Kč.

BYLONEBYLO
Děti hrají dětem: pátek 19. 10. od 10.00 do 16.00 se svými představeními
vystoupí Kosáci Planá, divadélko Před oponkou z Plzně, divadélko Tlaminy
ze Strakonic, a děti ze ZUŠ Planá. V 19.00 uvedou plánští Kosáci první

PŘIPRAVUJEME

reprízu jejich nového, divácky úspěšného představení „MORANA“.

TANČÍRNA po druhé / Sobota 3. 11. / 19.30

V sobotu 20. 10. budou probíhat tvůrčí dílny pro účastníky přehlídky.

Swingový orchestr Zatrestband z Třešti a královna tanečního

V neděli přehlídku zakončí společný tvůrčí workshop.

parketu Anna Polívková a Michal Kurtiš.

Program naleznete na: www.kulturavplane.cz

Vstupné 390 Kč.

Neděle 28. října / 14.30
OSLAVY 100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
18.00 Zahájení, lampionový průvod centrem města (před vchodem do kina)
18.00 – 20.00 / KINONEKINO - veselice s muzikou plzeňského hudebního
seskupení Švajneraj (staropražské písničky).
19.00 Slavnostní ohňostroj na náměstí.
Vstup volný.

Pozvání na koncert
Učitelé a žáci Základní umělecké školy
v Plané vás srdečně zvou na „Slavnostní koncert
ke 100. výročí založení republiky” v úterý 23.
10. 2018 od 18.00 v poutním kostele Svaté
Anny.
Miroslav Koranda, ředitel školy

Vernisáž
Cukrárna U Kostela Vás zve na vernisáž
výstavy obrazů a kreseb autorky Ivany Zimáčkové-Kubíčkové, která se uskuteční v pátek
5. října 2018 od 17 hodin. Výstava potrvá do
31. října 2018.
Také vás srdečně zveme na již třetí jazzový
podvečer s Danem Šatrou v sobotu 13. října,
od 16 hodin. Vstupné je 50 Kč. Těšíme se na
Vás.
Jiří Brabec

Kontakty
Informace a předprodej:
Infocentrum města Planá. Tel.: 374 792 721.
Program a on-line prodej vstupenek na www.kulturavplane.cz
KINONEKINO, nám. Svobody 34, 348 15 Planá

Nový kulturní prostor v Plané - Stavba roku Plzeňského kraje 2017, nám. Svobody 34, tel.: 371 439 910

www.kulturavplane.cz
kulturní přehled
a online předprodej
vstupenek
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Chcete inzerovat
v Plánském měsíčníku?
Neváhejte a napište na mail
planskymesicnik@muplana.cz.
Inzerentům nabízíme pět formátů
v cenovém rozpětí od 176 do 870 Kč,
je možné otisknout inzerát
jak v černobílém,
tak barevném provedení.
Více informací o možnostech inzerování
v Plánském měsíčníku najdete
na webu města www.plana.cz,
kde máte možnost zhlédnout také starší
čísla periodika.

Pohřební služba

František Hrubý
•
•
•
•

Veškeré služby v pohřebnictví
Vyřizování úmrtních listů
Převozy po celé ČR i do zahraničí
Zprostředkování kamenických prací
(pomníky, nápisy na náhrobky apod.
– vše v perfektní kvalitě)

• Ceny možné i dohodou

Planá u Mariánských Lázní,
náměstí Svobody
tel.: +420 374 793 109
mob.: +420 602 496 509
Vše k plné spokojenosti pozůstalých
v jejich těžké chvíli.

www.pohrby-hruby.cz
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Místo konání

www.kulturavplane.cz
Datum

Den

Čas

Název akce

městská knihovna, oddělení
pro děti a mládež

2. 10.

út

16.30

Pohádkové odpoledne – Babi, čti mi!

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 721

KINONEKINO

4. 10.

čt

16.00

DEN ARCHITEKTURY v Plané, přednáška a prohlídka

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

altán na koupališti

4. 10.

čt

17.00–22.00

DEN BERNARDA, hraje kapela Vabivod

dobrovolné

Nanosound.cz

KINONEKINO

4. 10.

čt

19.00

DEN ARCHITEKTURY, projekce filmu

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

Cukrárna U Kostela

5. 10.

pá

17.00

Vernisáž výstavy obrazů a kreseb autorky Ivany
Zimáčkové-Kubíčkové. Výstava potrvá do 31. října.

vstup volný

Cukrárna U Kostela

KINONEKINO

6. 10.

so

17.00

KAŠPÁREK V ROHLÍKU - parádní koncert pro děti
se vším, co k tomu patří (www.bejbypank.cz)

150/300,-

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

KINONEKINO

14. 10.

ne

14.30

Odpolední čaje pro seniory – pokračování
oblíbených nedělí s tancem. Hraje Lázeňské duo.

50,-

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

Cukrárna U Kostela

13. 10.

so

16.00

Jazzový podvečer s Danem Šatrou

50.-

Cukrárna U Kostela

VŠECHNO BUDE, road movie/drama/komedie,
Česko/Slovinsko/Polsko/Slovensko, 2018, 85 min

90,-

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

90,-

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

80,-

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

50,-

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

50,-

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

KINONEKINO, kinokavárna

16. 10.

út

19.30

KINONEKINO, kinokavárna

17. 10.

st

19.30

KINONEKINO, kinokavárna

18. 10.

čt

19.30

KINONEKINO

19. 10.

pá

19.00

KINONEKINO

19.–21.
10.

pá–
ne

10.00–18.00

městská knihovna, sál
knihovny

20. 10.

so

14.00–17.00

KINONEKINO,
před vchodem

28. 10.

ne

18.00

KINONEKINO

28. 10.

ne

18.00–20.00

náměstí Svobody

28. 10.

ne

městská knihovna,
sál knihovny

29. 10.

po

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ, drama/komedie,
Česko, 2018, 92 min
KING SKATE, dokument o divoké jízdě za svobodou
uprostřed komunismu, za účasti „kluka z plakátu“,
Česko, 2018, 80 min
MORANA - divadelní představení spolku Kosáci
v rámci přehlídky BYLONEBYLO
BYLONEBYLO - divadelní přehlídka dětských divadel
aneb děti hrají dětem. Podrobný program na:
www.kulturavplane.cz
Hravé odpoledne – interaktivní výstava hlavolamů
a stolních her

Vstupné

Kontakt

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 722

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
zahájení, lampionový průvod centrem města

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
veselice s muzikou hudebního seskupení Švajnereaj

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

19.00

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Slavnostní ohňostroj na náměstí

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

18.00

NEZAPOMÍNEJME NA SVÉ HRDINY,
přednáška PhDr. Daniela Švece o letcích RAF

30,-

při
programu
v kině

Rok 1968 v Plané, výstava dobových fotorafií
ze srpna ´68

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 722

Průběžné akce
KINONEKINO

1.-31. 10.

vestibul knihovny

1.-12. 10.

po–pá

13.00–16.00

Rok v kapse – výstava kapesních kalendářů

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 721

městská knihovna

15.-31.
10.

po–pá

13.00–16.00

100 let výročí republiky, výstava historických
dokumentů

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 722

městská knihovna, sál

20.-25.
10.

po–pá

13.00–16.00

Interaktivní výstava hlavolamů a stolních her

vstup volný

infocentrum, městská knihovna,
tel.: 374 792 722

so

19.30

Prřipravujeme
KINONEKINO

3. 11.

TANČÍRNA – orchestr Zatrestband z Třešti a hvězdy
tanečního parketu Anna Polívková a Michal Kurtiš

390,-

infocentrum, tel.: 374 792 721
www.kulturavplane.cz

Kulturní adresy v Plané:

Městský úřad – nám. Svobody 1, odbor kultury, městská knihovna, infocentrum – nám. Svobody 56, KINONEKINO – nám. Svobody 34,
Galerie ve věži – kostel Nanebevzetí Panny Marie – Kostelní ulice, kostel sv. Petra a Pavla – Bezdružická ulice.
Program a předprodej naleznete na webových stránkách www.kulturavplane.cz
KINONEKINO, tel.: 371 439 910 (informace z kina podáváme hodinu před začátkem programu)				
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