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Z vyhlášení soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017. Autor: Zdeněk Rubáš

Slovo starostky
Na počátku letošního roku vypsal Plzeňský kraj s dalšími subjekty 15. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017. Tato soutěž byla určena pro stavby realizované
na území Plzeňského kraje a zkolaudované v roce 2017.
Bylo vypsáno celkem sedm kategorií a přihlášeno celkem 28 staveb. Naše město do této
soutěže přihlásilo hned dvě stavby dokončené v roce 2017. Smuteční síň byla přihlášena do kategorie A – Novostavby budov
a KINONEKINO bylo zařazeno do kategorie
B – Rekonstrukce budov. Sedmičlenná porota
složená z odborníků si na jaře letošního roku
všechny stavby prohlédla a rozhodla nominovat na stavbu roku z původně přihlášených 28
jen 19 staveb. Měli jsme velkou radost, že obě
stavby tuto nominaci získaly.
Smuteční síň byla nominována za důstojné
a citlivé řešení pietního místa. Nové prostorové uspořádání, otevření vstupního foyer
do parku a naopak výrazné oddělení samotné
smuteční síně s nenásilně působícím horním
osvětlením činí stavbu jedinečnou. Charakterizují ji velice kvalitní materiály, designové
zpracování nábytku a obkladů i zlepšení

akustiky díky textilní podlahové krytině. Byl
zde vytvořen důstojný, jednoduchý a čitelný
objekt. Projekt vznikl na základě architektonické soutěže a je ukázkou spolupráce osvíceného investora a architekta.
KINONEKINO bylo nominováno za velice
zdařilou přestavbu, která původnímu objektu
kina z konce 50. let vlila novou energii a krev
do žil. Za následováníhodné lze považovat
zejména naprosto čisté dispoziční řešení a elegantní přehlednost na sebe navazujících částí.
Rekonstrukce je příkladem toho, že i stavby
původně vybudované během akce "Z" mohou
najít svůj nový smysl a svému místu přinést
žádaný společenský život. Projekt vznikl
na základě architektonické soutěže, což není
běžný postup a může být inspirací pro veřejné
investory. Kromě kvalitního detailu a provedení stavby nechybí zajímavé výtvarné řešení
fasády, oplocení a interiéru (jak pozname-

nala odborná porota soutěže). Zástupci všech
nominovaných staveb byli pozváni 5. června
na galavečer do Měšťanské besedy, na kterém
byly vyhlášeny oceněné stavby. K našemu
velkému překvapení a velké radosti byly oceněny obě naše nominované stavby. Smuteční
síň získala prestižní Cenu poroty a KINONEKINO získalo hlavní cenu – titul Stavba
roku Plzeňského kraje 2017. Rekonstruovat
stavby na malém městě je se současnou legislativou velmi obtížné, a tak jsou zmiňované
ceny pro mě a vedení města velkou odměnou
a zároveň velkou motivací do další práce.
Ráda bych poděkovala všem, kteří pomáhali
při realizaci stavby smuteční síně a přestavby
kina. Věřím, že i smutné životní události si
zaslouží kulturní prostředí, které dodá obřadům větší důstojnost. Divákům a návštěvníkům KINANEKINA přeji, aby si našli v jeho
programu každý to své, variabilita prostoru
nabízí pestrou programovou náplň, a tu se
pro vás postupně snažíme dávat dohromady.
Martina Němečková
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Dvě zprávy z dopravy
Napřed ta pozitivní

Každý z nás, kdo častěji projíždí křižovatkou
u polikliniky, se určitě už setkal se situací,
kdy si on sám anebo jiný účastník silničního
provozu nebyl úplně jist tím, kde je hranice
křižovatky, jak probíhají jízdní pruhy, kdo má
ve kterém místě vlastně přednost. Prostor křižovatky je poměrně rozsáhlý a nepřehledný.
Řidiči se v prostoru křižovatky špatně orien-

tují. Dodatkové tabulky s tvarem křižovatky
neodpovídají skutečným dopravním poměrům.
Na zmíněné křižovatce se setkávají ulice
Tepelská, Bezdružická, Plzeňská, Dukelských hrdinů a ulička k parkovišti za poliklinikou. První tři jmenované komunikace
jsou ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK), poslední dvě patří

městu Planá. Protože jsme si byli dlouhodobě
vědomi problémů, které průjezd touto křižovatkou přináší, vyvolali jsme jednání s SÚS
PK a společně se pokusili najít dopravního
projektanta, který by navrhl potřebné úpravy.
Podařilo se a návrh je na světě. Jedná se
o takzvanou místní úpravu provozu, podstata
navrhovaného opatření vyplývá z přiloženého
obrázku.Vodorovným značením budou nově
definovány jízdní pruhy a hranice křižovatky.
V Plzeňské a Bezdružické ulici bude průjezdná
šířka komunikace 7 metrů, v ulici Dukelských
hrdinů bude průjezdná šířka 6 metrů. Všechny
dodatkové tabulky s tvarem křižovatky budou
nové, nově přibude i označení podélného stání
v Bezdružické ulici. Prostor před a za přechodem pro chodce v Bezdružické ulici bude
vymezen betonovými svodidly, tzv. city bloky,
k zamezení parkování vozidel v rozhledovém
poli chodců.
Současně z nedávno proběhlé architektonické
soutěže na úpravu území ulice Dukelských
hrdinů vzešel návrh, který rovněž počítá se
stavebními úpravami dotyčné křižovatky.
Bereme proto místní úpravu provozu, spočívající ve změně vodorovného a svislého
značení, za dočasné opatření do doby, než se
přistoupí k definitivnímu stavebnímu řešení
křižovatky. Na to si budou muset řidiči
a občané města ještě pár let počkat. Dočasná
místní úprava provozu by se však mohla realizovat ještě letos.

Druhá zpráva je spíše negativní

Červenec 2018 s plánskou farností
Farnost Planá zve o prázdninách mimo pravidelný pořad:
Pátek 6. 7. – 16.30 – adorace, mše svatá a spolčo na faře
Sobota 7. 7. – 10.00 – Lestkov – poutní slavnost svatá – kostel sv. Prokopa –
ekumenická bohoslužba s evangelíky a farářkou Julianou Hamariovou
Svatoanenské poutní kolečko 2018:
Čtvrtek 26. 7. – 15.00 – Vysoké Sedliště – česko-německá mše svatá
Pátek 27. 7.
9.15 – Procesí na Sv. Annu z náměstí v Plané (Procesí z Mähringu vychází v 6.00)
10.00 – Svatá Anna – poutní německo-česká mše svatá a občerstvení poté
14.30 – Brod n. T. – poutní německá mše svatá – kostel sv. Jakuba
18.00 (19.00) hod – Svatá Anna – slavnostní koncert
Sobota 28. 7.
10.00 – Domaslav – poutní česko-německá mše svatá sv. Jakuba + občerstvení
12.30 – Broumov – poutní česko-německá mše svatá
14.00 – Štokov – poutní česko-německá mše svatá
17.00 – Kyjov – poutní německá mše svatá
Neděle 29. 7.
10.00 – Svatá Anna – česká poutní mše svatá + občerstvení + svozy ze všech farních obcí
16.00 hod – Chodová Planá – německá mše svatá na závěr poutí
Další setkávání:
Pátek 3. 8. – 16.30 – adorace, mše sv. a spolčo na faře
Sobota 18. 8. – 17.00 – Sv. Anna – česko-německá mše svatá
Neděle 19. 8. – 9.00 – Planá – poutní mše sv. Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 26. 8. – 15.00 – Pístov – poutní česko-německá mše svatá sv. Bartoloměje
a svozy z Ch. Újezda, Z. Chodova a Ch. Plané, kde není mše sv. Tento den se také koná
pouť cyklistů (ca 100 kol) na Sv. Annu.
Mgr. Jaroslav Šašek, farář | Kontakt: 607 202 127, sasajara@seznam.cz

Počátkem července zahájí Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje práce na rekonstrukci dvou mostů na Hamerském potoce
(mezi Stora Enso a Merimexem). V tomto
místě dojde k úplné uzavírce silnice Planá –
Tachov. Oficiální objízdná trasa do Tachova
bude vedena přes Brod nad Tichou a Lom
u Tachova. Ovšem průjezd přes Karlín nebude
nijak omezen a je jasné, že velké množství
řidičů zvolí právě tuto variantu. Uzavírka by
měla trvat až do konce října. Tato situace nás
přiměla k tomu, že opravu průjezdní komunikace v Karlíně, kterou jsme hodlali původně
uskutečnit v druhé polovině letošního roku,
budeme muset odsunout až na dobu po ukončení uzavírky hlavní silnice na Tachov.
Pavel Nutil, místostarosta

VÝZVA: rok 1968 v Plané
Po úspěšné výstavě „Rok 1945 v Plané“
v prostoru foyer KINANEKINA pro vás připravujeme výstavu „Rok 1968 v Plané“. Letos
si 21. srpna připomeneme neslavné výročí –
50 let od sovětské okupace. Rádi bychom požádali ty z vás, kteří mají fotografie nebo dokumenty ze srpnových dnů, či jakékoliv z roku
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 městské knihovně.
Eva Vanišová, odbor kultury
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Barokní pouť na Svaté Anně
Již šestým rokem při oslavách svátku svaté
Anny u kostela zasvěceného jejímu jménu
probíhá tradiční Barokní pouť navazující na
mši svatou konanou vždy v pátek nejbližší
svátku sv. Anny. Ten letos vychází na 27. 7.
Od 12 hodin, po celé odpoledne, si můžete
v příjemném, nově upraveném prostředí
u kostela užít hudbu, divadlo, program pro děti.
To vše s příjemným posezením a s občerstvením. Od 13.00 do 16.00 vám bude hrát smyčcové seskupení Melody trio. V 17.00 zahraje
soubor Studio dell´arte z Českých Budějovic rodinné loutkové představení „Romeo

Výzva – výstava hlavolamů

a Julie aneb Kašpárek v Londýně“. V 19.00
na program naváže koncert v kostele sv. Anny
„Šlechtická sídla v souznění In Concerto“.
Koncert se koná pod záštitou paní Mathildy
Nostitzové, která se ho osobně zúčastní.
Vstupné 350 Kč zahrnuje degustaci vín
a výtěžek z koncertu bude použit na obnovu
náhrobků rodiny Nostitz na pietním místě na
Svaté Anně. Předprodej vstupenek je u paní
Jitky Bláhové (732 256 811) nebo v infocentru
v Plané (374 792 721). Za pořádající spolek
Kulturista vás srdečně zve,
Jolana Dražská, předsedkyně spolku

Městská knihovna Planá se nechala inspirovat výstavou hlavolamů, která nyní probíhá
v Tachově. Rádi bychom podobnou výstavu
na podzim (září-říjen) uskutečnili i u nás,
v sále knihovny. Pokud máte doma hlavolam, kterým byste se chtěli pochlubit a jste
ochotni nám ho zapůjčit, budeme moc rádi.
Celá výstava by byla koncipována do dvou
částí – exponáty pouze k prohlédnutí a exponáty interaktivní, které by si návštěvníci
mohli vyzkoušet. Pochopitelně bychom plně
respektovali přání majitelů, do které kategorie by zapůjčený hlavolam patřil. Jestli jste
ochotni nám některý ze svých hlavolamů půjčit, doneste jej do kanceláře knihovny. Předem
děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá

Bazar knih
Již od března letošního roku funguje ve vestibulu knihovny bazar knih. Jedná se o vyřazený
fond knihovny nebo knihy, které nám přinášíte
vy – obyvatelé Plané. Koupí knihy za 5 korun
přispějete na dobrou věc. Peníze předáváme
Hospici sv. Jiří v Tachově. K poslednímu
dubnu bylo předáno 2500 Kč a další obnos
se v pokladničce hospice hromadí. Pro velký
zájem ze strany veřejnosti budeme v bazaru
pokračovat celé prázdniny. Děkujeme všem,
kteří takto hospici pomáhají.
Ivana Vasuková, knihovnice

Infocentrum
Ohlédnutí za Barokní poutí 2017. Autor: Roman Žebro Pekař

Provozní doba knihovny a infocentra – červenec/srpen
Oddělení pro dospělé
Pondělí

9–12

13–17

Úterý

9–12

13–16

Středa

9–12

13–17

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

9–12

13–16

Oddělení pro děti a mládež
Pondělí

zavřeno

Úterý

13–16

Středa

zavřeno

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

13–15

Infocentrum /přízemí budovy knihovny/
Pondělí

9–12

13–17

Úterý

9–12

13–16

Středa

9–12

13–17

Čtvrtek

9–12

13–16

Pátek

9–12

13–16

Už jste byli v plánském infocentru? Najdete
ho v přízemí budovy městské knihovny.
Kromě informací o kulturním dění ve městě
vám rádi poskytneme propagační a informační
materiály z Plané a blízkého okolí. Infocentrum je také místem, kde v předprodeji zakoupíte vstupenky na kulturní akce, turistické
suvenýry a knihy s regionální tematikou.
Ivana Vasuková, knihovnice
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Knižní okénko
Nastává čas prázdnin, čas vysněného odpočinku, čas na knížku… Proto jsem pro vás
připravila hned tři tipy na letní období.
Petra Soukupová

NEJLEPŠÍ PRO VŠECHNY

Novinka od Petry Soukupové, která na příběhu
tří hlavních hrdinů – babičky, matky a syna
– ukazuje zapeklitost
vzájemných rodinných
vztahů a nepochopení
rozdílných světů toho
druhého. Rázná babička
Eva, která přesně ví,
co je pro koho nejlepší,
lehkomyslná
matka Hana, která dává
přednost kariéře před
výchovou syna a rozmazlený i dezorientovaný syn Viktor, který
svět vidí zase z jiné perspektivy. Román Nejlepší pro všechny je o tom, že neexistuje jen
černé a bílé, i o tom, že co je dobré pro jednoho, nemusí být nutně dobré pro všechny.
Zajímavostí u této novinky je, že paralelně
s ní Soukupová napsala a vydala i knihu pro
děti Kdo zabil Snížka?, která rozvíjí jednu epizodu románu Nejlepší pro všechny a vytváří
z ní samostatný příběh s detektivní zápletkou.
Jan Balabán

ZEPTEJ SE TÁTY

Román Zeptej se táty získal ocenění Magnesia
Litera roku 2011. Je částečně autobiografický
a autor se zde zamýšlí
nad smrtí svého otce.
Zajímavostí je, že Jan
Balabán zemřel čtyři
roky po svém otci,
ve stejný den. Tento
román dopsal těsně
před svou smrtí. Je to
kniha, která se nečte
vždy lehce, ale kdo
ocení hluboké úvahy
o smyslu života i smrti,
o hodnotách a životních postojích, ten nebude
výběru litovat.
Smrt zpozorní naše životy. Ústřední událostí
posledního románu Jana Balabána je umírání
a smrt člověka, jeho vlastním vnitřním dějem
je ovšem náročné hledání života. Neboť ten se
ve své hloubce vždy musí teprve najít. Teprve
znovu vynaleznout. Všichni jsme v jistém smyslu podobni postavám z toho podivuhodného,
přelévavého příběhu Jana Balabána, plného
rozhovorů a samomluv i tich. Příběhu, ve kterém se hledá pravda a nachází opravdovost.
Všichni se v našem vezdejším ubývání snažíme
zjistit něco o podstatě skutečnosti, nebo alespoň u něčeho podstatného chvíli být. Téměř
to nejde, neb víme ukrutně málo. Naše mysl
je zahlcena otázkami a pochybami, nedůvěrou a nevírou, nervozitou a agresí. Energie je
vyplýtvána na slepý každodenní provoz. Slova
se vzepřela potměšilou nepřesností, ruce jsou
krátké...

Vladimíra Jandečková

FALEŠNÉ HRANICE

Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951
Na konci měsíce května měli návštěvníci
KINANEKINA v Plané příležitost zažít
besedu s Vladimírou Jandečkovou, kde promítala dobové fotografie
a hovořila také i o své
nové knize Falešné hranice. Falešné hranice
byly mimochodem podle
autentických svědectví místních pamětníků
jen kousek od Plané,
v zámečku na Jalovém
dvoře, také na Pavlově
Huti a ve Třech Sekerách. Planá byla důležitým výchozím bodem, kam nic netušící
„oběti“ dojeli vlakem a odkud je falešní převaděči vlákali do velmi precizně vytvořené
pasti – do míst, která byla zinscenována jako
objekty na území Bavorska, i když to bylo
ještě na československém území.
Autorka na deseti osobitých příkladech
vypráví příběh účastníků i zákulisí zákeřných
zločinů, které spočívaly v organizování pastí
pro předem vytipované oběti, vyprovokované
k útěku z Československa. Státní bezpečnost
vymyslela akci „Kámen“, aby mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách
americké vojenské kontrarozvědky…

Poslední z knižních titulů může být i tipem
na výlet po okolí a zpět do historie, na kterou
bychom neměli zapomínat.
Všechny tři knihy máme k zapůjčení v plánské knihovně. Příjemné čtení a hezké léto!
Kateřina Binková, knihovnice

Jakub Tytykalo v Plané
V Galerii ve věži proběhla letos již druhá vernisáž. V pátek 15. června se otvírala výstava
známého výtvarníka Jakuba Tytykalo. Jeho
obrazy zkoumají téma podvědomí. Všímá si
výrazů a gest, které k povrchu pronikají z hlubin pod úrovní vědomého jednání. Propojením
tématu fyzického a nehmotného světa odkazuje ke společnému původu věcí, iluzivní podstatě hmoty a jiným vrstvám vědomí.
Na závěr, na kamenném dláždění pod věží,
vystoupila mladá plzeňská kapela Teepee. Duo hraje ve složení Teera (Tereza
Lavičková) a Mason (Miroslav Patočka). Přicházející večer naplnila hudba,
kterou definuje akustická kytara a melancholické anglické texty. Obvykle ji provází křehké
tóny elektrické kytary, obohacené o samply
a syntetické zvuky. V Plané tentokrát zazněla
jemnější, akustická verze.
Letní večer, klidné město, obrazy a otázky.
Výstava Jakuba Tytykalo bude otevřena
do 31. července, úterý až neděle od 13.00
do17.00.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá

PŘIJEDE POUŤ!
Letos vás na pouti čekají tradiční zážitky
i něco nového. Přijedou kolotoče a houpačky.
Na náměstí si rozestaví stánky prodavači
klobás, perníčků, cukrové vaty a pražených
mandlí. Po ránu tam bude hrát CHODOVARKA. Odpoledne rozvíří lidové písně
z různých končin světa kapela TABASKER.
Po nebi proletí balónky, které děti upustily.
Mezi stánkaři budou výrobci, farmáři a řemeslníci. Také jsem chtěla zmínit střelnici. Ale
teď nevím, jestli ještě chce někdo střílet
do špejlí, aby vyhrál opičku na gumě…

U kostela bude klidnější část pouti, s loutkovým divadlem a dětskou výtvarnou dílnou.
Přijedou LOUTKY BEZ HRANIC a Lukáš
Bouzek. Můžete si sami vyzkoušet kejklířské
umění, v dílně žonglování a joja, pod vedením Tomáše Kubíčka.
Pouťová zábava na koupališti bude asi spíš
pro mladší. Přijedou VINTAGE WINE
a OZZY REVIVAL. Je to skvělá muzika,
ale babičky raději vytočte v kole už přes den,
na náměstí.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá

ANENSKÁ POUŤ – sobota 28. července
náměstí Svobody, u kina

u kostela Nanebevzetí Panny
Marie

10.00
10.30

CHODOVARKA – vystoupení oblíbené dechové kapely
Loutky bez hranic zahrají veselou pohádku
Bramborové království

náměstí Svobody, u školy

11.00–13.00

náměstí Svobody, u kina

13.00

LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA - vystoupení folklórního souboru

u kostela Nanebevzetí Panny
Marie

13.30

Loutky bez hranic: dětská výtvarná dílna s Lukášem Bouzkem

14.00–16.00

Dílna žonglování a joja, pod vedením Tomáše Kubíčka a spol.

náměstí Svobody, u školy

Dílna žonglování a joja, pod vedením Tomáše Kubíčka a spol.

u kostela Nanebevzetí Panny
Marie

15.00

Kouzelník Eno Nuno v podání Lukáše Bouzka, Loutky bez hranic

náměstí Svobody, u kina

15.30

TABASKER zahraje klezmer, gypsy, balkán a folkor – zkrátka
lidovou hudbu k tanci

koupaliště Planá

18.00

Vintage Wine a Ozzy revival, letní parket na koupališti

INFORMACE: infocentrum, tel.: 374 792 721; odbor kultury, tel.: 728 488 038, změna programu vyhrazena
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On her Majesty´s secret service
Již podruhé jsme já a má kolegyně Mgr. Pavla
Rychetská vyrazily s několika žáky ZŠ Planá
poznávat krásy a pamětihodnosti Londýna –
tentokrát jsme se vydali po stopách Jamese
Bonda a Sherlocka Holmese, s podtitulem
On her Majesty´s secret service (Ve službách
Jejího Veličenstva).
Během odjezdu z České republiky se značně
rozpršelo, jako bychom si měli zvyknout
na pravé britské počasí. V duchu jsme se
modlili, aby se vše v lepší obrátilo. Měli jsme
štěstí! Již po pár hodinách se nám ukázalo sluníčko a vydrželo se na nás smát až do konce
našeho cestovatelského dobrodružství. Cesta
byla dlouhá a úmorná, ale autobus byl velmi
pohodlný a páni řidiči se nám snažili ochotně
splnit všechna naše přání.
Spolu s námi vyrazila do Londýna ještě ZUŠ
Žlutice. Všechny děti i my učitelky jsme se
ihned spřátelily. V družném rozhovoru nám
společně cesta rychle utekla. Německem
a Belgií jsme proletěli až do francouzského
přístavu Calais, odkud jsme se přepravili tunelem přes kanál La Manche. Mimochodem,
poměrně intenzivní zážitek s vědomím, že je
nad vámi takové množství vody!
Odtud už jen kousíček do Londýna. Vystoupili jsme z autobusu do nádherného rána s
příslibem krásného výletu. Byla ještě trochu
zima, ale za chvilku se značně oteplilo. Začala
naše pěší prohlídka s průvodkyní. Uchvátil
nás pohled na monumentální stavbu Houses of Parliament s neodmyslitelnou dominantou Big Benem, který byl ale k našemu
zklamání zahalen lešením. Pokračovali jsme
k Westminster Abby, kolem Downing Street
až do St. James‘s Parku, kde jsme si udělali malý piknik. Když jsme snědli všechny
řízky z domova, spěchali jsme se podívat
na pověstné střídání stráží před Buckinghamský palác. Královna byla dle vyvěšené vlajky
přítomna v paláci, ale na pravý londýnský
čaj nás bohužel nepozvala. Pravděpodobně
byla zaneprázdněna přípravou svatby svého
vnuka Harryho, která byla tou dobou v plném
proudu. Všichni Londýňané byli touto událostí značně poblázněni.
Přemístili jsme se na nezaměnitelné náměstí
Piccadilly a odtud byl už jen kousíček
na Trafalgar Square, k němuž neodmyslitelně patří živé sochy, vystoupení místních
kejklířů a především místní pamětihodnosti.
Přes China Town jsme už poměrně unavení

dorazili na Leicester Square, kde se mimochodem nachází obrovský obchod s legem,
a poté na Covent Garden – tržnici, která dříve
sloužila k prodeji ovoce a zeleniny. Dnes se
zde nachází spousta luxusních a velmi drahých obchůdků. Den jsme zakončili výstavou
James Bond Exhibition.
S nadcházejícím večerem byly děti stále více
nervózní ze setkání s hostitelskými rodinami,
jak se ale později ukázalo, neměly se čeho
obávat. Všechny „náhradní “maminky a tatínkové byli velice milí a o naše děti se ukázkově
postarali.
Další den nás opět provázelo sluníčko. Zahájili jsme ho prohlídkou muzea Madame
Tussauds – nejznámější muzeum voskových
figurín na světě. Nebudu lhát, když řeknu, že
v nás zanechalo silný dojem. Figuríny byly
propracované do nejmenšího detailu! Následujících pár hodin jsme relaxovali při pikniku
v Regen´s Parku. Se všemi květinami, vodními plochami a bujnou vegetací je naprosto
úchvatný. Po odpočinku nás přivítal dobový
strážník v Baker Street. Zde jsme navštívili
Sherlock Holmes Museum a prohlédli si
domov a rekvizity spjaté s tímto světově známým detektivem.
Obzvláště děvčata byla nadšena z nákupů
na proslulé Oxford Street, kde mnozí z nás
utratili většinu svého kapesného. Večer na nás
opět čekaly naše hostitelské rodiny a odvezly
si nás k sobě domů.
Náš poslední den v Londýně jsme se procházeli po Greenwich, vyfotili se u nultého poledníku, zastavili se u čajového klipru Cutty
Sark a náramně si užili plavbu lodí po Temži
k Tower of London, kde jsme zhlédli korunovační klenoty a místní Beefeatery. Na druhý
břeh Temže jsme se dostali přes nejproslulejší
dominantu Londýna – Tower Bridge. Po cestě
k dechberoucí katedrále svatého Pavla jsme
minuli divadlo Williama Shakespeara a tzv.
most Milénia. Metrem jsme se pak dostali
k místu, na které jsme se nejvíce těšili,
k London Eye. Jízda na londýnském „oku“
byla naprosto úchvatná!
Při západu slunce jsme plní dojmů a unavení
nastoupili u O2 areny do autobusu a vyrazili
zpět domů. V neděli ráno byl náš výlet u konce.
Doma v Plané na nás nedočkavě čekali rodiče
a těšili se, až jim budeme všechno vyprávět.
Rozloučili jsme se s našimi novými kamarády
ze Žlutic, s pány řidiči a hlavně s naší báječ-

nou průvodkyní Olgou Pulchartovou, které
patří náš obrovský dík.
Myslím, že jsme byli všichni velmi nadšení
a budeme na naše společné dobrodružství
dlouho vzpomínat...
Mgr. Pavla Nečasová

Dny sportu a ekologického
myšlení na SŠŽ
Závěr školního roku patří na Střední živnostenské škole v Plané tradičně sportu a ekologickým workshopům.
Vážně i nevážně chápané sportovní disciplíny, společné setkání i utkání žáků a učitelů a piknik pod širým nebem je program,
kterým se loučí žáci a pedagogové se starým
školním rokem a mezi sebou navzájem. „Je to
ta nejlepší tečka za vykonanou prací a potvrzení přátelské až rodinné atmosféry, která
na naší škole panuje,“ popsala Mgr. Dana
Buchartová, zástupkyně ředitele pro teoretickou výchovu. „Jsme si vědomi toho, co naše
škola pro mikroregiony Plánsko, Mariánskolázeňsko a Tachovsko znamená a chceme
poctivě nabídnout to nejlepší. Letošní školní
rok byl úspěšný zejména tím, že jsme otevřeli
dvě nové cukrářské kuchyně pro 2 x 15 učňů
cukrářů, zavedli nový učební obor Spojový
mechanik pro IT, zajištěný vybudováním dvou
zcela vybavených IT učeben se smart tabulemi
za podpory firmy Microsoft, naši žáci dosáhli
předních umístění na soutěžích učňovské tvořivosti, vyslali jsme naše studenty na zahraniční praxe a také získali studijní místa na BS
Wiesau pro naše dva absolventy pro obor
Management hotelů a cestovního ruchu,“ uzavřela Buchartová.
Nové chápání životního prostředí, lepší
využití zdrojů, recyklace a třídění, přírodní
kuchyně, to vše byla témata akce EKODEN
2018. Formou workshopů, poznání a zábavy
tak nahlédli žáci SŠŽ Planá do budoucnosti
našich pracovních i osobních životů, zjistili,
co bude aktuální za několik let, až budou
uprostřed života sami hospodařit a vést své
domácnosti. „Chceme touto formou co nejlépe využít závěr školního roku, naučit naše
žáky myslet tvůrčím způsobem a výborně je
připravit na život,“ řekla Jana Skálová, učitelka SŠŽ Planá a dodala: „Víme, že budoucnost přinese nové výzvy a naše ‚děti‘ by si
s nimi měly umět co nejlépe poradit.“ A tak,
s lehkostí a dávkou zábavy, si žáci vyzkoušeli
pečení levandulových sušenek, přípravu přírodní pleťové masky pro různé druhy pleti,
výrobu přírodních koktejlů, výrobu papíru
a kasiček z PET lahví, pletení módních tašek
ze starých časopisů, technické experimenty
a znovuvyužití starého šatstva. „Naučit se vnímat přírodu, hodnotu surovin a lépe je využívat má otevřít žákům oči a vlastní iniciativou
jim pomoci lépe hospodařit,“ doplnila organizátorka akce, učitelka Skálová. Stejně tak
podpora jejích kolegů ukazuje, že budoucnost
patří týmové práci.
Ing. Vladimír Kasík
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Den dětí v Plané a poděkování
Letošní den dětí v Plané se konal 27. května
2018 na koupališti v Plané. Již tradičně spolupráce DDM s SDH Planá zafungovala skvěle,
a tak byla možnost uskutečnit hezký den dětí
pro děti z Plané i širokého okolí. Účast byla
velmi vysoká. Dětičky měly možnost účastnit
se různých her o sladkosti, vyzkoušet si hasičskou techniku, prohlédnout si velké hasičské
vozy, ukázku slaňování či ukázku zásahu
mladých hasičů. Nechyběli zde ani koníci
z Ranche Kříženec pod vedením Petra Juzka,
nafukovací skluzavka či stánky s občerstvením a šperky. V letošním roce bylo nově

na den dětí objednáno vystoupení hudebního
divadla Hnedle Vedle, které k nám již tradičně
jezdí na maškarní dětský bál. Nově také přibyl
stánek s malováním na obličej, kde si mohly
děti nechat vymalovat různé vzory.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
jakýmkoliv způsobem pomáhali s uskutečněním dne dětí. Především pracovníkům SDH
Planá, kteří se podíleli na celkové organizaci
pod vedením Hanky Kolářové, Petru Juzkovi
za projížďky na koních, Marii Braucci za stánek s malováním na obličej a samozřejmě
také všem zpěváčkům hudebního divadla
Hnedle Vedle pod vedením
Tomáše Bartáka. V neposlední
řadě Evě Vanišové z Odboru
kultury města Planá za pomoc
při zařizovaní koupaliště a panu
Miroslavu Ludvíkovi, který
celý den dětí poctivě dokumentoval.
Na závěr bych ráda poděkovala
všem vedoucím kroužků z DDM,
kteří se opět pilně a s nadšením
věnovali všem svým svěřencům. I přesto, že někteří z nás
občas mají z různých důvodů
tendence vše vzdávat, stále se
držíme a nevzdáváme se! Za to
Autor: Miroslav Ludvík vám moc děkuji, protože nebýt

Kroužek stolního tenisu
Členové kroužku stolního tenisu zakončili
činnost v tomto školním roce vyhodnocením série miniturnajů ve dvouhře i čtyřhře,
které probíhaly průběžně. V kategorii mladších žáků byl nejúspěšnější Lumír Cibulka.
Za ním skončil Filip Oláh. Mezi nejlepšími
staršími žáky je následující pořadí: Fanda

Mudra, Jakub Frouz a Ondra Meller. Velkou
radost udělala dětem majitelka firmy ABRUS,
paní Štětková, když věnovala krásné medaile
s emblémem stolního tenisu. Radost měl
i vedoucí kroužku, za odměnu obdržel malý
pohár.
Vedoucí kroužku Josef Staněk

vás – vedoucích kroužků, kteří se svědomitě
a ve svém volném čase věnujete dětem, DDM
jako takový by neměl smysl.
Letní aktivity DDM můžete najít na stránkách školy nebo facebooku DDM Planá.
Od 3. 9. 2018 bude opět možné se nově hlásit
do kroužků.
Daniela Líbalová, vedoucí DDM

DDM hledá vedoucí
Hledáme vedoucí sportovních kroužků
a tanečního kroužku. Také uvítáme nové
nápady. Pokud máte zájem o vedení kroužku
pod DDM Planá, dostavte se do kanceláře
domu dětí nebo se ozvěte Daniele Líbalové,
vedoucí DDM. Tel.: 774 410 813.
Mail: daniela.libalova@zs–plana.cz
Daniela Líbalová, vedoucí DDM

Kroužek tenisu
Chtěla bych touto formou poděkovat Mgr.
Jiřímu Bařákovi za čas a péči, kterou věnuje
dětem při vedení kroužku tenisu při DDM
Planá. Trenérem malých plánských tenistů je
již řadu let, ale až tento školní rok jsme se
s ním setkávaly s dcerou osobně. Jsem ráda,
že jsou ještě lidé, kteří ve svém volném čase
pracují s dětmi.
Ke dni dětí se naši malí tenisté mohli také
zúčastnit tenisového turnaje, který byl pro
mnohé z nich velkým zážitkem. V souvislosti
s touto akcí patří díky také TJ Sokol Planá –
tenisovému klubu, za propůjčení kurtů a organizační výpomoc.
Za rodiče Milena Nová

Pasování prvňáků na rytíře řádu ČTENÁŘŮ
Městská knihovna Planá pasovala žáky
a žákyně 1.A, 1.B, 1.C na rytíře řádu čtenářů.
Paní knihovnice si pro děti připravily 3 úkoly,
které všichni žáci úspěšně splnili a mohli být
pasováni na čtenáře. Samotné pasování žáků
probíhalo rytířským mečem z ruky královny
a každý čtenář dostal pamětní list, odznak
a knížku.

Inzerce

Děkujeme za pěkně připravená dopoledne
a přejeme mnoho dobrých čtenářů i dalších
nápadů pro děti.
V knize najdeš moudrost, poučení, zábavu.
S knihou můžeš prožít dobrodružnou výpravu.
Proto knihu čti, važ si jí a měj ji stále rád, pak
bude kniha tvůj nejlepší kamarád!
Mgr. Martina Koťátková

Autor: Milena Nová
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Pohled do minulosti
Délkou života a dobou působení v Plané si
dovolím zavzpomínat na úroveň sportovišť
a možnosti sportovních aktivit školní mládeže.
Je ještě hodně pamětníků, kteří vzpomenou
na travnaté školní hřiště „U sokolovny“. Sloužilo nejen házené a malé kopané, ale i atletice.
Jedno pískové doskočiště bylo na skok vysoký
(někteří žáci vyšších ročníků shazovali kovovou laťku od 150 centimetrů výše), druhé
na skok daleký. Na krátké běžecké trati, 50
a 60 metrů dosahovali ti nejlepší na úroveň
krajských výkonů. Na delší tratě 300 a 500
metrů musely děti vybíhat do terénu směrem
ke hřbitovu.
Ze školy běhali žáci i učitelé po kamenech,
aby suchou botou překonali zamokřená
a bahnitá místa. V zimě se při zamrzlém
městském rybníku na bruslení chodilo přes
ohromnou skládku městského odpadu. Když
byl později v provozu zimní stadion s mantinely, to už se hrál opravdový hokej. S jeho
provozem pomáhali hlavně kluci. Hrably
a lopatami vyhazovali sníh. O vánočních
a zimních prázdninách se na turnaje scházeli
i žáci z okolních vesnic. Vybavují si pamět-

Přátelství hornických spolků
níci, v jakých dresech se hrálo? Byly pěkné,
vlněné, darované jako vyřazené od pohraniční brigády – barvy červené a zelené.
Plánští dorostenci v té době hráli krajskou
soutěž a brankář měl na obličeji po domácku
vyrobenou masku. To vše se mi vybavuje
v paměti při pohledu na dnešní tenisové
kurty, travnaté hřiště s tartanovým oválem,
městský park vybavený zařízením pro děti
i dráhou pro bruslaře, chodce i kolaře. Taky
vzpomínám, kolik dětí cvičilo a sportovalo
v SOKOLE (tak se říkalo tělovýchovné jednotě Sokol): od předškoláků přes žactvo,
dorost a dospělí i v těch skrovných podmínkách. Dnes vidím jenom malé fotbalisty
s barevnými dresy a pěknými míči a děti
s raketou v ruce na tenisových kurtech. Kde
jsou mladí adepti atletiky, odbíjené a dalších
sportů, pro které mají výborné podmínky?
Chybí snad učitelé tělocviku, kteří se dětem
věnují po skončení výuky?
Máme velmi příznivé podmínky k životu
v našem městě, je dobré si to uvědomit při
pohledu do minulosti.
Josef Staněk

Izrael
Tak se jmenuje výstava fotografií plánského
fotografa Miroslava Ludvíka, jejíž vernisáž
proběhla na začátku června. Samotná vernisáž byla doplněna zajímavým povídáním
Petra Bahny s projekcí fotek z jejich cest.
Musím říci, že více jak šedesát návštěvníků
fascinovaně poslouchalo komentář k jednotlivým snímkům. Výstavu fotografií si můžete
v našich prostorách prohlédnout až do konce
srpna.

Izrael podruhé

Někdy k vám určité věci prostě přicházejí, znáte to? V době, kdy jsme netušili, že
budeme pořádat výstavu fotografií z Izraele,
ke mně „přišla“ knížka mladého autora Ladi-

slava Zibury – 40 dní pěšky do Jeruzaléma.
Nečekejte žádné velkolepé literární dílo, ale
s nadhledem k sobě samému a s humorem
popisuje autor své putování a hlavně setkávání
se s lidmi. Ano, právě lidé a jejich rozmanitost provází cestovatele na pouti dlouhé 1400
kilometrů. Ladislav Zibura v jedné kapitole
píše: „Pouť je pro mě oslavou veškeré svobody, kterou v životě mám. Nemusím řešit, co
budu jíst, kde budu spát a s kým se budu bavit.
Nemám o tom totiž ani ponětí. Mám jistotu
jen tří věcí – sebe, přítomnosti a světa kolem.“
Pokud se vám tato slova líbí, určitě stojí za to
si knížku přečíst celou nebo snad ještě lépe se
nechat inspirovat ke splnění svých vysněných
poutí.
Ivana Vasuková, knihovnice

Autor: Miroslav Ludvík

Ve čtvrtek 18. června navštívili členové HHS
Planá, Jan Teplík a Milan Mertl, německou
obec Issigau, kam je pozvali členové tamějšího hornického spolku. Spolupráce obou
spolků trvá již téměř 20 let a jejím hlavním
cílem je zachovat povědomí o bohaté hornické
historii na české i německé straně hranice.
Společně se zúčastňují každoročních setkání
hornických spolků u nás, v Německu a v dalších evropských státech.

Návštěva v Issigau měla tentokrát speciální
účel. Tato obec s jedním tisícem obyvatel se
totiž přihlásila do zemské soutěže s názvem
„Naše obec má budoucnost“ a v současné době
speciální komise hodnotí úroveň všech stránek života obce a jejích obyvatel. Mimo jiné
ji také zajímá zapojení občanů do nejrůznějších zájmových spolků, přičemž zvláště dobře
je hodnocena přeshraniční spolupráce (a to
je velmi silná stránka tamějšího hornického
spolku, kterou návštěva našich potvrdila).
Komisařů přijelo 31, obsadili celý autobus.
Výsledek zatím není znám, ale komisaři se
tvářili velmi spokojeně, takže snad se obci
Issigau zadaří.
Další příležitostí upevnit vzájemné přátelství
hornických spolků bude účast na letošní plánské hornické slavnosti – v sobotu 14. července
Hornicko–historický spolek Planá připomene,
že před 25 lety byla ukončena těžba na zdejších uranových dolech a před 20 lety bylo otevřeno Hornické muzeum v Plané.
Michaela Mertlová

8 | NÁZORY & INZERCE

Plánský měsíčník 7/2018

Kritika, dotazy a připomínky občanů
S takovýma to reakcemi občanů jsem se
zabýval po celá dlouhá léta, co jsem byl
členem plánského městského zastupitelstva
(a 3x člen městské rady). A fakt, že se s nimi
občas potýkám i nyní, když už nejsem zastupitelem, mimo jiné svědčí také o tom, že se
občané zajímají o komunální politiku hlavně
tehdy, KDYŽ řeší nějaký OSOBNÍ problém,
jinak by věděli, že nyní nejsem zastupitelem.
Když je vyslechnu a vysvětlím, že NEJSEM
členem městského zastupitelstva, tak jim alespoň slíbím, že jejich připomínky přednesu
na jednání městského zastupitelstva. A tak
,KDYŽ už jdu na jednání , tyto připomínky
– návrhy přednesu. Jednou to byl požadavek, na úpravu parkovací doby na severní
straně náměstí (místo 15 minut aby bylo 30
minut jako u pošty). Jiný občan si myslí, že
na náměstí chybí přechod pro chodce (buď
u kašny, nebo u morového sloupu). Další
navrhuje vyznačit na severní straně náměstí
jednotlivá stání pro vozidla, protože tam kde
by se snadno vešla tři vozidla se kvůli tzv. „
…....... parkování“ vejdou pouhá dvě. Jiným
bylo zase divné (a mnohým ještě dnes), že

služební auto, kterým jezdí paní starostka,
není označeno jak tomu bylo dřív.
To, jak vedení našeho města reaguje na připomínky a požadavky občanů, lze obecně
popsat jak reagovali na výše zmíněné připomínky. Na prodloužení parkovací doby,
že to na Radě zváží. No zvážili a zůstalo při
starém. Na vyznačení jednotlivých parkovacích míst byla reakce, že si ani nevšimli
toho, že nejsou vyznačena jednotlivá stání.
Nejsou dodnes. Po pravdě musím napsat, že
když se realizovala přestavba severní strany
náměstí, tak jsem si toho ANI Já, jako člen
Zastupitelstva a Městské rady, také nevšiml.
To, že městská policie za takovéto nehospodárné parkování nemůže řidiče nijak
postihovat, dodnes nikoho nebolí (když není
nic vyznačeno, tak nic neporušuji ). Na to, že
starostenské auto není označené jako městské
auto, tak jako tomu bylo dřív, si prostě v tom
množství práce za ty roky nikdo nevzpomněl.
Musím napsat, že dnes už je auto označené,
ale musíte však přijít blíž a teprve potom uvidíte, že na autě je nápis Město Planá. Jeden
občan toto označení komentoval slovy, že

je to lepší maskování než mají vojenští průzkumníci.
Na požadavek přechodu pro chodce, byla
odpověď tato:, odborníci na dopravu dnes
preferují místo klasického přechodu, místo
pro přecházení vozovky, které je údajně
bezpečnější, než klasický přechod, protože chodci jsou opatrnější než vstoupí
do vozovky. Výhledově se můžeme dočkat
doby, že „odborníci na dopravu“, v rámci
zvýšení bezpečnosti prosadí zrušení všech
přechodů pro chodce. Tady musím napsat,
že úředníci, kteří vlastní kulaté razítko mají
mnohdy větší moc než starosta a zastupitelstvo. Občané většinou vůbec neví, že vedení
města v boji se státními úředníky a projektanty, se často marně snaží prosadit svoje lepší
a rozumnější návrhy. Život je však takový, že
kritika od občanů se snese na vedení města,
protože jsou „první na ráně“ a projektanty ani
úředníky nikdo nezná.
Jan Teplík st.
Text nebyl redakční radou ani editorem jakkoliv upravován.
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Nabíjí Vás, když jsou klienti spokojení?
Pak pro Vás v Plané u Mariánských Lázní máme pozici:

Klientský pracovník
Nabízíme pestrou práci. Budete pomáhat klientům s odesláním pošty, vyplácet
poukázky a důchody, vydávat zásilky. Usnadníte klientům život nabídkou služeb
partnerů České pošty nebo můžete potěšit doplňkovým zbožím.

Proč si vybrat právě nás?
•
•
•

Můžete nastoupit i bez praxe – vše potřebné Vás naučíme.
Už po roce práce u nás dostanete smlouvu na neurčito.
Máme pro vás i benefity (pracovní dobu 37,5 hodiny týdně,
5 týdnů dovolené a příspěvek na ni, stravenky,
příspěvky na sportovní a kulturní akce a další).

Kunešová Kateřina – vedoucí pošty
Pište: strakosova.simona@cpost.cz
Volejte: 605 063 606
Ver. 01/2016

ACCESS BARS®

je léčivá technika na bázi kvantové terapie.
Access Bars je jemná, příjemná a velmi účinná terapie,
která přináší do života radost a pomáhá při změně
mnoha aspektů života včetně zdraví, váhy, peněz,
sexu, vztahů, úzkostí, stresu a mnohem víc.
Na hlavě je 32 bodů, jejichž energetickou stimulací
dochází k uvolnění různých emocí, oblastí života, bloků,
schopností, možností. Nejprve jemný dotek nastartuje
proces, při kterém dochází k uvolnění a vyčištění
základních myšlenek, pocitů a emocí.
Postupně dochází ke zrušení našich omezení
a programů, které si podvědomě ve svém životě
vytváříme a které nám brání žít šťastný život.
Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života
odešlo, vše, co už nám neslouží.
Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle
vnitřních potřeb klienta.
Ing. Dagmar Mixanová, Stan 36
tel. 778 132 920, e-mail: dmixanova@gmail.com
www.synergyeffect.cz
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ČERVENec–SRPEN 2018
Místo konání

Datum

Den

Čas

Název akce

koupaliště Planá

13. 7.

pá

21.30–24.00

náměstí Svobody

14. 7.

so

13.00

Plánské hornické slavnosti – Dechová hudba
mladých (Tachov)

dobrovolné
vstupné

Hornicko-historický spolek Planá

náměstí Svobody

14. 7.

so

14.30

Plánské hornické slavnosti – slavnostní hornický
průvod

dobrovolné
vstupné

Hornicko-historický spolek Planá

u Hornického muzea

14. 7.

so

14.30–19.00

Plánské hornické slavnosti – NÝŘANKA, lidová
hudba z Massenrichtu, mažoretky, svěcení tupláku…

dobrovolné
vstupné

Hornicko-historický spolek Planá

koupaliště Planá

21. 7.

so

18.00–24.00

Plánské oldies disco, letní parket na koupališti

kostel sv. Anny

27. 7.

pá

9.15

kostel sv. Anny

27. 7.

pá

12.00–18.00

kostel sv. Anny

27. 7.

pá

18.30

koncert Šlechtická sídla v souznění In Concerto

náměstí Svobody

28. 7.

so

10.00

ANENSKÁ POUŤ – vystoupení oblíbené
dechové kapely CHODOVARKA

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

u kostela Nanebevzetí
Panny Marie

28. 7.

so

10.30

ANENSKÁ POUŤ – Loutky bez hranic zahrají
veselou pohádku Bramborové království

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

náměstí Svobody,
u školy

28. 7.

so

11.00–13.00

ANENSKÁ POUŤ – dílna žonglování a joja
pod vedením Tomáše Kubíčka a spol.

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

náměstí Svobody

28. 7.

so

13.00

ANENSKÁ POUŤ – vystoupení Ledecké dudácké
muziky

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

u kostela Nanebevzetí
Panny Marie

28. 7.

so

13.30

ANENSKÁ POUŤ – Loutky bez hranic:
dětská výtvarná dílna s Lukášem Bouzkem

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

náměstí Svobody,
u školy

28. 7.

so

14.00–16.00

ANENSKÁ POUŤ – dílna žonglování a joja,
pod vedením Tomáše Kubíčka a spol.

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

u kostela Nanebevzetí
Panny Marie

28. 7.

so

15.00

ANENSKÁ POUŤ – Kouzelník Eno Nuno
v podání Lukáše Bouzka, Loutky bez hranic

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

náměstí Svobody

28. 7.

so

15.30

ANENSKÁ POUŤ – TABASKER zahraje klezmer, gypsy,
balkán a folkor – zkrátka lidovou hudbu k tanci

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

koupaliště Planá

28. 7.

so

18.00–22.00

120 Kč

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

Galerie ve věži

3. 8.

pá

18.00

vstup volný

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

koupaliště Planá

3. 8.

pá

21.30–24.00

3. plánské letní kino, letní parket na koupališti,
info na www.kinoplana.cz

100 Kč

www.kinoplana.cz

KINONEKINO

17. 8.

pá

19.00

VÝLETNĚNÍ 2018: MORANA, premiéra nového
představení divadelního souboru KOSÁCI Planá

50 Kč

KOS Planá, tel.: 602 414 420

městský park,
u stodoly

17. 8.

pá

16.00–19.00

VÝLETNĚNÍ 2018: LE CABARET NOMADE,
představení s jedinečnou poetikou

70 Kč

KOS Planá, tel.: 602 414 420

městský park,
u stodoly

18. 8.

so

14.00–22.00

VÝLETNĚNÍ 2018: Divadlo KRTEK, Le Cabaret
Nomade, J. Šteflíčková, Bratři v tricku, TROMBENIK

100/250,-

KOS Planá, tel.: 602 414 420

městský park,
u stodoly

19. 8.

ne

14.00–18.00

VÝLETNĚNÍ 2018: Le Cabaret Nomade, čtení z knihy
MORANA – Milena Steinmasslová

70 Kč

KOS Planá, tel.: 602 414 420

náměstí Svobody

25. 8.

so

9.00–15.00

FARMÁŘSKÉ TRHY

koupaliště Planá

31. 8.

pá

21.30–24.00

4. plánské letní kino, letní parket na koupališti,
info na www.kinoplana.cz

100 Kč

8. 6. –
30. 8.

po–pá

9.00–12.00 /
13.00–16.00

Výstava fotografií Miroslava Ludvíka – IZRAEL

vstup volný

15. 6. –
31. 7.

út–ne

13.00–17.00

JAKUB TYTYKALO – výstava TAK SE VOLÁ DO LESA,
ve věži u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané

2. plánské letní kino, letní parket na koupališti,
info na www.kinoplana.cz

Vstupné
100 Kč

50 Kč

Kontakt
www.kinoplana.cz

www.kinoplana.cz

Procesí na Sv. Annu z náměstí v Plané (procesí
z Mähringu vychází v 6.00 hod, 10.00 mše svatá)

vstup volný

plánská farnost, tel: 607 202 127

Barokní pouť na Sv. Anně

vstup volný

Kulturista z.s. / Město Planá

ANENSKÁ POUŤ – Koncert skupiny Vintage Wine
a Ozzy revival
Vernisáž výstavy obrazů Pavla Šmída

350 Kč

vstup volný

J. Bláhová, tel.: 737 256 811
infocentrum, tel.: 374 792 721

infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038
www.kinoplana.cz

Průběžné akce
městská knihovna
Galerie ve věži

10/15 Kč

městská knihovna, tel.: 374 792 721
infocentrum, tel.: 374 792 721
odbor kultury, tel.: 728 488 038

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)				

