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Květen 2018
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Cena 2 Kč

Dobovou fotografii městu poskytl Charles R. Lemmons

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rekonstrukce náměstí se dostává do své závěrečné fáze. Západní část – před kinem je zprovozněna již od podzimu loňského roku. Východní část byla dokončena právě teď. V měsíci
květnu začne rekonstrukce zbývající středové části včetně centrálního parkoviště. Vzhledem
k tomu, že se pod parkovištěm nenacházejí žádné sítě, bude jako první prováděna právě
jeho úprava. I přesto však minimálně po dobu dvou měsíců nebude možné toto parkoviště
využívat a po tuto dobu bude na náměstí k dispozici méně parkovacích míst, než je obvyklé.
Pro ty, kteří budou potřebovat zaparkovat alespoň v jeho blízkosti, je připravena možnost
provizorního parkování na okraji městského
parku s příjezdem ze Smetanovy ulice a odjezdem Hřbitovní ulicí. Pod chodníkem mezi
domem dětí a bývalou pekárnou U Růže však
vedou veškeré sítě, proto by tato část měla být
dokončena do konce léta. Naposled bude přeložen ještě povrch Kostelní ulice. Po dokončení
celého projektu náměstí budou ulice Kostelní
a Hvězdná jednosměrné. Kostelní ulicí se bude
jezdit z náměstí do ulice Na Valech a Hvězdnou naopak z ulice Na Valech na náměstí.
Na náměstí bude po jeho dokončení 100 parkovacích míst a 34 stromů. Obě tato čísla byla
velkým kompromisem. 26 malokorunných
kultivarů lip je vysázeno v severní a jižní linii,

osm lip se středně velkou korunou je umístěno
do čtverce okolo obou kašen.
Na náměstí byly použity i kostky, kameny
a valouny, které se nacházely pod vrstvou
asfaltu. Byly očištěny a vráceny zpět. Téměř

polovina materiálu je z původního náměstí –
kostky na hlavní komunikaci, velké kameny
před památkově chráněnými domy nebo štětová dlažba (valouny) v západní a východní
části. Nový kámen je na chodnících – malá
šedá žulová kostka a mrákotínská žula ve středové části. Tato žula je výjimečná svou teplou
žlutou barvou.
Poslední rekonstrukce náměstí ze 70. let
minulého století byla vedena snahou zavést
v netypickém uspořádání náměstí nějaký
režim bez velké přestavby. Se vzrůstající
intenzitou dopravy na náměstí a v souvislosti
s rozvojem obchodních aktivit na něm však
postupně vznikl nebezpečný stav. Současnou rekonstrukcí došlo k oddělení ploch pro
chodce od komunikací pro auta. V případě
potřeby bude možné velkou plochu parkoviště uprostřed vyklidit a využít ji pro potřeby
města jinak (trhy, shromáždění lidí, kulturní
aktivity).
Neméně důležité je, že v nové podobě náměstí
našly své uplatnění jednotlivé domy a architektonické prvky. Nová zeleň je nezakrývá,
ale doplňuje.
Martina Němečková
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Musíme si vybrat: otevřenost veřejné správy, nebo ochrana osobních údajů
V oblasti veřejné správy v poslední době sílí dva trendy: jednak je to snaha o větší otevřenost a transparentnost, současně však také důraz na větší ochranu osobních údajů.
Zdánlivě by se mohlo zdát, že se jedná o trendy zcela správné a bohulibé. Při bližším
seznámení se s příslušnými zákony ale zjistíme, že tyto dva trendy působí bohužel často
zcela protichůdně.
Pokusím se vám absurditu této situace při- subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje
blížit na několika případech z našeho města. za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt
Ještě před tím než vstoupil v platnost zákon údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména
o registru smluv (který se ostatně našeho na základě čísla, kódu nebo jednoho či více
města netýká, vztahuje se pouze na tzv. obce prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyzios rozšířenou působností), rozhodli jsme se logickou, psychickou, ekonomickou, kulturní
v zájmu větší transparentnosti dobrovolně nebo sociální identitu“.
zveřejnit na webových stránkách města nej- Když si tuto definici „přeložíme do češtiny“,
důležitější smlouvy, které se týkají správy zjistíme, že v malém městě, jako je Planá, kde
městského majetku, správy technické infra- se všichni známe, stačí někdy pro určitelnost
struktury, atd. Opatřili jsme si k tomu účelu osoby hodně málo. Ani nemusíme použít
speciální modul a smlouvy pověsili na web. jméno, bydliště nebo rodné číslo. A opět: než
Po několika letech úspěšného fungování abychom úřednický aparát neúměrně zatěžojsme však narazili na různé výklady zákona vali pátráním v zápisech po nejasně rozpoo ochraně osobních údajů, z nichž vyplývalo, znatelných osobních údajích, rozhodli jsme
že i např. podpis na smlouvě je osobním úda- se tyto zápisy přestat zveřejňovat.
jem a neměl by být zveřejňován. Nejsme příliš A ještě jeden příklad na závěr. V rámci
velkým úřadem, a proto než abychom zatěžo- vylepšeného zákona o střetu zájmů jsou nyní
vali úřednický aparát pátráním ve smlouvách komunální politici (a to nejenom ti, kteří byli
po osobních údajích a jejich zneviditelňová- pro svoji funkci uvolněni) povinni zveřejnit
ním, raději jsme se rozhodli se zveřejňováním poměrně detailní údaje o svém majetku a příjmech. K těmto údajům má potom anonymně
smluv skončit.
Druhým (a čerstvým) příkladem je zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva. Zákon
Nový obor na SŠŽ
o obcích nám ukládá, že zápis z jednání
zastupitelstva musí být uložen na městském S prstem na pulsu doby se rozhodla SŠŽ Planá
úřadu k nahlédnutí. My jsme se v roce 2012 zavést od nového školního roku 2018/2019
rozhodli, že pro lepší informovanost občanů tříletý učební obor Spojový mechanik pro IT.
budeme zveřejňovat tyto zápisy spolu s upra- S ohledem na současný trend vývoje průmysveným usnesením na webových stránkách lové revoluce 4.0 jde o obor nanejvýš aktuální
města. Tato praxe trvala až do dubna letoš- a pro praxi silně potřebný.
ního roku a myslím si, že pro občany byla pří- „Uplatnění absolventů tohoto oboru je a bude
nosem. I když třeba neměli čas se veřejného značné. Navíc tento učební obor nenabízí
zasedání zastupitelstva zúčastnit, ze zápisu v Plzeňském kraji žádná škola. Naše škola
získali poměrně plastickou představu o prů- počítá s uplatněním absolventů tohoto učebběhu jednání. Počátkem letošního roku nám ního oboru ve všech firmách, které mají,
však bylo naznačeno, že některé pasáže zápisů spravují, rozšiřují, udržují a opravují samy
by mohly být považovány za zveřejnění osob- své vnitřní sítě, a to jsou zpravidla všechny
ních údajů. Potíž je v tom, že je obtížné posou- malé a střední firmy v regionu,“ řekl Václav
dit, které pasáže to vlastně jsou. Zákon totiž Špryňar, odborný učitel a správce sítě v SŠŽ
říká, že „osobním údajem je jakákoliv infor- Planá. Pro výuku tohoto oboru upraví škola
mace týkající se určeného nebo určitelného speciálně dvě učebny, které budou nadstan-

Z plánské farnosti
Úterý 1. 5. – 16.30 –
Pátek 4. 5. – 16.30 –
					
Neděle 6. 5. – 8.30 –
Pátek 11. 5. – 18.00 –

májová pobožnost a mše svatá
Planá – adorace 1. pátku se mší sv. a spolčem na faře –
vzpomínka sv. Floriána, patrona hasičů
májová pobožnost a mše svatá
Bor u Tachova – mše svatá za P. Vladimíra Borna s biskupem
Františkem Radkovským
Sobota 19. 5. – 17.00 – Svatá Anna – česko-německá mše svatá
Pátek 25. 5. – 18.00 až 22.00 – NOC KOSTELŮ v Plané s programem
Neděle 27. 5. – 11.00 – Zadní Chodov – poutní slavnost Nejsvatější Trojice
					 s rodáky a setkáním na hřbitově předtím + svozy z Ch. Újezda
a Ch. Plané
Pátek 1. 6. – 16.30 – Planá – adorace, mše svatá a spolčo na faře
Sobota 2. 6. – 14.30 – Záhoří – česko-německá mše svatá při Chlebomáslových
					 slavnostech
Jaroslav Šašek, plánský farář

přístup kdokoliv. Tato situace je opravdu
paradoxní, protože ochrana osobních údajů
se naopak zpřísňuje. Zejména v souvislosti
s nařízením EU o ochraně osobních údajů,
tzv. GDPR, které platí od května tohoto roku.
Pavel Nutil, místostarosta
MATEŘSKÁ ŠKOLA PLANÁ

ZÁPIS

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
SE KONÁ

9. května a 10. května 2018
(středa, čtvrtek)

od 9. 00 do 12.00
v budově MŠ Havlíčkova
a v budově MŠ Smetanova
–
–
–
–

Pro ověření údajů s sebou přineste:
rodný list dítěte,
doklad o místě trvalého bydliště dítěte,
doklad totožnosti zákonných zástupců,
cizinci ze zemí mimo EU doloží doklad
o povolení k pobytu vydané na minimálně 90 dní.

dardně vybaveny k výuce informačních technologií.
„Přijímáme 12 nových žáků do tohoto učebního oboru, vstupním pohovorem prošlo 11
uchazečů, z toho hned 4 děvčata, ale další
zájemci jsou srdečně vítáni. Pokud právě
někdo čte tyto řádky a hledá pro svého
potomka studium s budoucností, neměl by
váhat,“ dodal k celé záležitosti ředitel školy
Josef Mára.
Významným a výlučným podporovatelem
tohoto učebního oboru je firma Microsoft
nabízející studentům také letní stáže v rámci
studia. Z uvedeného je zřejmé, že škola sleduje trendy 21. století a směřuje svoji vizi
daleko do budoucnosti.
Ing. Vladimír Kasík, SŠŽ Planá

Termíny vakcinace psů
Vakcinace psů proti vzteklině je povinná
ze zákona a zodpovědnost nese majitel.
10. 5. 2018 18.30 Svahy
19.00 Zliv
19.20 Boudy
15. 5. 2018

17. 5. 2018

18.30 Týnec
19.00 Vysoké Sedliště
19.20 Dolní Sedliště

18.30 Karlín
19.30 Pavlovice – dolní část
20.00 Pavlovice – horní část
20.30 Josefova Huť
Při akci je možná i kombinovaná vakcinace a odčervení zvířat.
MVDr. Krys
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5. 5. 2018
10.00 — SOBOTA
NÁMĚSTÍ SVOBODY PLANÁ
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH A MAŽORETKY, ZUŠ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ NOVÉHO PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ PLANÉ
AMERICKOU ARMÁDOU
PROSLOVY PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA A VZÁCNÝCH HOSTŮ
VZDÁNÍ POCTY A POLOŽENÍ KYTIC U NOVÉHO PAMÁTNÍKU
PIETNÍ POLOŽENÍ KYTIC NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ
DOPROVODNÝ PROGRAM: SPECIÁLNÍ AMERICKÁ OCHUTNÁVKA,
JEEP WILLYS – MOTOROVÝ VETERÁN A HRDINA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
OD 1. 5. DO 30. 6. KINONEKINO: VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A DOKUMENTŮ
Z KVĚTNA 1945 V PLANÉ, VÝSTAVA MAKETY A DOKUMENTACE NÁVRHU
NOVÉ PODOBY PAMÁTNÍKU AMERICKÉ ARMÁDĚ V PLANÉ.
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KINONEKINO hostilo valné shromáždění členů MAS Český Západ
V pondělí 26. 3. 2018 se v Plané konalo Valné shromáždění členů Místní akční skupiny
Český Západ. Přes 50 zástupců obcí, neziskových organizací, podnikatelů, škol, farností
a aktivní veřejnosti jednalo v novém kulturním prostoru KINONEKINO o dalším rozvoji
našeho regionu.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat městu výběrovou komisi, kde, v případě jejího rozšíPlaná za poskytnutí perfektního zázemí pro ření, zasednou dva zástupci z Plané. Schválili
jednání a pogratulovat městu a jeho obča- jsme také výroční zprávu o činnosti a hosponům k novému prostoru, který jistě v rámci daření za rok 2017, plán činnosti a rozpočet
rozličných kulturních i jiných aktivit najde na rok 2018 a členské příspěvky na rok 2019.
všestranné využití.
Bližší informace o aktivitách MAS Český
Na jednání 19. valného shromáždění (foto Západ naleznete na www.mascz.cz. V případě,
níže) v Plané se nám podařilo schválit rozšíření že vás naše činnost zaujme, budeme rádi, když
podporovaných aktivit o zakládání a obnovu se stanete našimi členy.
Mgr. Jan Soulek, starosta města Bezdružice
veřejné zeleně, na kterou v závěru tohoto roku
a předseda MAS Český Západ, z.s.
vyčleníme 10 mil. Kč. Zvolili jsme také novou
Místní akční skupina (MAS) Český Západ, z.s. sdružuje obce, neziskové organizace a podnikatele z oblasti Stříbrska, Konstantinolázeňska, Plánska a Hracholusek. MAS vznikla
v roce 2004 a město Planá je jedním z jejích zakládajících členů. Cílem MAS je rozvíjet
celý region s využitím dotací z Evropské unie. Za posledních 14 let podpořila více než
200 projektů částkou přes 100 mil. Kč. Například v Plané se díky dotacím z MAS podařilo
provizorně zastřešit kostel Jména Panny Marie v Otíně, upravit okolí rozhledy na Bohušově vrchu, vybudovat naučnou stezku mezi Zliví a Svahy a naučnou stezku Voda pro
život, pořídit vybavení tělocvičny ZŠ Planá a podpořit rozvoj podnikání několika místních
podnikatelů. Celkově tak do Plané v minulých letech přišlo více než 2,3 mil. Kč.
Od loňského roku realizuje MAS Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, v rámci
které zatím vyhlásila dvě výzvy k předkládání žádostí o dotace, ve kterých bylo podpořeno
27 projektů, z nichž 4 se přímo týkají rozvoje podnikání na Plánsku a Chodovoplánsku.
Případní další zájemci o možnost získání dotace na rozvoj podnikání, nebo i na další podporované oblasti, mohou kontaktovat kancelář MAS na e-mailu strategie@mascz.cz.
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KINOKAVÁRNA
„Dobrá káva by v člověku měla vyvolat
podobné emoce jako kvalitní film,“ řekl
loni v jednom rozhovoru ředitel světoznámé společnosti obchodující s kávou.
Co když se ale požitek z kávy a filmu spojí
do jednoho?
Květen se tradičně nese ve znamení lásky,
kvetoucích stromů, keřů a květin. Letošní
máj ale přináší do Plané také další kulturní
rozpuk – po měsících nevyhnutelného
čekání do KINANEKINA dorazilo nové
promítací zařízení spolu s kvalitní zvukovou technikou, a tak přišel čas začít využívat nově zrekonstruovaný prostor v celém
jeho rozsahu. Abyste si však mohli vychutnat příjemné prostředí se vším, co nabízí,
nezůstane jen u sledování filmů. Rádi
bychom vás tímto poprvé pozvali do KINOKAVÁRNY.
Během několika tematických bloků, které
jsme pro vás na měsíc květen připravili, tak
můžete zhlédnout na velkém plátně oblíbené snímky a k tomu si vychutnat dobrou
kávu, domácí limonádu nebo víno, které
vám nabídneme v kavárně ve foyer kina.
A co pro vás chystáme?
V květnu budeme promítat vždy v úterý,
ve středu a ve čtvrtek. V prvním bloku
věnovaném „romantickým filmům“ to
bude kultovní „Balada pro banditu“ (1978)
v hlavních rolích s I. Bittovou, B. Polívkou
a M. Donutilem, oblíbený filmový muzikál
„Mamma mia!“ (2008) s písničkami kapely
ABBA s Meryl Streep a Piercem Brosmanem v hlavních rolích a životopisný romantický příběh „Nádech pro lásku“ (2017)
natočený podle skutečného příběhu rodičů
producenta filmu Jonathana Cavendishe.
Další blok bude věnován slavnostem svobody. Nejprve to bude romantické drama
„Vůně vanilky“ (2001) v režii J. Stracha.
Dalším bude film „Nejtemnější hodina“
(2017), který se věnuje nejdůležitějšímu
rozhodnutí W. Churchilla na začátku druhé
světové války.
Poslední květnový filmový blok budeme
promítat filmy z nové trilogie J. Hřebejka
„Zahradnictví“. Další podrobnosti naleznete
v kalendáři akcí, na webu města a na facebooku KINONEKINO.
Blanka Borůvková, KINONEKINO

Odhalení nového památníku
V rámci květnových oslav osvobození našeho
města bude odhalen nový památník osvobození, který nahradí pamětní desku. Je umístěn
ve východní části náměstí blízko původního
místa, na hlavní urbanistické ose prostoru
spolu se svatojánským sloupem i dvojicí
kašen. Jeho podobu tvoří kamenná stéla spočívající na okoseném stupni. Masivní světle
šedá žula s matným ručně opracovaným povrchem je základním materiálem, který doplňují
vysekané litery zlacených nápisů a hladké
linie pětice pozlacených pruhů při vrcholu
stély.

Problematika výběru vhodné žuly se spojila
s hledáním kamene pro nové plzeňské pylony
památníku „Díky Ameriko!“. Kámen byl
spolu s nimi dovezen z jižní Francie z lomu
Carrieres Plo, ze kterého byly vytěženy
kamenné bloky i pro plzeňský památník „Díky
Ameriko!“. Kdybyste lom hledali na mapě,
najdete ho východně od Toulouse u města
Castres. Zajímavostí jistě je, že v tomto lomu
se těží kámen pro dostavbu Gaudího katedrály
Sagrada Família v Barceloně.
Pro náš památník byl zvolen střízlivý architektonický výraz hovořící vojenským jazy-

kem bez příkras. Čelní strana památníku je
orientována k východu ve směru hlavního
přístupu do města a spočívá na ní dvojjazyčný
nápis upomínající na osvobození města dne
5. května 1945. Památník připomíná nejen
samotný den osvobození, ale také válečnou
anabázi amerických mužů z 16. obrněné
a 97. pěší divize. Při vrcholu stély jsou proto
na památku vysekány mezi zlatými pruhy
názvy míst, které byly s pohybem jednotek
spojeny.
Martina Němečková, starostka

KNIHOVNA | 5

Plánský měsíčník 5/2018

Knižní okénko
Fredrik Backman

MUŽ JMÉNEM OVE

Pro květen jsem pro vás vybrala zajímavého
severského autora, kterým je Fredrik Backman. Je to švédský novinář, blogger a spisovatel,
jehož knihy Babička
pozdravuje a omlouvá
se a Muž jménem Ove se
staly bestsellery a byly
přeloženy do mnoha světových jazyků.
Muž jménem Ove je
pozoruhodná kniha,
která v sobě ukrývá
hluboký lidský příběh jednoho postaršího
chlapíka, který na své okolí působí jako starý
bručoun a mrzout. Postupně je čtenáři retrospektivou odhalován Oveho život od útlého
dětství, se všemi smutky a těžkostmi a dává
tak pochopit a lépe porozumět tomu, proč
Ove působí jako nesnesitelný chlap. Kapitoly
ze současnosti humorně líčí Oveho pokusy

Setkání Janem Bauerem
S Janem Bauerem jsme se již měli setkat
v říjnu 2017. Bohužel se pro jeho nemoc
beseda neuskutečnila, a protože se pan Bauer
do Plané velice těšil, nabídl nám náhradní termín. Dne 16. května v 17.00 hodin se nám
tedy v sále knihovny představí autor, který
píše detektivky, literaturu faktu i historické
romány, ve kterých se převážně zaměřuje
na české dějiny.
Jan Bauer vydává některé své knihy pod
pseudonymem Felix Krumlowský, Vojtěch
Fišer a Anna Březinová. Kromě svého díla se
jako spoluautor podílel na obsáhlém projektu
Toulky minulostí světa nebo na knize Češi
na cestě stoletím.
O oblíbenosti jeho děl svědčí to, že byl v roce
2016 druhým nejpůjčovanějším autorem
české literatury v našich veřejných knihovnách. Kromě uznání od čtenářů získal i řadu
literárních ocenění, například Cenu Masarykovy akademie umění a prestižní jihočeskou
literární cenu Číše Petra Voka.
Srdečně zveme všechny, kteří mají rádi českou historii na setkání s uznávaným spisovatelem tohoto žánru.
Ivana Vasuková, knihovnice

Květen s Jiřím Žáčkem
Městská knihovna bude po celý měsíc květen
připomínat tvorbu básníka, spisovatele a dramatika Jiřího Žáčka. V prostorách knihovny
budou k vidění výtvarné práce žáků, kteří
malovali podle jeho básniček. Soutěže, rýmy,
Hádanky a luštěniny (Ne, nespletli jsme se,
tak se opravdu jmenuje jedna z knih Jiřího
Žáčka), tím vším se mohou děti i dospělí
pobavit.
Ivana Vasuková, knihovnice

Fotosoutěž
o sebevraždu, které mu vždy nečekaně někdo
překazí, ale i pomalé navazování přátelství
s mladou rodinou ze sousedství. Backmanovi
se daří mistrně a plasticky vykreslit Oveho
postavu takovým způsobem, že do konce
příběhu se snad každý do tohoto starého
vzteklouna „zamiluje“ (nebo se minimálně
nechá dojmout). Budete se smát a budete
i brečet...
Malá ochutnávka jedné z Oveho úvah: „Uvědomil si, jak má domy rád. Nejvíc asi proto,
že jim rozuměl. Daly se vypočítat a zakreslit.
Pokud nebyly dobře utěsněné, propouštěly,
a když nebyly pořádně postavené, mohly
se zhroutit k zemi. Domy byly spravedlivé
a dávaly každému, co si zasloužil. A to bylo
mnohem víc, než mohl říct o lidech.“
V plánské knihovně si tento titul můžete
zapůjčit nejen v knižní podobě, ale i v audio
verzi, ve které postavu Oveho skvěle ztvárnil Jan Vlasák. Také máme k dispozici další
tituly Fredrika Backmana – Babička pozdravuje a omlouvá se, Co by můj syn měl vědět
o světě, Tady byla Britt-Marie i nejnovější
knihu Medvědín.
Příjemné čtení!
Kateřina Binková, knihovnice

Anička Kabrhelová se umístila na 2. místě
fotografické soutěže vyhlášené na podzim
2017. V sobotu 14. dubna jsme jí na akci Den
s knihovnou pogratulovali a předali dárek.
Ivana Vasuková, knihovnice

Den otevřených dveří v knihovně
V polovině dubna se uskutečnil v městské
knihovně Den otevřených dveří – sobota
v knihovně. Pro návštěvníky byl připravený
bohatý a různorodý program. Velký bazar
knih, jehož výtěžek poputuje do Hospice
sv. Jiří v Tachově, čtení pro děti i dospělé,
kreativní tvoření, soutěže a hry přilákaly
několik desítek návštěvníků, přestože krásné
slunečné počasí lákalo spíše do přírody než
do knihovny. Podle reakcí dětí i dospělých to
bylo příjemně strávené odpoledne. To můžete
posoudit i z přiložených fotografií.
Ivana Vasuková, Městská knihovna Planá
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Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO
Městská knihovna – oddělení pro děti a mládež
se připojuje k soutěži, kterou vyhlásila Zoologická a botanická zahrada města Plzně společně
se Sdružením přátel Zoologické a botanické
zahrady města Plzně IRIS, z. s. na počest narození druhého mláděte lva berberského v plzeňské zoo – samečka Bagira.
A oč se jedná? Každý čtenář, aby získal vstu-

Pozvánka na promítání
První putování po Rumunsku. Na promítání
a zajímavé zážitky z cestování vás zvou Kryštof Seemann a Tomáš Matějka v sobotu 19. 5.
2018 do Cukrárny U Kostela v 17.30 hodin.
Vstupné 50 Kč, rezervace pro malou kapacitu
prostoru nutná. Budeme se těšit.
Jiří Brabec, Cukrárna U Kostela

penku, musí do konce roku navštívit dvanáctkrát
knihovnu. Při své návštěvě si půjčí jednu knihu
o přírodě. Tato výpůjčka mu bude potvrzena
do zvláštní průkazky. Na konci roku nebo po
splnění počtu knih soutěžící odevzdá průkazku
v knihovně. Ta pak odešle seznam účastníků
pořadateli soutěže, který jim zašle volné vstupenky. V minulém ročníku se zdarma do ZOO
podívalo 15 plánských dětí!
Ivana Vasuková, knihovnice

Kytky k jídlu
V naší knihovně si můžete vypůjčit kuchařku
Kytky k jídlu od autorky stejnojmenného
webu Jany Vlkové. Její originální recepty
propojují domácí vaření s neobvyklou chutí
čerstvých bylin. A teď opravdu nemyslím ty,
které si pěstujeme doma na zahrádce, nebo za
oknem v truhlíku.

HVĚZDA, představení
Evy Holubové
V úterý 29. 5. 2018 se uskuteční zájezd
do Plzně na původní českou ONE WOMAN
SHOW věnovanou Evě Holubové. „Hvězda
je smutný příběh opuštěné ženské, která se ale
nikdy nevzdává. Je bojovná, temperamentní,
vtipná, takže se s ní není možné nudit," říká
režisér Hartl, který se při psaní nechal inspirovat vlastnostmi své matky a sestry. „Vytvořil jsem jakousi oslavu ženy, heroiny, která je
z běžného lidu. Nikdy nic zvláštního nedokázala, pětatřicet let bojovala v oblastním divadle, aby mohla dělat, co ji baví – tedy hrát před

Rok 1945 v Plané
Výstava „Rok 1945 v Plané“ je pro návštěvníky KINANEKINA připravena od 1. 5. do
30. 6. Na výstavních plochách v prostoru foyer
budou k vidění kopie fotografií a dopisů, které
městu poskytl Charles R. Lemmons, americký
voják pobývající na konci války v Plané. Sérii
dalších výstav v kině bychom dále rádi věnovali dalším důležitým letošním výročím.
V roce „osudových osmiček“ si 21. srpna připomeneme 50 let od sovětské okupace. Rádi
bychom požádali ty z vás, kteří mají fotografie ze srpnových dnů 1968 v Plané nebo se
chtějí podělit o své vzpomínky a zážitky, aby
mě neváhali kontaktovat na tel.: 371 439 910
nebo osobně navštívit v kanceláři v budově
městské knihovny.
Eva Vanišová, odbor kultury

Plánský měsíčník 5/2018

Jana Vlková se vydává za plot, aby našla
kulinární poklady, které jinak často míjíme.
Když se necháte svést k experimentům, které
vám navrhuje, čeká vás chuťové dobrodružství. Jana Vlková je také lektorkou a v sobotu
26. května povede skupinu zvídavých ochutnávat, co roste okolo Plané.
Eva Vanišová, odbor kultury

Květinové výlety

lidmi. Proslaví se až díky televiznímu seriálu,
kde ztvárňuje roli, která diváky nadchne. Ze
dne na den se stane známou tváří, ale není připravená na média, která po ní najednou jdou,
ani na zradu vlastního muže.“
Temperamentní Holubová je v roli Vendulky
spontánní, prostořeká, emotivní a výbušná.
Její výkon je civilní a přesvědčivý, komediální i sarkasticky sžíravý. Jestli máte rádi
jedinečné komediální herectví Evy Holubové,
pojeďte si ho užít!
Eva Vanišová, odbor kultury

Dobovou fotografii z Plané věnoval Charles R. Lemmons

Připravujeme pro vás dva výlety do přírody.
V neděli 3. června se s námi můžete podívat
na kosatcovou louku. Pojedeme na kolech
přes starý židovský hřbitov a provázet nás
bude Miloslav Antropius. Čeká nás opravdu
romantický zážitek. Doporučuji naplnit piknikový koš a užít si kouzlo okamžiku se vším
všudy.

Druhý výlet je vlastně procházka. Tentokrát
opravdu půjde hlavně o jídlo. Známá autorka
kuchařek Kytky k jídlu, Jana Vlková, nás
provede po okolí Plané a ochutná s námi
každý plevel, na který narazíme. Už jsem s ní
na jedné jedlé procházce byla a věřte mi, skutečně to byl velký gurmánský zážitek. Můžete
se o tom přesvědčit v sobotu 26. května.
Eva Vanišová, odbor kultury

INZERCE | 7

Plánský měsíčník 5/2018
Hledáme

paní na hlídání

2 x v týdnu po 5 hodinách za 500 Kč denně.
Kontakt: 601 200 529, 736 169 966.

Program KINOKAVÁRNY na měsíc květen (změna programu vyhrazena)
Datum

Den

Čas

Název

1. 5.

út

20:00

Balada pro banditu / režie: V. Sís / Muzikál /
Romantický / Československo / 1978 / 89 min.

90 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

2. 5.

st

20:00

Mamma mia! Muzikál / režie: Phyllida Lloyd /
Romantický / Komedie / USA, Velká Británie, Německo
/ 2008 /109 min.

90 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

3. 5.

čt

20:00

Nádech pro lásku / režie A. Serkis / Životopisný /
Drama / Romantický / Velká Británie / 2017 / 117 min.

90 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

8. 5.

út

20:00

Vůně vanilky / J. Strach / Romantický / Drama / Česko
/ 2001 / 85 min.

90 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

9. 5.

st

18:00

Slavnostní večer s ruskými video písničkami –
na počest 73. výročí osvobození Československa.

vstup volný

Pořádá VSPCh Planá
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

10. 5.

čt

20:00

Nejtemnější hodina / Režie: Joe Wright / Drama,
historický, válečný / USA, VB / 2017 / 125 min.

90 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

29. 5.

út

20:00

Rodinný přítel (Trilogie Zahradnictví) / režie
J. Hřebejk / Drama / Česko / Slovensko / Polsko / 2017
/ 130 min

90 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

30. 5.

st

20:00

Dezertér (Trilogie Zahradnictví) / režie J. Hřebejk /
Drama / Komedie / Česko / Slovensko / Polsko / 2017
/ 115 min.

90 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

31. 5.

čt

20:00

Nápadník (Trilogie Zahradnictví) / režie J. Hřebejk /
Drama / Komedie / Česko / Slovensko / Polsko / 2017
/ 113 min.

90 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

KINOKAVÁRNU najdete v KINĚNEKINĚ, nám. Svobody 34

Vstupné

Pořadatel
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KVĚTEN 2018
Místo

Datum

Den

Čas

Název

Vstupné

Pořadatel

náměstí Svobody

5. 5.

so

10:00

Oslavy osvobození a slavnostní odhalení
pomníku US ARMY, Dechový orchestr mladých
a mažoretky, Jeep Willys

KINONEKINO

13. 5.

ne

14:30

Odpolední čaje – PRODLOUŽENÁ – taneční
odpoledne pro všechny bez rozdílu věku, hraje
Lázeňský kvartet

50 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

městská knihovna – sál

16. 5.

st

17:00

Setkání se spisovatelem Janem Bauerem beseda s autorem detektivek, literatury faktu
i historických románů

60 Kč

Městská knihovna, tel.: 374 792
721

KINONEKINO

17. 5.

čt

18:00

Výpravy do bílé pustiny – přednáška P. Nutila
s projekcí. Ohlédnutí za výpravami na Špicberky,
Island, do Ruska a Norska

50 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

Cukrárna U Kostela

19. 5.

so

17:30

První putování po Rumunsku, promítání
a zážitky z cestování Kryštofa Seemanna
a Tomáše Matějky

50 Kč

Cukrárna U Kostela, tel.: 739 941
018 (rezervace nutná)

KINONEKINO

20. 5.

ne

14:30

MÁME RÁDI DIVADLO I. – dětské divadelní
soubory Ježkovy voči a Kosáci z Plané hrají pro
veřejnost

50 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

ZUŠ Planá,
koncertní sál

22. 5.

út

18:00

Koncert žáků ZUŠ

vstup
volný

ZUŠ Planá, tel.: 374 798 478

KINONEKINO

23. 5.

st

19:00

DIVOKÉ KOČKY – Oblíbená ostravská travesti
skupina opět přiváží do Plané svoji show

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

25. 5.

pá

18:00 –
22:00

blízké okolí Plané

26. 5.

so

9:30 – 13:30

Koupaliště Planá

27. 5.

ne

14:00 –
18:00

KINONEKINO

27. 5.

ne

Měšťanská Beseda,
Plzeň

29. 5.

vstup
volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

200 Kč*

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

NOC KOSTELŮ - prohlídka s programem

vstup
volný

Plánská farnost

Jedlé kytky – komentovaná procházka
s autorkou kuchařských knih, J. Vlkovou, sraz
před knihovnou v Plané

70 Kč*

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

DEN DĚTÍ – zábavné odpoledne pro celou
rodinu. Vystoupí HNEDLE VEDLE!

vstup
volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 039

14:30

MÁME RÁDI DIVADLO II. – druhá část programu
dětských divadelních souborů. Nový soubor
a Dobrej matroš

50 Kč

Infocentrum, tel.: 374 792 721
KINONEKINO, tel.: 371 439 910

út

17:20/
17:30

Zájezd na divadelní představení – HVĚZDA,
one woman show věnovaná Evě Holubové

555 Kč*

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

út–ne

14:00 –
17:00

Vilém Balej – výstava OSOBNÍ RIZIKO ve věži
u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané

vstup
volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

vstup
volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

240 Kč *

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

vstup
volný

Infocentrum, tel.: 374 792 721
Odbor kultury, tel.: 728 488 038

Průběžné akce
Galerie ve věži

27. 4.–
6. 6.

Připravujeme na KVĚTEN
okolí rybníku Regent

3. 6.

ne

11:00

Výlet na kosatcovou louku - na kolech přes
Drmoul a Broumov s M. Antropiusem, sraz
před knihovnou v Plané

Divadlo Cheb

20. 6.

st

17:40/
17:50

Zájezd na divadelní představení JMÉNO konverzační veselohra, studio d

park v Plané

23. 6.

so

11:00 –
21:00

SETKÁNÍ PLANÝCH - sportovní utkání,
kulturní program, vystoupí kapela KATAPULT
revival a další

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.
Předprodej a rezervace na * označené akce najdete v infocentru v budově městské knihovny				
KINONEKINO, tel.: 371 439 910 (informace z kina podáváme hodinu před začátkem programu)				
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