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Pohled na plánské koupaliště z plošiny. Foto: Město Planá

Slovo starostky
Jsme v polovině léta. Léta, které je prozatím velmi teplé a suché a netrápí jen zahrádkáře,
ale i nás jako provozovatele koupaliště. Areál plánského koupaliště je jedinečný nejen
svou rozlohou, ale i velikostí vodní plochy. Již před čtyřmi roky jsme se právě proto
rozhodli do něj postupně investovat další finanční prostředky na obnovu a modernizaci.
První investicí bylo vybudování dětského
brouzdaliště napojeného na pitnou vodu
s několika atrakcemi, které se dá kdykoli
vypustit, vyčistit a znovu napustit během 24
hodin. Dle jeho návštěvnosti je zřejmé, že
to byly dobře investované peníze. Další rok
přišlo na řadu vybudování nových sociálních
zařízení se sprchami, převlékárnami a místností pro batolata. Bez takového zařízení by
bylo již prakticky nemožné koupaliště dnes
provozovat. Třetí větší investicí byla rekonstrukce altánu, který kdysi vznikl z původních
převlékáren. Byl již dříve využíván pro pořádání kulturních akcí a po rekonstrukci se tyto
možnosti ještě rozšířily. Celý areál několik
let provozují Plánské služby a jeho provoz

je dotován městem. Pokud si někdo myslí,
že na jeho provozu je možné vydělávat, plete
si veřejnou službu s podnikáním. Všichni ti,
kteří si koupaliště v předešlých letech pronajali, si na tom vylámali zuby. Pokud by se
měly příjmy a výdaje jen srovnat, znamenalo
by to několikanásobně zvýšit vstupné. V době
před výše jmenovanými investicemi, dotovalo
město provoz 250 tisíci ročně. Po uvedení
brouzdaliště do provozu se tato dotace zvýšila
na 500 tisíc a po dokončení sociálních zařízení
se pohybuje v současné době okolo 700 tisíc
korun za rok. Vše v závislosti na počasí. Je to
logické. Elektrická energie, pitná voda, odběr
vzorků, chemické prostředky apod. něco stojí.
Radní města se již před čtyřmi lety rozhodo-

vali, zda po uvedení do provozu brouzdaliště
a sociálních zařízení zvýšit vstupné, anebo
zvýšit provozní dotaci města. Zvítězil zdravý
rozum, protože provozování koupaliště je
veřejnou službou stejně jako pečovatelská
služba nebo například bydlení pro seniory.
Současné vedení města je přesvědčeno, že se
jedná o oblasti, ve kterých by nemělo na svých
občanech vydělávat.
Posledním velkým úkolem do budoucna
(s ohledem na neustálý nedostatek vody) je
rekonstrukce hlavní nádrže, případně posílení
zdrojů vody – vrtů, ze kterých je napouštěno,
nebo i možnost biologického čištění. Současné suché roky, téměř nulový přítok během
jara a léta, a tedy žádný pohyb vody v nádrži
je stále větším problémem pro udržení kvality
vody, a to problémem nejen našeho města, ale
všech vodních nádrží v České republice.
Martina Němečková
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Setkání Planých
Obyvatelé čtyř obcí se shodným jménem Planá se jednou za dva roky potkávají při letním
turnaji v tenisu a fotbalu. V hostitelství se obce pravidelně střídají a letos byla řada na nás.
Akci zaštítila starostka Martina Němečková
a místostarosta Pavel Nutil. Místní sportovní
kluby zajistily hřiště, kurty a rozhodčí. Odbor
kultury ve spolupráci s MAS Český Západ
pozval mažoretky na podporu sportovního
ducha a kulturní program.
Už od rána to vypadalo na déšť, ale přesto se
do města sjely autobusy se sportovci a jejich
fanoušky. Na fotbalovém hřišti se spolu utkaly
jednotlivé Plané a náš tým, k radosti místních,
vyhrál. S tenisem to bylo trochu jinak. Páry
do dvouhry se promíchaly a všichni si užili
především radost ze hry.
Odpoledne vedla starostka zájemce o nordic
walking na Svatou Annu a do Chodové Plané.
Potom provedl místostarosta návštěvníky po

památkách a novinkách v Plané. Mezitím
vyrostly v parku atrakce pro děti. 15. přední
hlídka Royal Rangers připravila báječné

lanové centrum a nácvik první pomoci. Patří
jim za to velké poděkování. Pro menší děti
jsme přivezli obří nafukovací skluzavku.
Výtečným moderátorem dne byl Jan Florian.
Odpoledne uvedl na pódium skvělou místní
kapelu TED, která měla velký úspěch. Večer si
všichni s radostí poslechli znojemský KATAPULT revival. Tanečníky neodradil večerní
chlad ani déšť, na který nakonec také došlo.
Bylo vidět, že se od nás našim hostům nechce
odjíždět. Doufejme, že si stejně dobře užili
setkání Planých i ti naši plánští.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá

Hasičům pomáhá Fond zábrany škod
Od roku 2014 odvádějí pojišťovny 3 % z přijatého pojistného na motorová vozidla do Fondu
zábrany škod. Tyto peníze jsou rozděleny jednotlivým složkám Integrovaného záchranného
systému (dále jen IZS) a část jich připadá
také na preventivní programy bezpečnosti
silničního provozu. Tedy zpětně do bezpečnosti provozu vozidel. Díky Fondu zábrany
škod hasiči již dnes, po třech letech jeho fungování, vyjedou na pomoc se 145 novými
cisternami a speciální zásahovou technikou
vybavenou pro dopravní nehody nebo 113
kusy moderních vyprošťovacích a zvedacích
záchranářských prostředků, mezi které patří
hydraulické vyprošťovací zařízení nebo sady
zvedacích vaků s příslušenstvím. Mezi další
zásahovou technikou, která urychlí a usnadní
záchranu při dopravních nehodách, naleznete

například vyprošťovací automobily, cisterny
na přečerpávání pohonných hmot při dopravních nehodách, přívěs na dopravní nehody,
kombinovaný hasicí automobil, rychlý zásahový automobil, vozidlo s podvalníkem pro
přepravu havarované těžké techniky, nebo
kontejner s vybavením pro dopravní nehody
s velkým počtem zraněných osob.
Systém, kdy se pojišťovny podílejí na financování IZS, bezproblémově funguje v různých
podobách ve většině zemí Evropy i mimo ni.
Pro znázornění uvádím příklad, kdy jednotka
Sboru dobrovolných hasičů města Planá při
zásazích u dopravních nehod získala pro
město od roku 2014 do současnosti od pojišťoven finanční částku 574 600 Kč.
Velitel jednotky SDH města Planá
Josef Švarcbek

Farní knihovna v Plané
8. července jsme otevřeli farní knihovnu
v Plané. Výpůjční doba je vždy v neděli cca
od 10 do 11 hodin na faře – ulice Kostelní
133 – 1. patro. Po domluvě možno i v jiný
čas. V nabídce je kolem 600 titulů, především
duchovní a filozofická literatura, ale i mnoho
klasických autorů.
Více informací a kompletní seznam knih je
k dispozici na facebookových stránkách Řím-

skokatolická farnost Planá, nebo na stránkách
města v záložce církev.
Rádi bychom fond knih i nadále rozšiřovali, proto máte-li nějaké knihy s podobnou
tématikou, které již nepotřebujete, rádi je přijmeme. Půjčování knih je zdarma. V případě
dotazů kontaktujte knihovníka: Marian Hayer
(marian.hayer@seznam.cz).
Za plánskou farnost Jan Jedlička

Srpen 2018 s plánskou farností
Srpnová setkávání a pouti farnosti Planá a okolí mimo pravidelný pořad:
Pátek 3. 8.
– 16.30 – adorace, mše sv. a spolčo na faře
Sobota 18. 8. – 17.00 – Sv. Anna – česko-německá mše sv.
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.
Čtvrtek 30. 8. – Sv. Anna – koncert
Mgr. Jaroslav Šašek, farář | Kontakt: 607 202 127, sasajara@seznam.cz

Foto: Petr Janík

Kultura s donáškou
Asi tak jednou za měsíc navštěvují starostka
Martina Němečková a místostarosta Pavel
Nutil domy s pečovatelskou službou. Přináší
s sebou zákusky, které pro seniory upekli učni
ze Střední živnostenské školy. K věnečkům
nebo koláči uvaří kávu, povídají si o novinkách ve městě a řeší požadavky obyvatel domu.
Také přivádí někoho na návštěvu. V únoru přijela harmonikářka Eva Haufová a s ní basista.
Josef Havel se Šárkou Starou hráli v březnu
a v dubnu měl přednášku o cestě po Mexiku
Miloslav Antropius. Notorický abstinent
Rudolf Tomšů vyprávěl své opilecké příběhy
v červnu. Proto „kultura s donáškou“. Hosty
v domě s pečovatelskou službou se můžete stát
i vy. Naši senioři mají rádi hudební vystoupení
a potěší je i čtení z knížky, přednáška, nebo
rukodělná dílna. Můžete uspořádat zábavný
kvíz, nebo si nechat vyprávět jejich příběhy
a dál s nimi pracovat. Můžete připravit s dětmi
ze školky vystoupení, nebo si vymyslet svůj
vlastní program. Pokud vás to zajímá, kontaktujte mě prosím na tel.: 374 794 223, nebo
na e-mailu kultura@muplana.cz nebo osobně
v kanceláři městské knihovny.
Eva Vanišová, Odbor kultury města Planá
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Literární stopy stoleté dámy – I. díl
Už za tři měsíce si připomeneme sté výročí
vzniku Československa. Rádi bychom pro vás
„vystopovali“ některé události, které se za sto
let trvání republiky odehrály v české literatuře
a knihovnictví.
1919
22. července – vchází v platnost knihovní
zákon /č. 430/1919 Sb./ – je to základní
legislativní dokument upravující podmínky
fungování knihoven a poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb. Z dnešního pohledu je zajímavým dokladem vývoje
oboru, nároků na něj i na osobu knihovníka
v různých časových obdobích české společnosti. Dokazuje, že knihovny jsou nedílnou
součástí naší historie, ale i současnosti. S knihovním zákonem vznikl i Spolek československých knihovníků.
1921
2. ledna bylo poprvé ve hře Karla Čapka RUR
použito slovo ROBOT. S tímto výrazem mu
pomohl jeho bratr Josef. Kořeny slova však
budou ve starším slovanském výrazu „robota“.
1922
Eduard Bass vydává knížku o tom, jak fotbalem, poctivostí a důvtipem jde dobýt svět.
Klapzubova jedenáctka později byla i zfilmována.
1923
Pokračování slavného výprasku – tak se jmenuje závěrečná část slavné knihy Jaroslava
Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, která vyšla v tomto roce.
1926
2. května se na scéně objevil poprvé dřevěný
kluk Hurvínek. Jeho taťulda již sice několik
let vystupoval, ale slávy se dočkal až se svým
uličnickým synkem. Hurvínek dal nevědomky
vzniknout i jednomu českému přísloví: „Představuje si to jak Hurvínek válku.”
1929
Čtenáři si poprvé mohli přečíst knížku Josefa
Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce. Tehdy
to bylo v plném znění i s kapitolou Jak pejsek
s kočičkou slavili 28. říjen, která byla později
komunistickou cenzurou odstraněna.
1932
Karel Čapek vydává knihu Devatero pohádek,
která provází generace dětí světem psů, koček
a odkrývá tajemství doktorské nebo vodnické
profese.
1933
Předválečné období přineslo i veselé chvilky
nad novou knížkou Karla Čapka – Dášenka
čili život štěněte.
1935
V tomto roce vychází v časopise Mladý hlasatel článek Krabička poslední záchrany –
KPZ. Autorem článku byl spisovatel Jaroslav
Foglar. Jeho nápad se natolik zalíbil, že se
součástí výbavy trempů a cestovatelů stala
krabička se svíčkou, zápalkami, náplastí
a další užitečnou výbavou a v modernějším
pojetí existuje dodnes.
1936
Dalším uměleckým počinem se stala kniha

Karla Čapka Válka s mloky, která reflektovala
svou dobu, sobectví, touhu po moci a rostoucí
sílu fašismu.
1939
7. května vyšel z Litoměřic do Prahy smutný
průvod. Po odtržení Sudet chtěli mít Češi
doma svého národního básníka Karla Hynka
Máchu. Jeho ostatky byly uloženy na Vyšehradě.
1941
V tomto roce vychází román spisovatele
Eduarda Basse – Cirkus Humberto. V nelehkých letech povzbuzoval český národ k odvaze
a spravedlnosti.
1943
Karel Poláček, spisovatel, který svůj román
Bylo nás pět dopsal krátce před svým odvlečením do Terezína se vydání knihy nedožil.
Kniha vyšla až rok po skončení války.
1945
Kronika města Planá: V prosinci 1945 vyzval
předseda místní správní komise občany, aby ze
svých knihoven věnovali hodnotné knihy pro
veřejnou městskou knihovnu. Sebráno bylo
celkem 145 knih, které byly základem nové
knihovny. První knihy byly však půjčeny až
v listopadu 1946. Město věnovalo větší množství knih, které zakoupilo, takže koncem roku
1947 čítala již knihovna celkem 417 svazků.
(Pozn.: dnes má knihovna ve svém fondu cca
33000 svazků)
1947
22. dubna 1947 se vydali zkoumat svět dva
cestovatelé – Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Svá putování, která vedla 44 zeměmi
Evropy, Afriky a Jižní Ameriky pak později
popsali ve svých knihách Afrika snů a skutečnosti nebo Za lovci lebek.
1950
Je zřízena Státní studijní knihovna v Plzni,
především s ohledem na založení plzeňských
vysokých škol. Knihovna byla umístěna
do komplexu budov kláštera dominikánek.
Období padesátých let literatuře moc nepřálo.
Za náladu ve společnosti hovoří jeden vtip:
Obyčejný špendlík si s kamarádem vypráví
politické vtipy.
Najednou se vyděsí: „Bacha, tamhle jde zavírací!“
Pokračování v dalším čísle Plánského měsíčníku.
Ivana Vasuková, Městská knihovna Planá

Šperkovnice pro Víteček
Téměř každá žena či dívka se ráda zdobí,
šperky nebo bižuterií. Čím originálnější je, tím
lépe. Nyní budu mluvit i za jiné ženy – šperky
nakupujeme, nosíme, ale tak trochu se nám
hromadí. A jak řekl klasik: „kam s tím“ – vyhodit jistě ne, prodat – to se asi nevyplatí, ale co
kdyby ty naše „šmuky“ ještě někomu udělaly

radost a zároveň posloužily dobré věci? Na tu
dobrou věc mě navedla paní Sihelská z černošínského muzea. Černošín je totiž místem,
kde sídlí Středisko Víteček, jehož posláním
je pomáhat dětem i dospělým se zdravotním
postižením. Klienti sem dojíždí i z Plané. Slovo
dalo slovo a na světě byl nápad – burzička
šperků. Pokud tedy máte doma bižuterii, která
by mohla ještě někomu udělat radost a výtěžek z prodeje pomoci potřebným, doneste ji
do kanceláře Městské knihovny v Plané. Šperkovnice pro Víteček bude fungovat od srpna,
kdy budete moci své kousky přinést, ale zároveň si třeba i něco pěkného koupit.
Ivana Vasuková, Městská knihovna Planá

Zápis nových žáků
Základní umělecká škola Planá,
Dukelských hrdinů 85, Planá
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
V PLANÉ
bude probíhat
od 27. 8. 2018 do 26. 9. 2018
Ve všední dny vždy od 13.00
do 17.00 hodin.
Přihlásit se mohou talentované děti,
které dovršily věku 5 let a chtějí se naučit
hrát na hudební nástroj, zpívat, kreslit,
malovat, vytvářet keramiku, tančit,
přednášet nebo hrát divadlo.
Na nové i stávající žáky se těší
pedagogický sbor
Základní umělecké školy v Plané.

Marie Stuartovna na chebském hradu
V sobotu 25. srpna se uskuteční zájezd na
jediné představení hry Marie Stuartovna, které
provede Západočeské divadlo v Chebu přímo
v hradních komnatách. Jedno z nejproslulejších dramat evropského romantismu vybudoval autor kolem mocenského a osobního
konfliktu dvou velkých žen anglické historie
– Marie Stuartovny a Alžběty Anglické. Na
jedné straně vášnivá žena a kajícná hříšnice,
na druhé straně pyšná, malicherná, ale vnitřně

nejistá vládkyně. Mistrovsky zpracované
drama je působivou sondou do lidského nitra v
situaci vítězství i porážky. V režii Zdeňka Bartoše vystoupí v roli anglické královny Alžběty
Vladimíra Vítová a jako Marie Stuartovna,
skotská královna vězněná v Anglii, Radmila
Urbanová. Vypravte se s námi do Chebu užít
si výjimečný a romantický večer!
Eva Vanišová, odbor kultury
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Ošetřovatelky SŠŽ uzavřely blok letních praxí ve Vohenstraussu
Již třetím rokem pokračovaly letos praxe
Střední školy živnostenské v Plané v Domově
pro mentálně postižené Dr. Loew ve Vohenstraussu. Zúčastnily se jich ošetřovatelky tříd
O1 a O2.
„Praxe byla i letos báječná,“ hlásila děvčata
na naši otázku, zda se jim praxe i letos líbila.

„Domov se o nás dobře stará a naučíme se
mnoho nových věcí a získáme nové schopnosti. Celodenní stravování a ubytování je
na celý týden zajištěno a kolektiv je k nám
milý a vstřícný,“ tak hodnotí průběh praxe
ošetřovatelky z obou tříd.
„Považujeme za velmi přínosné, že žákyně
získají nové dovednosti, které sebou celodenní péče o mentálně postižené přináší. Je to
alternativou k jejich praxi v zařízení následné
péče Sv. Anna a jiných místních domovech,
kam na praxi chodí po celý rok v rámci
duálního systému vzdělávání. Mohou se tak
po vyučení rozhodnout, jaká bude jejich další
specializace,“ doplnila Bc. Andrea Hušková,
odborná učitelka ošetřovatelských oborů
z Plané.
Spolupráce domova Dr. Loew a SŠŽ Planá se
stala oboustranně již stabilní záležitostí a těm

Provozní doba knihovny a infocentra – 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

SŠŽ Planá přeje příjemné prázdniny a krásnou dovolenou
Svým současným i budoucím žákům, jejich
rodinným příslušníkům a všem svým přátelům
a příznivcům přeje Střední škola živnostenská v Plané opravdu odpočinkové prázdniny
a báječnou dovolenou.
V závěru letošního školního roku dokončila
SŠŽ v Plané úspěšnou přestavbu dvou stávajících učeben na nové, které jsou vybaveny počítačovou a mediální technikou
a interaktivními výukovými pomůckami. Ty
budou sloužit především ve výuce předmětů
v novém učebním oboru Spojový mechanik
pro IT a také podpoří výuku jazyků a stávajícího učebního oboru Operátor skladování.
„Přestavbou s rozpočtem, který se blíží 1 milionu Kč, se tak naše škola dostala na špičko-

vou úroveň v Plzeňském kraji ve vybavení,
které zdaleka každá střední škola nemá, ale
které je nutné pro moderní výuku v současnosti na pracovním trhu žádaných povolání,“
sdělila zástupkyně ředitele pro teoretickou
výuku Mgr. Dana Buchartová. „I když jsou
žáci ve výuce aktivní, klasická tabule a křída
už je tolik k výkonu nepobízí a dávají přednost pestrým a rozmanitým formám výuky.
A my pedagogové jim je chceme nabídnout,“
dodává s úsměvem Buchartová.
Zatím je však na slavnostní otevření nových
tříd čas a ten mají strávit naši žáci a všichni
jejich blízcí aktivní dovolenou nejlépe v přírodě tak, aby se do školy vrátili čerství a svěží.
Vladimír Kasík, učitel

nejlepším žákům se zájmem o ošetřovatelství
mentálně postižených nabízí Dr. Loew každoročně 1 – 2 pracovní místa v oboru v našem
regionu.
Vladimír Kasík, učitel

Ke končícímu školnímu roku
Opět nám nastal závěr školního roku a žáci
i učitelé zaslouženě užívají období hlavních
prázdnin. My jsme se rozloučili se žáky, kteří
byli vyhlášeni na konci měsíce června jako
nejlepší sportovci školy a se žáky, kteří školu
nejlépe reprezentovali v předmětových soutěžích a samozřejmě se všemi ostatními, kteří
školu navštěvovali nebo zajišťovali její chod.
Než zahájíme nový školní rok, vraťme se ještě
několika řádky do období toho uplynulého.
Stejně tak jako průběžně odchází někteří žáci,
mění se i obsazení mezi dospělými. Škola
se opět v posledním školním roce posunula
kupředu. Snažíme se elektronickou komunikací přiblížit zákonným zástupcům, zavedli
jsme elektronické žákovské knížky, elektronické třídní knihy a pracujeme na vyšším
zabezpečení osobních dat všech zaměstnanců
a žáků školy. Dále pokračujeme v osvědčených tradicích školy, mezi které patří Zpívání u vánočního stromu, Mikulášská nebo
Vánoční laťka, Kantorský bál, Den Země,
výlety žáků (do Anglie, do Prahy, do míst
našeho i okolních regionů), olympiády pro I.
i pro II. stupeň, vyhlášení sportovce roku, předání vysvědčení na radnici města Planá žákům
9. ročníku spojené se zápisem do kroniky
školy a mnoho jiných akcí v průběhu školního roku.
Nyní probíhá ve škole Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání, známý pod
názvem Šablony I., který je nastaven od 1. 1.
2017 do 31. 12. 2018. V tomto programu škola
zajistila žákům pokračování spolupráce psychologa na škole, školení pedagogů, doučování žáků a klub zábavné logiky a deskových
her. Protože je již vypsána výzva, která umožňuje školám pokračování v tomto programu,
naše škola rovněž uvažuje o jeho prodloužení,
tentokrát na období dalších dvou kalendářních
let. Ale posledními řádky se již dostáváme
z nedávné minulosti do blízké budoucnosti
a o tom více až v některém z dalších čísel
Plánského měsíčníku.
Na závěr pouze přejeme všem odcházejícím
žákům i zaměstnancům hodně úspěchů a štěstí
v novém prostředí.
Luboš Beran, ředitel školy
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Události roku 1968 ve filmu
Film Rebelové připomene 50 let od pražského jara zakončeného okupací vojsky Varšavské smlouvy. V úterý 21. 8. ve 21 hodin proběhne venkovní projekce před budovou
KINANEKINA.
Srpen 1968 je primárně spojován s násilným
vniknutím armád Varšavské smlouvy, tento
ryze politický akt ale tvrdě dopadl i na československou kulturu včetně filmové tvorby.
Nejen že po invazi přestaly vznikat filmy,
které nevyhovovaly politickým a společenským zájmům, státnímu dohledu neunikly ani
ty, které už měly premiéru za sebou. V trezoru
na pražském Žižkově tak skončily desítky
filmů, které často spatřily světlo světa až po
roce 1989.
Následky pražského jara a jeho potlačení se
odrazily také v populární hudbě, například ve
tvorbě Karla Kryla nebo v Requiem Luboše
Fišera a ve skladbě Hudba pro Prahu skladatele Karla Husy. Jako příklad mezinárodního vlivu na kulturu může posloužit
muzikál japonského divadelního souboru Takarazuka Revue Prague Spring/Lucky
Star! (Pražské jaro/Šťastná hvězda!) a další.
Pražské jaro 1968 se objevuje také v literatuře. Milan Kundera umístil děj své
novely Nesnesitelná lehkost bytí do atmosféry
pražského jara. Stejnojmenná filmová verze

příběhu byla natočena v roce 1988. Divadelní
hra Rock'n'roll byla napsána českým rodákem Tomem Stoppardem a zmiňuje se o pražském jaru stejně jako o sametové revoluci.
Události srpna ´68 se objevují např. ve filmu
Oratorium pro Prahu režiséra Jana Němce.
V současných českých filmech zaznamenávají
rok 1968 diváky velmi oblíbené Pelíšky Jana
Hřebejka.
Sovětská armáda dorazila v srpnu ´68 také
do Plané, což dokladují i fotografie, které
budou vystaveny v září v kině. Tato událost
tak přirozeně ovlivnila i život místních obyvatel. Černý okamžik našich novodobých
dějin si připomeneme celovečerním filmem
Rebelové (2001) režiséra Filipa Renče, který
vypovídá o životě mladých lidí v době normalizace. Režisér pracoval na scénáři se Zdeňkem Zelenkou, podle kterého natočil divácky
atraktivní muzikál s upřesňujícím podtitulem
„Písničkový retrofilm z let 60.“ V půvabném
výtvarném stylu atmosféry konce šedesátých
let vypráví film zejména o jedné velké lásce,
které však dějiny nebyly zrovna nakloněny.

Maturantka Tereza (Zuzana Norisová) a kluk
(Míra Nosek), který utekl z vojny – to jsou
hlavní hrdinové příběhu, ve kterém má dominantní úlohu hudba a tanec, neboť ve filmu se
objeví celkem jedenáct velkých choreografických čísel, které jsou obrazovým zpracováním
nejznámějších hitů ze 60. let. Cílem autorů
bylo natočit film, který na pozadí nelehké
doby vypráví zábavnou formou příběh o všem
pozitivním, co život nabízí, zejména o lásce.
Film REBELOVÉ je o době, která bude pro
mladé diváky možná objevem, pro ty starší
zřejmě silnou vzpomínkou.
Blanka Borůvková, KINONEKINO

Výstava v cukrárně
Cukrárna U Kostela zahajuje výstavu známého stříbrského fotografa Květoslava
Jiránka Im Memoriam. Výstava netradičních
fotografií z italského Toskánska bude zahájena dne 15. 8. 2018 v 17 hodin vernisáží,
na kterou jste srdečně zváni. Výstava potrvá
do 30. 9. 2018.
Jiří Brabec

Vyletnění

Galerie ve věži
Výstavu obrazů malíře Pavla Šmída nazvanou „Vpřed“ můžete navštívit od 3. srpna
v Galerii ve věži v Plané. Autor zvolil tento
název podle jednoho ze svých posledních děl,
které zde reprodukujeme – a jistě z něj i z jeho
názvu cítíte lehkou ironii, která je přítomna
i v dalších malířových malbách.
Pavel Šmíd (1964) je malíř realistických
i snových výjevů a skvělý kolorista. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze,
absolvoval i studijní pobyt v Nottinghamu
ve Velké Británii. Věnuje se především portrétní a figurální tvorbě a v jeho obrazech se
ukrývají tajemné i dráždivé příběhy. Velkofor-

mátová plátna malovaná realisticky či technikou „smazané malby“ vynikají rafinovaným
využitím barvy.
Obrazy Pavla Šmída jsou zastoupeny v mnoha
soukromých i veřejných sbírkách
a nechybí na významných přehlídkách české
malby.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 3. srpna
2018 od 18 hodin.
Výstava potrvá až do 30. září 2018.
Galerie je otevřena každý den kromě pondělí
od 13 do 17 hodin.
Dušan Kokaisl

Vpřed, olej na plátně, 200 x 350 cm

Pátek 17. 8. / Městský park u stodoly 17. 00
– 20.00 Le Cabaret Nomade / KINONEKINO
- 20.00 Morana – premiéra, divadelní seskupení Kosáci
Sobota 18. 8. / Městský park u stodoly 14.00 –
22.00 / Le Cabaret Nomade / Divadlo Krtek /
Žongleros / Běžkařská odysea – bratři v tricku
/ písničkářka Jana Šteflíčková / kapela Trombenik / tvůrčí dílny: guerilla knitting, Plánský
přístav / divadelní seriál „Občan K“ / Kratochvilný automat / Důležité osmičky – interaktivní instalace
Neděle 19. 8. / Městský park u stodoly 13.00
– 18.00 / Le Cabaret Nomade / čtení z knihy
Morana – Milena Steinmasslová
Po celou dobu festivalu „PŘEKVAPIVÁ
výstava výtvarných prací žáků ZŠ Planá“.
Le Cabaret Nomade – Tabernaculum, Šalabunda, Biograf, Le Musée Nomade .
Vstupné: pátek / neděle – celodenní 80 Kč,
na každý program zvlášť 50 Kč. Sobota –
celodenní 100 Kč (platí také na Slavnosti
piva v Chodovaru), na každý program zvlášť
50 Kč. Zvýhodněné 3-denní vstupné 200 Kč
(pouze v předprodeji do 15. 8.). Pořádá spolek
KOS Planá za podpory Města Planá a Plzeňského kraje. https://www.facebook.com/kos.
plana.
Blanka Borůvková
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Setkání přátel
Jak již bylo dříve napsáno, udržuje plánská
organizace Svazu tělesně postižených přátelské kontakty s organizací Selbsthilfegruppe
Behinderte und Nichtbehinderte z Tirschenreuthu. V červnu letošního roku se uskutečnila
hned dvě setkání. Dne 16. 6. navštívili členové
plánské organizace své přátele na přehradě

Jesenice u Chebu. Tirschenreuthská organizace si tam pronajala na víkend chatu v areálu,
který patří chebskému jachtklubu. Má totiž
vlastní plachetnici a na Jesenické přehradě si
její členové mohli užít projížděk.
Zajímavostí je, že mezi sociálními pracovníky, kteří je doprovázeli, je bývalý námořník.

Bezpečnost tedy byla dobře zajištěna. Setkání
bylo velmi příjemné. Členky každé z organizací upekly výborné moučníky, hrály se společenské hry. K příjemné atmosféře přispělo
slunečné počasí.
Dne 23. 6. se uskutečnilo utkání partnerských
organizací v bowlingu. Konalo se jako každoročně u zimního stadionu v Tachově. Je zde
bezbariérový přístup, takže se mohli zúčastnit
i vozíčkáři. Tentokrát zvítězili tirschenreutští.
Obdrželi putovní pohár vítězů, přičemž plánští převzali pohár za druhé místo. Při utkání
samozřejmě nejde o výkony, ale o zábavu
a radost ze společného posezení.
Michaela Vrzalová

Více informací o tom,
co se děje v našem městě,
můžete najít také na Facebooku.
Svůj profil tam má třeba
Plánský měsíčník, DDM Planá,
Kultura v Plané
či Městská knihovna Planá.

Čtyři dny zážitků
Pro mladé rybáře z místní organizace Českého rybářského svazu Planá jsou dny před
prázdninami naplněny očekáváním, jak se
jim vydaří každoroční soustředění. Tam prakticky osvědčí své dovednosti, které je po celý
rok učili jejich vedoucí. Letos se za rybami
vydali do rekreačního tábora k Bonětickému
rybníku.
Rybářský kroužek v Plané navštěvuje 16 dětí.
Je rozdělen na mladší a starší žáky a vedou ho
zkušení vedoucí Milan Jonáš a Pavel Votava.
Na soustředění se ve čtvrtek 21. června za hezkého teplého počasí vydalo devět mladých
rybářů se svými vedoucími a několika rodiči.
Čekaly je připravené chatky a část vyhrazené
pláže. Rychle se všichni ubytovali, vybalili

své rybářské náčiní a hned se nedočkavě pustili do chytání. Hrdinkou prvního dne se stala
Kristýnka Pechová se svým kaprem. Měřil 44
centimetrů. Druhý den se už citelně ochladilo
a zapršelo. Ochlazení s deštěm se předvídalo, takže děti měly s sebou teplé oblečení
i pláštěnky. Změna počasí jim však neubrala
na chuti zkoušet rybářské štěstí. Třetího dne
si už pohladily úhoře a dokonce i sumce, kterého se podařilo ulovit zkušeným dospělým
rybářům. Pro mnohé z dětí zůstane snem jednou takové chytit. Ten den po obědě přijely
maminky s buchtami a jinými dobrotami.
Hlavní byl ale jejich organizační talent, kterým pomohly uspořádat pro děti soutěže. Děti
soutěžily v rozpoznávání ryb i jejich délek,

od kterých si je mohou po ulovení ponechat.
Aby si ryby nalákaly do určitého místa, musí
ho zakrmit. Děti si zasoutěžily, jak daleko
dokážou hodit zakrmovací kuličky pomocí
„kobry“. Soutěžilo se i v nerybářských disciplínách a vrcholem pěkného odpoledne
bylo setkání s vodníkem, který měl vedle
hrnce zlaťáků i hrnec se svými pochoutkami,
které nabízel dětem. Ty se zprvu otřásaly znechucením, ale když poznaly, že žížaly jsou
ve skutečnosti sladkými dobrotami, bylo brzy
po nich. Posledním dnem byla neděle a unavené děti si přispaly. Po snídani se balilo
k odjezdu. Také se bilancovalo. Nejvíce ryb
na břeh vytáhl Honza Byrosčák. Bylo jich
kolem dvaceti, ale pouze jedna měla zákonnou
míru, a tak si domů vezl kapra.
V září se sem děti zase na několik dní vrátí.
Všechny se už na to těší. Doma v Plané se
totiž nenašla vodní plocha, na které by mohly
trénovat rybolovnou techniku, a tak trénují
na suchu. Tady si to žbluňknutí nahazované
nástrahy mohly poslechnout a kolo na hladině
jim ukázalo místo, kam dopadla. Mimoškolní
zájmová činnost, jakou je právě rybaření,
přispívá k rozvoji dětské osobnosti. Děti se
seznámí nejen s rybolovnou technikou, ale
naučí se poznávat život v přírodě a chránit ho. Činnost Místní organizace Českého
rybářského svazu v Plané podpořilo městské
zastupitelstvo dotací. Z ní rybářská organizace finančně podporuje soustředění rybářského kroužku. Ale sponzorů není nikdy dost,
a tak jsou vítáni další. Podpora mimoškolní
zájmové činnosti dětí je prospěšná a smysluplná.
František Hastík
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu,
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ ks.
Prodej: 20. srpna 2018
Planá – u autobus. nádraží – 15.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod, tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

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

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.
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SRPEN 2018
Místo konání

Datum

Den

Čas

Název akce

Vstupné

Galerie ve věži

3. 8.

pá

18.00

Vernisáž výstavy obrazů Pavla Šmída

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

KINONEKINO
(prostranství před kinem)

21. 8.

út

21.00

náměstí Svobody

25. 8.

so

Západočeské divadlo
v Chebu

25. 8.

koupaliště Planá

31. 8.

vstup volný

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

Promítání filmu Rebelové, písničkového retrofilmu
z 60. let na pozadí nelehké doby

vstup volný

KINONEKINO, tel.: 374 794 223

9.00–15.00

FARMÁŘSKÉ TRHY

vstup volný

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

so

18.00/18.10

Zájezd na divadelní představení MARIE
STUARTOVNA, letní scéna na chebském hradu

310 Kč *

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

pá

21.30–24.00

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

100 Kč

www.kinoplana.cz

Průběžné akce
městská knihovna

8. 6. –
30. 8.

po–pá

9.00–12.00 /
13.00–16.00

Výstava fotografií Miroslava Ludvíka – IZRAEL

vstup volný

Galerie ve věži

3. 8. 30. 9.

út–ne

13.00–17.00

PAVEL ŠMÍD, VPŘED - výstava obrazů ve věži
u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané

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)				
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