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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

vážení čtenáři, milí školáci. Pandemie
covidu-19 v březnu uzavřela vzdělávací
instituce a pro řadu rodičů dětí navštěvujících základní školu to byla velká komplikace. Vzhledem k délce distančního
vzdělávání bude následující školní rok
2020/21 velmi atypický. Co žáci nestihli
během doby „domácího“ vzdělávání, budou
muset dohnat v průběhu nového školního
roku. Jsem však přesvědčená, že návrat
do školních lavic je více než potřebný.
Vzdělávat děti (zvláště na základní škole)
tzv. na dálku je podle mého názoru dlouhodobě neúnosné, nemluvě o jejich sociální
izolaci a chybějícím kontaktu s kamarády.
Píši tento článek dva týdny před prvním
školním dnem, kdy ještě nejsou vyjasněná

hygienická opatření, jejichž definice bude
pro chod škol nutná. Zda a kdy budou žáci
nosit roušky, jak se budou přesouvat do
tříd, jak na oběd, jak to bude s dezinfekcí,
se nyní upřesňuje, ale doufám, že to všichni
zvládneme. Mateřskou školu jsme během
nouzového stavu neuzavřeli a pro pracující
rodiče fungovala s omezeným počtem dětí
v menších skupinách. Vždy bude existovat
skupina těch rodičů, kteří nemají možnost
pro své děti zajistit denní režim bez školky.
Nový školní rok začne i v ní jistě s nějakými opatřeními, ale v mnohem menším
rozsahu než na základní škole. Děti ve
školce v Havlíčkově ulici to budou muset
vydržet na podzim bez zahrady. Tou dobou
budou probíhat výsadbové práce, které jsou

velkou částí nového projektu zahrady. Jsem
přesvědčená, že od jara si ji pak budou
náležitě užívat. Od konce měsíce září chystáme malý počin i pro naše nejmenší děti
a jejich maminky v podobě volnočasového
prostoru v podkroví budovy č. p. 56. I děti
v batolecím věku potřebují kontakt s vrstevníky, nemluvě o maminkách či tatíncích na
mateřské dovolené. Všichni, kteří ji zažili,
vědí, jak je příjemné mít možnost setkávat
se s ostatními, vyměňovat si zkušenosti,
přinést dobroty, dát si kávu a společně si
užívat, jak se naše holčička či chlapeček
seznamuje a hraje si s ostatními dětmi.
Všem školákům, učitelům i rodičům přeji
úspěšný a bezproblémový školní rok 2020/21.
Martina Němečková
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Strach ze spalovny a dioxinů není na místě
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že kolem projektu termické
depolymerizace plastů vzniká celá řada fám
a manipulací, rozhodli jsme se veřejně reagovat. Rozhodně není běžné, aby soukromá
společnost sdílela svůj podnikatelský záměr
se širokou veřejností, ale nastal čas uvést
některé věci na pravou míru.
Především, termická depolymerizace není
spalovna, a to ani spalovna „skrytá“. V technologii termické depolymerizace totiž žádný plast
nehoří, takže žádné spaliny z hořících plastů
vzniknout nemohou. Kritizovat je velice jednoduché, ale zatím žádný kritik nepřišel s lepším
řešením, jak se starého plastu zbavit. Recyklace
má svá omezení a vždy nastane čas, kdy je
potřeba se plastového odpadu prostě zbavit.
Můžeme ho buď zahrabat na skládce a nechat
ho jako dědictví našim dětem, nebo ho můžeme
odvést do spalovny a spálit s 30% účinností.
V termální depolymerizaci z něj vyrobíme
s 90% účinností suroviny k dalšímu použití.
Vyrobené produkty se dále využijí, takže jde

v podstatě o bezodpadovou technologii.
Zde není prostor, ale pokud vás zajímají reálná
fakta, navštivte naše webové stránky www.petrolia.cz. Dočtete se o surovinách, procesu EIA
nebo dopravním zatížení, které projekt přinese.
Uvedeny jsou i naše reakce na některé informace z médií a vyjádření k petici.
Vážení spoluobčané, i já žiji v Plané, mám
zde rodinu a vychovávám dítě, nejsem žádný
záhadný investor z druhého koutu republiky.
Nikdy by mne nenapadlo postavit si „pod nos“
něco, co by Plané uškodilo. Obávám se, že projekt byl pouze zneužit pro zviditelnění určité
skupiny osob. Skupiny, která mne ani nikoho
z mých kolegů dodnes nekontaktovala
a o projekt se ani slovíčkem nezajímala.
Proč? To už si musí každý zodpovědět sám.
Tento článek určitě přinese spoustu emocí
a reakcí. Omlouváme se, ale další články už psát
nebudeme, vše naleznete na www.petrolia.cz.
Děkuji za váš zájem a přeji hodně zdraví bez
dioxinů v ovzduší.
Luboš Krištof, jednatel PETROLIA s.r.o.

XXII. zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny, květin
a kaktusů
Výstava se bude konat ve dnech 18.
a 19. září 2020 (pátek: 8–17 hod.; sobota: 9–15
hod.) ve společenském sále Mže v Tachově.
Vážení občané města Planá, zahrádkáři –
této výstavy se zúčastňujeme každoročně.
V roce 2019 jsme za účast a expozici Vašich
výpěstků získali putovní pohár starosty města
Tachov a pohár za 1. místo v rámci zúčastněných ZO ČZS a všech vystavovatelů. Pevně
věřím, že i v letošním roce se opět pochlubíme našimi výpěstky. Zájemci (vystavovatelé) z Plané i okolí mohou vystavovat
jakékoliv množství exponátů‑výpěstků (především z řad zahrádkářů v obou osadách, ale
také z řad tzv. přídomních zahrádkářů). Pro
zájemce (vystavovatele) bude výbor ZO ČZS
Planá organizovat sběr, odvoz, instalaci a propagaci exponátů‑výpěstků v místě konání
výstavy. Své výpěstky prosím označte: jméno
a příjmení vystavovatele, místo sběru, odrůda
a počet kusů. Výpěstky je nutné odevzdat do

středy 16. září 2020 u níže uvedených členů
výboru a předsedů zahr. osad:
a) zahrádkářská osada Plzeňská:
př. Ing. Němeček a př. Boudová,
b) zahrádkářská osada Svornost: př. Boudová a př. Eger,
c) přídomní zahrádkáři: př. Ing. Ťupa
(MěÚ Planá).
V průběhu výstavy proběhne řada doprovodných
akcí, jako např. přednáška př. Miloslava Pilze
Řez peckovin a jádrovin – dne 19. 9. 2020 od
10 hodin v sále. Taktéž bude vyhlášena soutěž
O nejlepší jablko a hrušku, do jejíhož hlasování se mohou zapojit sami návštěvníci výstavy.
Bude zde i drobný prodej ovoce, hnojiv a dalších zahrádkářských potřeb. Dne 19. září 2020
v odpoledních hodinách proběhne za účasti
představitelů státní správy a vedení ČZS vyhodnocení a ocenění nejlepších. Těšíme se na Vaši
účast s tím, že Planá to opět vyhraje.
Za výbor ZO ČZS Planá př. Smrčka, Jiří

Plánský měsíčník 9/2020

Poplatky zahrádkářů
Výbor ZO ČZS Planá informuje zahrádkáře v osadách Plzeňská a Svornost na
včasnost splatnosti poplatků za rok 2020 –
k 30. září 2020. V zahrádkářských osadách
lze uhradit poplatky takto:
a) Plzeňská: v hotovosti u př. Ing. Ladislava
Němečka nebo převodem na účet ZO ČZS
Planá (číslo účtu: 1980837379/0800, variabilní symbol: katastrální číslo zahrádky).
b) Svornost: v hotovosti u př. Anežky Boudové a př. Karla Egera.
Více informací Vám sdělí předsedové jednotlivých zahrádkářských osad nebo jsou
písemně zveřejněny na obvyklých místech
v zahrádkářských osadách.
Za výbor ZO ČZS Planá př. Smrčka, Jiří

Moštování ovoce
ZO ČZS Planá organizuje moštování ovoce
v místní moštárně, ul. Hvězdná 965 (vedle
obchodního domu). Vzhledem k letošní úrodě
ovoce, ale i k nejasné situaci související s koronavirem bude v letošním roce provoz moštárny
v omezeném provozu. Termíny moštování
(jen soboty): v září – 19. a 26.; v říjnu – 3.,
10., 24. a 31.; v listopadu – 7. Pracovní doba:
8–13 hodin (poslední zákazník 30 minut před
ukončením prac. doby). V jinou dobu jen po
předchozí telefonické domluvě s příslušnou
obsluhou (kontakt: www.zahradkari.cz/zo/
plana.). Moštujeme jen jablka a hrušky. Ovoce
musí být čisté, umyté a zbavené nečistot. Není
nutná předchozí objednávka, pořadí dle příjezdu k moštárně (z ul. Na Valech ke dvoru
domu dětí a mládeže). Zákazník dostane
mošt ze svého ovoce, pomáhá se stáčením
moštu do vlastních přinesených nádob (barel,
demižon, konvice apod.). Odpad likviduje
zdarma moštárna. Přineste si přiměřený objem
nádob – 6,5 litru moštu na cca 10 kg ovoce.
Obsluha moštárny Vám poradí se zpracováním, konzervací a uchováním moštu. Změny
v termínech možné (nutno sledovat web ZO
ČZS Planá), nutno dodržovat hygienická opatření a pokyny obsluhy moštárny. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Za výbor ZO ČZS Planá př. Smrčka, Jiří

Pečovatelská služba a její péče IV.
Pokračujeme v představování činností pečovatelské služby. Oblastí, která zahrnuje široké
spektrum úkonů, je péče o domácnost.
Nejběžnější a nejčastější formou této péče je
úklid. Zaměstnanci pečovatelské služby jej
provádějí pouze v prostorách domácnosti,
které daná osoba obývá (nejde tedy o prostory, které obývají a užívají ostatní členové
domácnosti). Z důvodu předcházení nesrovnalostem vyžadují zaměstnanci při provádění
úklidu vždy přítomnost dotyčného a využívají čisticí prostředky a pracovní náčiní
jím poskytnuté. V rámci běžného úklidu
Vám pomůžeme např. vyluxovat, vytřít, utřít

prach, uklidit sociální zařízení nebo toaletu,
umýt nádobí, vyměnit ložní prádlo, ustlat
lůžko, vyprat, pověsit nebo vyžehlit prádlo,
vynést odpad.
V obdobném, ale rozšířeném rozsahu je
prováděn také velký úklid domácnosti
(např. sezónní). Ten zahrnuje mimo jiné mytí
oken, úklid společných chodeb v domě, které
bezprostředně přiléhají k bytu, nebo úklid přístupové cesty k domu (úklid sněhu). Poskytování velkého úklidu má však svá specifika,
s nimiž zaměstnanci pečovatelské služby
seznámí případné zájemce.
Topíte v kamnech a je to pro Vás obtížné?

Při tomto úkonu můžete využít pomoci,
v rámci níž Vám vyneseme popel, doneseme
topivo a zatopíme. Jsme schopni Vám přinést
do domácnosti vodu z nejbližšího veřejného
zdroje (pokud nemáte v domácnosti rozvody
vody). Službu je možné poskytnout rovněž
v případě náhradního zásobování vodou
z důvodu havárie dodávky vody. Zaměstnanci
zabezpečí vodu v takovém množství, aby byly
pokryty Vaše potřeby pro vaření, opláchnutí
nádobí, základní hygienu a splachování WC.
Simona Peteříková,
vedoucí pečovatelské služby
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Z plánské farnosti
Katolíci v Plané a okolí: společná setkání mimo pravidelný
pořad.

So 12. 9. – Teplá – Diecézní pouť –
celodenní program (od fary v 8:00 hod.)
– Nuncius arcibiskup Balvo.
Ne 13. 9. – Chodský Újezd – 11:00
hod. – poutní slavnost Povýšení
sv. Kříže (svozy z Ch. Plané a Z. Chodova + 10:40 hod. hřbitov předtím
s rodáky).
Po 28. 9. – Michalovy Hory – 11:00
hod. – poutní slavnost sv. Michaela
Arch. a sv. Václava s občerstvením
u Libora poté (úklid kostela so 26. 9.
v 10 hod.).
Jaroslav Šašek,
plánský farář

Hysterie kolem
depolymerizace plastů
Nejsem občan Plané politicky aktivní, vždyť
jsem důchodce. Občas jen sleduji zasedání
zastupitelstva na FB, přečtu si Plánský měsíčník a vyberu schránku, kde mám vhozený leták
s naléhavou žádostí, abych šel podepsat petici
proti depolymerizaci plastů v Plané, jinak
budeme zamořeni nebezpečnými zplodinami.
Vážení, já se necítím být ohrožen. Ano, před
revolucí, za vlády komunistické strany, bych
se bál. Dnes ale žijeme v demokratickém
státě, kde nemůže být spuštěn zdravotně
závadný provoz.
Úsměvné je, že se za nás bije právě skupina
členů a příznivců KSČM. Anebo je to jen již
počínající volební kampaň na obsazení radnice v Plané? To však nechám na rozhodnutí
čtenáře.
Petr Firkušný

Z plánských kronik
Den 1. září je vždy spojen především s počátkem školního roku. V roce 1947 byl tento den
pro naše město mimořádný. Začalo totiž fungovat plánské gymnázium. (To sice existovalo
v Plané již před válkou, ale bylo německé.)
Zápis v plánské kronice z roku 1947 uvádí:
„Počátkem července vysílá ministerstvo školství do Plané Jindřicha Korbeláře a pověřuje
ho řízením adaptačních prací na zdejším gymnasiu. Koncem srpna jest pak definitivně rozhodnuto o zřízení ústavu, a tak dnem 1. září se
otevírá I. – VI. třída plánského gymnasia, čímž
se naplňuje tužba občanů povznésti město po
kulturní stránce. Část zařízení, které bylo propůjčeno ústavu mariánskolázeňskému, bylo
pak z příkazu ministerstva školství vráceno
Plané. Slavnostního otevření, které bylo z technických příčin přesunuto až na 5. října, se účastnilo občanstvo v hojném počtu, v průvodu se
účastnili sokolové, legionáři i hasiči v krojích.
V zastoupení ministra školství učinil projev
předseda zemské školní rady Dvořáček…“

V roce 1950 kronikář píše:
„V červnu roku 1950 konaly se na zdejším
Státním gymnasiu Dr Zdeňka Nejedlého
prvé maturity. Celkem maturovalo 30 kandidátů, z nichž tři s vyznamenáním. Zahájení
mělo slavnostní ráz za účasti zástupců lidové
správy města, okresu Mar. Lázně, Tachov,
představitelů jednotlivých škol, Svazu mládeže, Sboru národní bezpečnosti a Státního
kursu v Mariánských Lázních. Předsedou byl
Jan Kubáň, krajský školní inspektor z Karlových Varů. Všichni, kdož byli zvyklí vídati
maturanty v černém obleku, tuhých naškrobených bílých límcích a černých vázankách
byli překvapeni. Většina hochů a dívek předstupovala v modrých chrpových svazáckých
košilích s velkým znakem Československého
svazu mládeže.“
Bohužel poslední maturity na plánském gymnáziu proběhly v roce 1974.
Michaela Vrzalová,
kronikářka

Podzimní „blešák“
v proluce
Na začátku prázdnin jsme otevřeli obchod
s nošenými oděvy – Hadrotéku v ul. Dukelských hrdinů 102 – a přitom si uvědomili, že
Petrské předměstí (nyní Dukelských hrdinů)
je předměstí v pravém slova smyslu. Nachází
se tady již tři obchody s použitým zbožím
(jako v Paříži čtvrť Marais), je tu důležitý
dopravní uzel města, ale zároveň pěší zóna,
spojující předměstí se sídlištěm. To vše nás
inspirovalo k tomu, uspořádat zde tzv. bleší
trh. Podzimní bleší trh uspořádáme na svátek sv. Václava, tj. v pondělí 28. září, v proluce (na travnatém pozemku) u pěší zóny. Je
otevřen pro všechny, kteří chtějí prodávat
oblečení, módní doplňky, obrazy a různé
dekorace, porcelán, drobný nábytek, hračky,
sportovní vybavení apod. Rozhodně zde
ale nebudeme dávat prostor prodeji vojenského vybavení všeho druhu ani vybavení
pro motorová vozidla apod. Poplatek za m²
plochy je 50 Kč. Doba konání trhu je od
13:00 do 17:00 hodin. Pro další informace
nás neváhejte kontaktovat na tel. 602414420
(p. Borůvková). Za Hadrotéku se na Vás těší
Gábina Berková

Všechny kulturní akce
proběhnou v souladu
s vládními nařízeními.
Prosím, sledujte:
www.plana.cz,
www.kulturavplane.cz,
facebook Kultura v Plané
a instagram kultura_v_plane
a výlepové plochy.

Rozhovor s Eberhardem Pollandem
Tenkrát v Tirschenreuthu
Ve vašem spolku začala práce na
muzeu rybářství?

S prací na budoucím muzeu jsme začali
v roce 1978. Nejdříve jsme se tomu věnovali dva. Objížděli jsme sedláky a ptali se,
jestli ještě mají věci, které souvisely s rybářstvím. Staré kádě, sítě, podběráky. Získali
jsme sudy houpačky, které se na autech
kývají, aby do vody přišel vzduch a ryby
se neudusily. Nebo náčiní, které se používá,
když se vypouští rybník – takovou pípu, na
kterou navazují dřevěná koryta. Sedláci nám
věci velkoryse dávali, protože už je k práci
nepotřebovali. Věci jsme sami restaurovali.
Jak se restaurují, nám poradili v muzeu ve

Waldsassenu. Ve zdejším klášteře končily
zrovna v roce 1975 poslední řádové sestry.
Ptali jsme se na radnici, jestli pro muzeum
můžeme používat místnosti v klášteře.
Setkali jsme se s pochybnostmi: „Kdo by
sem chodil a díval se na staré harampádí?“
Ale my jsme ty prostory nakonec bez dovolení obsadili a uklidili, vymalovali několik
malých místností, kde bydlely sestry. Jednu
místnost po druhé jsme zařizovali starým
rybářským náčiním. Městským radním
a jedním z nás, kteří na muzeu pracovali,
tenkrát byl Franz Kühn, kamarád ze školy,
který provozoval restauraci U Labutě na
tržišti. Zatloukal jednou dlouhý hřebík, na
který jsme chtěli něco pověsit. Zjistili jsme,
že se o hodně centimetrů protloukl do ved-

lejší místnosti. Jeden hřebík jsme tedy využili dvakrát a i z druhé strany něco pověsili.
Celé to bylo velmi prosté a jednoduché. Ale
mělo to svůj šarm a odpovídalo to našemu
vkusu. Hlavní konzervátor z Řezna nás měl
nějakým způsobem rád. Dával nám tipy.
Věděli jsme, že kdybychom měli peníze,
potřebovali bychom odbornou sílu, která
se v muzejních věcech vyzná. Tak se také
později stalo. Pan doktor Josef Paukner se
muzea ujal jako odborník a přetvořil jej.
Lidé ještě dneska říkají: „To staré muzeum
bylo taky krásné.“
Část rozhovoru z knihy Jan Šícha, Na
pomezí: Rozhovory v Plané a Tirschenreuthu, která je k dispozici v infocentru.
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Oslavte s námi 111 let rozhledny

Rozhledna na Bohušově vrchu stojí již
111 let. Přijďte s námi v sobotu 19. září od
14:00 do 18:00 hodin oslavit krásné výročí
této významné plánské stavby.

Kdo navštívil minulý ročník, už ví, co ho asi
tak čeká – opékání buřtů, tvůrčí dílna, hry
pro děti. Letos bude program ale ještě o něco
bohatší. U ohně bude hrát živá kapela, děti
se mohou těšit na malé divadelní představení
a všichni budou moci obdivovat výstavu
replik štítů a pavéz, jejichž autorem je pan
Jiří Balák z Křížence.
Protože je tato akce spojena s Dny evropského dědictví a my víme, jak moc máte
rádi historii Plané, bude v 16:00 hodin u rozhledny začínat přednáška paní doktorky Markéty Novotné, která povede k vodárně Braun
a nad plánské koupaliště.
V tento den pro vás také budou od 10:00 do
15:00 hodin otevřeny všechny tři kostely – kostel sv. Petra a Pavla, kostel Nanebevzetí Panny
Marie a kostel sv. Anny. Do Galerie ve věži
bude od 10:00 do 17:00 hodin vstup zdarma.

Přijďte si půjčit
audioknihy
Už jste okusili kouzlo audioknih? Jsem si
jistá, že kdo vyzkouší poslech knihy, bude
v této aktivitě pokračovat dál. Sama miluji
knihy jako takové, ale ne vždy si mohu dovolit ji vzít do ruky a nechat se unášet jejím
příběhem. V takových chvílích volím audio
knihu a musím se přiznat, že jsem mnoho
knih „přečetla“ pouze ušima a k mnohým
z nich se moc ráda vracím. Čtení do uší volím
při delší jízdě autem, v kuchyni u vaření nebo
třeba na procházce. Z audioknih, které půjčujeme v městské knihovně, vám vřele doporučuji Poslední aristokratku Evžena Bočka,
Bábovky Radky Třeštíkové, Oněgin byl
Rusák Ireny Douskové nebo Vejce a já mé
oblíbené Betty MacDonaldové.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Posvícení na Václava
Letos se můžeme již potřetí sejít s přáteli
a sousedy na posvícenské slavnosti. 28. září
budou na náměstí opět vystavena krásná
stará auta a děti se mohou projet na šlapacích buginách nebo na kolotoči řezbáře
Matěje. Stánky s rukodělnými výrobky
nabídnou také řemeslné dílničky pro děti
i dospělé. Poprvé se v Plané představí Králičí hop a Kozí show Rózinka. V zahradě
knihovny proběhne drobná výstava domácího
zvířectva a vypouštění poštovních holubů.
Odpolední koncert zahájí rychlé, veselé a optimistické blues, na které si můžeme i zatančit.
St. JOHNNY je jediná kapela v České republice hrající jump blues padesátých let. Jan
Stehlík, plánský rodák, založil kapelu v roce
2005, inspirován svými cestami po USA.
Jeho syrový pěvecký projev, stylová hra na
kytaru a záliba ve starých aparátech jsou zárukou autentického bluesového zvuku kapely.
V jeho repertoáru najdete jak vlastní tvorbu,
tak i osvědčené bluesové standardy. Kapela

vystupuje doma i v zahraničí a vydala čtyři CD.
Slavnost uzavře plzeňská bluegrassová kapela
COP. Oblíbená skupina vznikla v roce 1978
a dvakrát získala hlavní cenu na festivalu
Porta. Lídrem skupiny byl v té době Bohouš
Chaloupek. V následujících letech většina
členů emigrovala do USA a Kanady. Jediný
zbylý zakládající člen Míša Leicht v roce
1986 převzal vedení skupiny a sestavil zcela
nový COP a kapela opět vyhrála Portu. Skupina se v začátcích věnovala americké lidové
muzice s vlastními texty, od roku 2000 dává
přednost vlastní tvorbě. V listopadu 2018
oslavil COP čtyřicet let svého trvání dvěma
vyprodanými koncerty v pražské Lucerně.
Vyhlašujeme také posvícenskou soutěž
o nejlepší domácí dobrotu – zavařeninu,
kompot, naložené…! Těšíme se na vaše
báječné kuchařské výtvory a chystáme skvělé
výhry.
Eva Vanišová,
odbor kultury

Koncert sklidil obrovský
úspěch
Koncert Báry Hrzánové, Mária Biháriho a Adama
Pospíšila sklidil v Plané obrovský úspěch.
Zcela náhle ve čtvrtek 20. srpna v Plané
vystoupila v rámci dvou koncertů herečka
a zpěvačka Bára Hrzánová, nevidomý slovenský romský zpěvák, klarinetista, akordeonista
a klavírista Mário Bihári a houslista a basista
Adam Pospíšil.
Ve 14:00 hodin vystoupila tato skvělá hudební
trojice v atriu domu s pečovatelskou službou
v Bohušově ulici a v 16:00 hodin v městském
parku u domu s pečovatelskou službou ve
Smetanově ulici. Na oba koncerty přišlo přes
120 diváků a posluchačů nejen z řad obyvatel obou domů s pečovatelskou službou, ale
i široké veřejnosti.
Do 26 hodin od domluvy se nám podařilo uskutečnit koncert, ze kterého odcházelo mnoho
spokojených obyvatel Plané i širokého okolí.
Velmi děkuji všem, s jejichž pomocí se tento
koncert uskutečnil: kolegyni Evě Vanišové,
panu místostarostovi, Lukášovi Houdkovi,
Renátě Králové, ale hlavně Báře Hrzánové,
Máriu Biháriovi, Adamovi Pospíšilovi
a zvukaři Michalovi Stehlíkovi, kteří v Plané
zahráli zcela zdarma, bez nároku na honorář.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury
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Provoz knihovny a infocentra
Oddělení pro dospělé

registrace na rok: dospělí 100 Kč, důchodci 50 Kč,
studenti 30 Kč

Pondělí

9.00–12.00

13.00–17.00

Úterý

9.00–12.00

13.00–16.00

Středa

9.00–12.00

13.00–17.00

Čtvrtek

9.00–12.00

Pátek

9.00–12.00

pouze infocentrum

13.00–16.00
13.00–16.00

Oddělení pro děti a mládež registrace na rok: 20 Kč
Pondělí

13.00–17.00

Úterý

13.00–16.00

Středa

13.00–16.00

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

13.00–15.00

Městská knihovna
/ INFOCENTRUM Planá
nám. Svobody 56
knihovna@muplana.cz
tel.: 374 792 721
www. knihovnaplana.webk.cz
Facebook: Městská Knihovna Planá

Kvíz o princeznách
Oddělení pro děti a mládež si pro své návštěvníky připravilo kvíz, ve kterém si mohou prověřit znalosti pohádkových postav. Vyplněný
kvíz můžete nosit do 25. září, vždy v provozní době oddělení. Ve středu 30. září budou
vyhlášeni výherci, kteří dostanou malou
odměnu. Tiskopisy je možné také poslat na
knihovna@muplana.cz nebo vyplnit přímo
v půjčovně.

Jubilejní Výletnění

1) Princezna Krasomila byla
̆hloupá
̆pyšná
̆lakomá
̆skromná
2) Helenka byla
̆šíleně veselá
̆šíleně černá
̆šíleně smutná
̆šíleně šílená

Je neuvěřitelné, jak čas letí. Začátkem srpna
proběhl již 10. ročník festivalu Výletnění. Byl
v netradičním čase, byl slavnostní, byl krásný.
Ti, kteří váhali a nechali si jej ujít, přišli
o velký kulturní zážitek. To můžeme s jistotou říci za všechny diváky, kteří dorazili.
V pátek večer proběhl koncert Lenky Dusilové.
Svým nádherným zpěvem a emocionálním
projevem nás připravila na bonbónek, který
nás čekal v sobotu večer. Ale to předbíháme.
V sobotu odpoledne byl v Kostelní ulici instalovaný krásný vyřezávaný kolotoč s malovanými
zvířátky, ale i houpačky a různá vozítka, třeba
„kozí“ taxi. Pro milovníky klidných zákoutí
bylo umožněno vejít do některých zahrad.
Ti, kteří tam byli, mohli spatřit věž kostela ze
zcela nového úhlu, ale také mohli nahlédnout
do ateliéru akademického malíře pana Knapa.
Nebo mohli vyslechnout poutavé vyprávění
paní Mrovcové a současně si prohlédnou její
zahradu, plnou útulných zakoutí a soch pana
Tila Ettla. Za to jim náleží velký dík. Po celé
odpoledne probíhala malá veselá vystoupení

dětí z divadelního kroužku Kosáci. No a třešničkou na dortu pak bylo večerní vystoupení
spolku Kašpar s představením Rozmarné léto.
Vystoupení proběhlo v našem KINĚNEKINĚ,
kde byly vystavěny říční lázně s plovárnou.
Příběh samotný, bezprostřední blízkost jednotlivých účinkujících k nám divákům, ale především výkony herců byly pohlazením po duši
a všem vykouzlily úsměv na tváři. Vše bylo
podtrženo zážitkem z přestávky, kdy sami herci
prodávali občerstvení, vskutku stylové, utopence a pivo. Speciálně pro festival Výletnění
byl ještě roztomilý přídavek ve formě několika
písní a vystoupení říčních akvabel. Zážitky
z letošního ročníku Výletnění se nesmazatelně
zapsaly do našich srdcí.
Nestalo se to však samo. Za uskutečněním
celé akce je mnoho času a práce. Pomáhali
dobrovolníci, členové spolku KOS, Kosáci,
ale především manželé Borůvkovi, Petr Pilný,
Petra Tomášková a Gábina Berková. Tímto
jim chceme všem moc poděkovat.
Jana a Miroslav Křístkovi

3) Popelka ztratila
̆střevíček
̆náušnici
̆oříšek
̆náhrdelník
4) Sůl přinesla do království
̆Marfuška
̆Zlatuška
̆Maruška
̆Drahuška
5) Princezna ze mlejna si vzala
̆Jindřicha
̆vodníka
̆Oldřicha
̆knížepána
6) Se ševcem Jírou lítala
̆Lesněnka
̆Světluška
̆Jasněnka
̆Sněženka
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Beseda s Karolem Dobiášem
Zvu vás na besedu s Karolem Dobiášem,
která se uskuteční 25. září v 18:00 hodin
v KINĚNEKINĚ. Karol Dobiáš je bývalý
československý reprezentant ME z roku
1976, účastník MS 1970 v Mexiku a 2 × nej
fotbalista ČSSR (1970–1971).
Po besedě proběhne autogramiáda s možností
koupě knihy Československý best.
Co mě vedlo k tomu, udělat zde v Plané
besedu s nějakou významnou osobností?
Předně to, že se okolo fotbalu „motám“ celý
život. Do 50 let jsem ho závodně hrál – teď
14 let vedu s kamarádem st. gardu Zadního
Chodova. Každoročně děláme sraz bývalých
hráčů a na ta naše setkání zvu legendy československého fotbalu – např. vicemistra
světa z roku 1962 Josefa Jelínka, nej. fotba-

Kultura s donáškou

listu Škody Plzeň Františka Plasse a minulý
rok ME z roku 1976 Karola Dobiáše. Tato
setkání se setkávají s velikým zájmem
z celého okolí. Kamarádi z Plané mi říkali,
abych něco podobného udělal zde. A také
proto, že 35 let sbírám autogramy fotbalistů,
hokejistů a dalších osobností. S tím je spojena spousta historek a zážitků, které vám
nikdo jiný nepoví.
I proto vás zvu na setkání s legendou československého fotbalu Karolem Dobiášem,
v závěru besedy se navíc budete moci zeptat
na to, co vás zajímá. Po skončení besedy proběhne autogramiáda a budete si mocikoupit
knihu, kterou vám pan Dobiáš rád podepíše.
Těším se na váš zájem.
Václav Chaloupek

Poetické obrázky Ivy Hüttnerové
Srdečně zveme plánské občany k návštěvě
našeho Městského muzea Mariánské Lázně.
V září budeme vystavovat díla herečky,
moderátorky, spisovatelky a výtvarnice
Ivy Hüttnerové. Její obrázky jsou návratem do „starých dobrých časů“. Idylického
světa plného drobných příběhů a laskavého
humoru. Přijďte se podívat na oleje a grafiky,
ze kterých dýchá pohoda a klid. Slavnostního
zahájení výstavy se ujme sama autorka, a to
ve čtvrtek 3. září 2020 v 18:00 hodin.

Na vernisáži bude možnost si zakoupit
a nechat podepsat knihy a kalendáře I. Hüttnerové. Výstava nazvaná prostě „Obrázky –
Iva Hüttnerová“ bude otevřena návštěvníkům
až do neděle 4. října 2020.
„Malování dalo mému životu řád, naučilo mě trpělivosti, pečlivosti a často mi
pomohlo vymalovat se z trápení a starostí.“
Iva Hüttnerová

Marie Plešáková

Je dobrým zvykem, že asi tak jednou za měsíc
navštěvují starostka Martina Němečková
a místostarosta Pavel Nutil domy s pečovatelskou službou. Přinášejí s sebou zákusky,
které pro seniory upekli učni ze střední živnostenské školy. K věnečkům nebo koláči
uvaří kávu, povídají si o novinkách ve městě,
řeší náměty a požadavky obyvatel domu.
Letos tuhle dobrou tradici výrazně omezila
bezpečnostní opatření, ale 22. září na ni opět
navážeme.
Jako host vystoupí oblíbená harmonikářka
Eva Haufová a na basu ji doprovodí Petr
Bumpa. Přijďte si popovídat a zazpívat si
společně dobře známé písničky.
Eva Vanišová, odbor kultury
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Začátek školního roku
Po druhém pololetí minulého školního
roku můžeme opět říct, že do školního roku
2020/2021 nastupujeme stejně jako do předchozích školních let. Někteří se vrací do školních lavic s velkým očekáváním a potěšením,
jiní takovým entuziasmem neoplývají. Ale
všichni se shodneme, že pravidelná setkávání
s kamarády a známými nám chyběla. Školy
byly zavřeny od 11. března 2020 a ti, kteří
nevyužili možnosti vrátit se do školních lavic
ještě před prázdninami, tak ve škole nebyli
téměř půl roku. Se začátkem školního roku
skončilo období dobrovolnosti a vrátila se
doba povinné školní docházky. Samozřejmě,
že zdraví je přednější, ale vzdělávání pokračuje, a mysleli na to i vládní představitelé.
Zavedena byla s novým školním rokem
i povinná školní „docházka“, která může opět
v určité období pokračovat formou home
office. Ale pokud si to okolnosti vyžádají,
nebude již tato forma distanční výuky dobrovolná, ale povinná!
Tímto očekávám, že pokud nenastane jiné
vládní rozhodnutí, že do školy opět budeme
docházet všichni pravidelně. Všichni se opět
těší nejen na každodenní docházku do školy
a vzdělávání se v každé z tříd naší školy, ale
také na nové kamarády v řadách spolužáků,
na nové učitele a v neposlední řadě i nové
aktivity – kroužky v DDM, projektové dny,
nové materiály – a samozřejmě na výbornou
vzájemnou komunikaci dětí i dospělých.

U školní družiny dojde ke změně odpoledních prostor. Z důvodu nárůstu počtu tříd na
II. stupni ZŠ přibude ke třem oddělením
odpolední družiny na náměstí Svobody čtvrté
oddělení v budově Na Valech.
Poslední rozhodnutí vlády před uzávěrkou
zářijového čísla, ze 17. srpna 2020:
Od 1. září začne znovu platit povinnost ploš-

NA KOLE PO ÈESKÉM ZÁPADÌ
TJ SOKOL PLANÁ Z.S. A KLUB ÈESKÝCH TURISTÙ POØÁDÁ

48. ROÈNÍK turistického pochodu

PLÁNSKÁ 50
Sobota 19. záøí 2020
Start na tenisových kurtech ulice Revoluèní 218
9.00 - 12.00 h - pìší trasy • 9.00 - 12.00 h - cyklotrasy

49 59 320 12 44 349
502 m n.m.

Cíl cyklotras v místì startu do 17.00 h
CYKLOTRASY: 35 km a 50 km
TRASY PRO PÌŠÍ: 12 km a 5 km s cílem na Bohušovì vrchu do 17.00 h
Toulavý koèárek - minitrasa 5 km Na trase možnost zakoupení a opékání vuøtù
Rodinná turistika - jak znáte naše mìsto

Startovné jednotné 20,- Kè
Odmìna:
- pìkné zážitky, suvenýr, pamìtní list, nové razítko,
na startu bude možnost zakoupení pamìtní mince

111

let od vybudování
rozhledny na Bohušovì vrchu
0

ÁNSKÁ 5
PL

informace - Karel Kašpar
Husova 141, 349 01 Støíbro, Mobil: 739 578 951
e-mail: karelkaspar46@seznam.cz
www.kctplana.webnode.cz

ného nošení roušek ve všech dopravních
prostředcích i ve všech vnitřních prostorách,
jako jsou nákupní centra, úřady a podobně.
Týká se to i společných prostor ve školách.
Všem tímto přeji hodně úspěchů a zdárných
dnů ve školním roce 2020/2021.
Luboš Beran,
ředitel školy
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Střední škola živnostenská v Plané posílila
svoji pozici v regionálním školství
Ve školním roce 2020/2021 přijme SŠŽ
Planá více žáků do prvních tříd, tím pádem
nejenže navýší celkový počet tříd, ale také
zaměstná nové pedagogy pro výuku teoretických předmětů a mistry odborného výcviku.
„Je to příjemný výsledek naší trvalé snahy
a prezentace školy na veřejnosti, zkvalitnění vzdělávacího procesu a v neposlední
řadě také úsilí o zprostředkování takového
vzdělání, které odpovídá aktuálním požadavkům regionálních firem a současnému trhu
práce, potřebám rozvoje 21. století,“ otevírá
naše společné setkání Mgr. Dana Buchartová, zástupkyně ředitele školy. „Pokud
bychom měli přejít ke konkrétním údajům,
jsou počty následující: do prvních ročníků
přijímáme 124 žáků, s největším zájmem
o vyučení v oborech cukrář s 23 zájemci,
operátor skladování s 16 zájemci a spojový
mechanik a kuchařské práce se 14 zájemci.

Po prázdninách

Následují obory ošetřovatel, malířské a natěračské práce a zednické práce s 9 zájemci
a pokojská/ý - provozní služby s 5 děvčaty.
Velký zájem je také o nástavbové dálkové
studium v oboru podnikání s 20 zájemci.
Posílit pozici zaměstnanosti v soukromém
podnikatelském sektoru je potřeba zejména
s ohledem na epidemiologickou situaci,
která ovlivňuje trh práce. Celkem tedy otevíráme na naší škole 16 tříd. A to je nejvíce
za poslední desetiletí,“ přibližuje situaci ve
škole zástupkyně Buchartová.
Počty však ještě nejsou konečné. Zájemci,
kteří jinde neuspěli a chtěli by si doplnit
vzdělání v těchto oborech, se ještě urychleně
mohou do třetího kola přijímacího řízení přihlásit na sekretariátu školy, p. Cholenský, tel.
374 750 511 nebo sekretariat@sszplana.cz,
případně školu hned osobně navštívit.
Vladimír Kasík

Opět se společně sejdeme v září v našich
školkách. V MŠ Smetanova byl provoz
celé prázdniny. I tak jsme stihli rekonstrukci šaten, prádelny, spojovací chodby
a kabinetů a výměnu koberců. Také máme
nový plot. V MŠ Havlíčkova probíhá rozsáhlá rekonstrukce zahrady. V podzimních měsících nebudeme prozatím moci
zahradu používat. Provoz školky však
omezen nebude.
Pokud nebudou jakékoli překážky, budeme
se opět společně těšit na tradiční i nové
akce, které pro děti připravujeme. Plavání, bruslení, výlety, zahradní slavnost,
vánoční jarmark…
1. září přivítáme všechny děti v jejich třídách. V případě, že dojde ke změnám, sledujte naše webové a facebookové stránky.
Tam najdete bližší informace o akcích
a novinkách.
Lenka Vivodíková, ředitelka MŠ

226 horkých km triatlonu pod 10 hodin

Ve slovenských Piešťanech se 1. 8. 2020
uskutečnil jediný dlouhý triatlon na území
České i Slovenské republiky Slovakman
226, který se stal mistrovstvím obou států
i součástí českého poháru v dlouhém triatlonu. Na start jsem se postavil spolu s 250
závodníky, včetně české a slovenské profesionální elity, ale i závodníků z dalších zemí
(plus více než 40 štafet). Poměřit jsme se
měli na tratích 3,8 km plavání, 180 km jízdy
na kole v časovkářské pozici a v závěrečném
běžeckém maratonu 42,2 km.
Startovní výstřel nás v 7:00 poslal do proudu

řeky Váh, po počáteční obvyklé tlačenici mě
překvapilo rostlinstvo, které se nám namotávalo na končetiny. Plavali jsme 3 okruhy
s krátkým vyběhnutím na břeh, takže polovina cesty byla proti slabému proudu řeky
a zbytek po proudu. Následovalo 6 okruhů
na kole za stále se zvyšující teploty, která
vystoupala k 35 stupňům. Zlomil jsem si
jeden držák na lahev, takže jsem nemohl
současně vozit energetický nápoj i vodu,
kterou bych se mohl polévat. Do některých
okruhů jsem proto kuriózně vyjížděl s lahví
pod trikotem. V ostrém větru docházely
rychle síly, a to mě čekal ještě běžecký maraton, na který jsem se vydával po 6 hodinách
a 15 minutách v závodě. Na asfaltové chodníky v centru lázeňského města neúprosně
pražilo slunce, sirény sanitek se staly stálou
kulisou, ze závodu postupně odstoupilo 26
startujících, předpokládejme, že perfektně
připravených na nejdůležitější závod sezony
a zmíněné distance. Člověk se musí dost překonávat, aby se nezastavil, nesedl si nebo se
nepovalil někde ve stínu. S blížícím se cílem
mě motivovala přítomnost rodiny a možnost dosáhnout osobního maxima času pod
10 hodin.
Veškerá příprava se mi nakonec zúročila
a dorazil jsem do cíle v čase 9:51, obsadil
jsem celkově 29. místo (16 závodníků přede

BOHEMIA - SPA MOOR s.r.o.
Sídlo Chodová Planá
Přijmeme brigádníka/brigádnici k lince
a ke mlýnu na výrobu jednorázových
rašelinových obkladů.

Kontakt: 721 009 771

mnou byli profesionálové v elitní kategorii),
ve své kategorii pak 4. místo, v mistrovství
ČR 5. místo (včetně započítání elitních
závodníků).
Dále se chci v sezoně pokusit o co nejlepší
umístění v rozjetém českém poháru v dlouhém triatlonu a počtvrté obhájit vítězství
v karlovarském poháru v triatlonu.
Jan Matějovský

Dvě zlata a jedno stříbro
S počátkem prázdnin začal pro Víta Kotschyho z Plané vrchol cyklistické sezony,
a to dráhovým mistrovstvím ČR na pražském velodromu. V teamsprintu družstev
získal zlato. 29. července na velodromu
v Plzni opět na mistrovství v ČR první místo
ve stíhacím závodě družstev, šesté místo
v bodovacím závodě a sedmé v disciplíně.
Na silničním kritériu v Táboře obsadil druhé
místo. 13. srpna se jelo v okolí Plzně mistrovství ČR na silnici. Na tomto mistrovství
obsadil v časovce na 10,5 km jedenácté místo
a v závodě s hromadným startem za účasti
skoro 90 cyklistů desáté místo. Cyklistická
sezona ještě nekončí a už v příštím týdnu je
naděje na rozšíření letošní sbírky medailí.
Dalibor Bartoš

Firma Vodoservis Planá, spol. s r. o.
Železničářská 805, 348 15 Planá
hledá zaměstnance na pozici odečítač vodoměrů.
Práce na dohodu, vhodná pro aktivního důchodce
(není podmínkou).

Nástup možný ihned.
Informace o pracovních podmínkách
na tel. 721 437 521. P. Holý D.
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PRONAJMU BYT 3+1 SE ZAŘÍZENÍM
ve Fučíkově ulici č. p. 459, příjemné okolí,
hodně zeleně, zázemí pro děti.
Měsíční poplatek 10 000 Kč (nájem, elektřina, voda,
domovní odpad a ostatní poplatky + internet
v ceně). Pouze bezproblémovým, nehlučným a pracujícím lidem. Bez domácích mazlíčků.

Byt je volný od 1. 9. 2020
Tel.: 607 549 189

PRONAJMU BYT O VELIKOSTI 1+3

ve Fučíkově ulici, Planá.
tel. 602 357 583

PRODEJ SLEPIČEK

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shelltypu Araukana a Dark
Shelltypu Maranska. Stáří 15–19 týdnů,
cena 169–219 Kč/ ks.

30. 9. a 31. 10. 2020

Planá – u autobusového 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

Televize po internetu
Získejte více jak 150 programů a užívejte si pohodlí, které
nabízí moderní funkce televize po internetu. Proměňte
svou televizi v multimediální centrum a bavte se s celou
rodinou u pořadů, které máte rádi, kdykoliv se vám to hodí.
Pořady můžete přehrávat i nahrávat, jak chcete a nepotřebujete k tomu žádné další zařízení.

Volejte na 725 714 725 nebo pište
na kristyna.solarova@tanet.cz.
Kristýna Solařová, obchodní zástupkyně
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Datum

Čas

út 1. 9.

10:00–16:00

st 16. 9.

pá 18. 9.
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Název akce

Místo konání

Vstupné

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V PARKU – skákací hrady, hry a soutěže, dětská rukodělná
dílna.

Městský park u rybníka

Vstup volný

13:00

KREATIVNÍ ODPOLEDNE – v dětském oddělení knihovny.

Budova č. p. 56 – knihovna,
dětské oddělení

Vstup volný

19:00

TERAPIE SDÍLENÍM LIVE – edukativní interaktivní představení o intimních vztazích
a komunikaci. E. Geislerová, J. Bakošová, J. Vojtko.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

240 Kč /
120 Kč

so 19. 9.

10:00–12:00 PLÁNSKÁ 50 – 48. ročník turistického pochodu.

so 19. 9.

10:00–15:00

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – volné prohlídky: kostela Nanebevzetí Panny Marie, sv. Petra a Pavla, sv. Anny, Galerie ve věži.

Kostel Nanebevzetí s věží, kostel
sv. Petra a Pavla, kostel sv. Anny

Vstup volný

so 19. 9.

14:00–18:00

111 LET ROZHLEDNY – divadlo a hry pro děti, živá hudba u táboráku, výstava
replik středověkých štítů a pavéz.

Bohušův vrch, rozhledna

Vstup volný

so 19. 9.

16:00

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – procházka s přednáškou PhDr.
Markéty Novotné o Bohušově vrchu a jeho okolí.

Bohušův vrch, rozhledna

Vstup volný

út 22. 9.

15:00/17:00

KULTURA S DONÁŠKOU – vystoupí harmonikářka Eva Haufová a hráč na basu
Petr Bumpa.

Domy s pečovatelskou službou
Bohušova ul. / Smetanova ul.

Vstup volný

pá 25. 9.

18:00

BESEDA S KAROLEM DOBIÁŠEM – beseda s autogramiádou slavného fotbalisty.
www.kinoplana.cz.

KINONEKINO – předprodej
na tel. č. 723 128 967

ne 27. 9.

NEDĚLNÍ DISKOHRÁTKY PRO DĚTI – program s diskotékou, hrami, soutěžemi,
15:00–17:00 pohybovými dovednostmi, modelováním balónků a s možností nechat si udělat
tetování.

po 28. 9.

13:00–17:00

po 28. 9.

po 28. 9.

Start na tenisových kurtech

20 Kč

160 Kč /
100 Kč

Plánské koupaliště

Vstup volný

BLEŠÍ TRH V PROLUCE – otevřen pro všechny, kteří chtějí prodávat oblečení,
doplňky, obrazy, dekorace, porcelán, hračky, sportovní vybavení atp.

Dukelských hrdinů – proluka
u pěší zóny (u restaurace)

Vstup volný

13:00–19:00

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – výstava veteránů, šlapací buginy, kolotoč řezbáře
Matěje, vypouštění poštovních holubů, rukodělné dílny.

nám. Svobody – centrální
parkoviště

Vstup volný

15:00–19:00

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – KONCERTY: – 15:00 St. Johhny – blues, R´n´R a boogie; 17:00 COP s Míšou Leichtem bluegrassová kapela z Plzně.

nám. Svobody – podium centrální parkoviště

Vstup volný

Galerie ve věži

20 Kč / 10 Kč

Průběžné akce
28. 8. – 30. 9.

út–ne
JAN VLČEK – výstava obrazů plzeňského výtvarníka a performera.
13:00–17:00

Připravujeme
ne 4. 10.

14:30

NEDĚLNÍ ČAJE – po dlouhé pauze se vrací oblíbená odpoledne s hudbou a tancem. Hraje: Lázeňské trio. Vstupné zahrnuje malé občerstvení.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

50 Kč

so 12. 12.

9:00

Adventní zájezd na muzikál Tarzan v Divadle Hybernia. Vánoční Praha, nákupy,
kultura.

KINONEKINO
předprodej probíhá v infocentru

1 250 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Sledujte aktuální program na www.kulturavplane.cz.
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Sadová 816, tel.: 737 658 320 • Předprodej a rezervace: infocentrum – městská knihovna nebo on‑line na www.kulturavplane.cz.
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