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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

dnešní turbulentní doba, dvojciferná inflace,
růst cen energií, potravin a dalšího zboží, ale
i velmi neklidná a nejistá celková geopolitická
situace kladou čím dál vyšší nároky na správu
rodinných financí. Cenu elektrické energie,
plynu, pohonných hmot nebo potravin těžko
ovlivníme, ale ukazuje se, že „dřívější“ rozhodnutí místní radnice byla více než správná.
To, že již před 100 lety se místní páni radní
rozhodli přivést vodu z Broumovských lesů
do Plané, bylo více než prozíravé a na tu dobu
velmi pokrokové rozhodnutí. I předchozí vedení radnice muselo prokázat určitou dávku
statečnosti, když rozhodlo nevložit tento majetek do vodárenské společnosti, ale dále se
o něj starat a pronajmout jej soukromému pro-

vozovateli. Díky tomu můžeme nyní částečně
ovlivňovat cenu vodného a stočného. Za posledních 12 let město investovalo do údržby
a nových investic do vodovodní a kanalizační sítě 40 milionů Kč. Rekonstrukce kotelny
na biomasu a vybudování teplovodních kanálů
tak, aby na ni mohla být napojena obě sídliště
a některé další objekty, se nyní ukazuje také
jako výhodnější než plynové kotelny. Poplatek
za likvidaci odpadu, kde si každý může vybrat z určité škály objemu a četnosti vývozu,
dává každému z nás možnost ovlivnit, kolik
za popelnici zaplatí. V některých městech mají
například poplatek tzv. na hlavu, který se dnes
pohybuje běžně okolo 1 000 Kč. Město si rovněž určuje koeficient, kterým může ovlivnit

výši daně z nemovitosti, která je výhradním
daňovým příjmem obce, a zaplatí ji každý
vlastník bytu či jiné nemovitosti. Naše město
má tento výpočtový koeficient nejnižší možný,
tedy jedna. Také každá nová parcelace pozemků, kde město musí zainvestovat do vybudování veškerých sítí a komunikací, byla doposud
vždy dotována městem. V době, kdy se například 1 m² prodával u nás v Plané za 750 Kč/m2,
v jiných obdobně velkých městech Plzeňského
kraje to byla částka až 3 000 Kč. Vše výše jmenované je příkladem toho, jak se naše město
zasazuje v rámci svých možností o nastavení
co nejpřívětivějších podmínek pro všechny,
kteří se rozhodli v Plané žít.
Martina Němečková
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Z plánské farnosti
Vážení a milí spoluobčané,
13. 3. 1251 udělil král Václav I. církevní
patronát nad Planou klášteru ve Waldsassenu, je to klášter cisterciácký a tradicí
tohoto řádu, založeného r. 1098 v Cîteaux
sv. Robertem, jako přísnější odnož řádu
sv. Benedikta, bylo mimo jiné zakládat
a stavět kostely zasvěcené tajemství Nanebevzetí Panny Marie. Z toho lze vyvodit,
že právě v následujících letech byl také
v Plané postaven kostel Nanebevzetí Panny
Marie, který se stal farním a nabyl tak větší důležitosti než původní kostel sv. Petra
a Pavla. Kostel a farnost Planá má tudíž
titul Nanebevzetí Panny Marie, tajemství,
které, přestože je uctíváno od počátků
Církve, bylo prohlášeno za dogma teprve
v roce 1950 papežem Piem XII. Vyjadřuje

Názor občanky
skutečnost vyvozenou z apoštolské tradice,
že Panna Maria byla po své smrti s tělem
i duší vzata do nebe. Církev slaví toto tajemství již od středověku dne 15. srpna.
Toto je tedy hlavní svátek naší farnosti.
My jej letos oslavíme bohoslužbou v neděli 14. srpna v 10:00 v Plané. To je vlastně
plánská pouť.
Přeji Vám všem požehnané dny letních
radostí a nezapomínejme také na duchovní osvěžení, které v těchto horkých dnech
bývá v kostelích velmi příjemné.
Časové údaje o bohoslužbách najdete
na vývěsce na kostele nebo na www.farnostplana.eu.
Jiří Majkov, farář

Výlet do Plané

Jmenuji se Jiří Lokajíček. V Plané jsem se nenarodil, ale přistěhoval jsem se do ní s rodiči
a prožil jsem zde svá dětská léta, znal jsem
každý její kout. Chodil jsem zde do školy.
Můj otec byl učitel, učil na plánské měšťanské škole, po určitou dobu byl také předsedou
místní správní komise. Psal plánskou městskou kroniku. Když jsme se po deseti letech
odstěhovali do Plzně, dále jsem Planou navštěvoval. Jezdil jsem za svými prarodiči,
kteří zde bydleli. Planá byla moje srdeční
záležitost, i když pak mé cesty vedly jinam.
Teď nedávno jsem Planou po letech navštívil.
Ožily staré vzpomínky na kamarády, na staré
známé, na školu. Prošel jsem naší ulicí – tehdy Stalinova, pak SČSP, nyní Zahradní,
„uličkou“, dnes pěší zóna až na náměstí

a k městskému rybníku, kde se dnes rozkládá městský park. Planá mne mile překvapila
svou upraveností a pořádkem. Nejvíc se mi
líbilo náměstí. Zmizely sice vzrostlé stromy,
ale místo nich byly vysázeny takové, které
nezakrývají pohled na krásné staré domy
se svými historickými průčelími, lze si prohlédnout fresky na radnici. Rovněž kamenná
dlažba a upravené kašny podtrhují historický styl náměstí. Nečekal jsem ani příjemnou
úpravu městského parku s hracími koutky pro
děti a s odpočinkovými místy pro nás starší.
O krásných sportovištích, která se zde nacházejí, se nám v minulosti ani nesnilo.
Přeji Plané, aby byla stále tak hezkým a příjemným městem, jakým nyní je.
Jiří Lokajíček

Objekt bývalého hotelu Černý medvěd, pro
nás Plaňáky známého pod názvem „Meďár“,
je od roku 2003 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem
100628 a je zároveň situován uvnitř památkově chráněného území městské památkové
zóny Planá. Je jednou z nejvýraznějších staveb severozápadního koutu plánského náměstí a zejména pro ty, co pamatují jeho lesk
a slávu, má nevyčíslitelnou citovou hodnotu.
V roce 2018 se městu Planá podařilo zchátralý hotel odkoupit od stávajícího majitele,
který se o něj řádně nestaral. Zároveň do jeho
záchrany ze strany města byly v uplynulých
letech investovány nemalé finanční prostředky a v letošním roce byla zahájena oprava
střechy.
Proč o tom píši. Všichni jistě víte, že byla
zpracována koncepční studie rekonstrukce
Mincovny, která je sousedící stavbou. Tuto
studii je možné zhlédnout na stránkách města. V dokladové části, bod 86 je zápis z jednání, kterého se za naše město jakožto objednatele zúčastnili p. Němečková (starostka),
p. Nutil (místostarosta) a p. Tomášková
(vedoucí odboru kultury). Je zde mimo jiné
napsáno, cituji: Projekt nepočítá s propojením objektu mincovny a sousední budovy
bývalého hotelu U Černého medvěda („Meďár“). S objektem „Meďáru“ nejsou jasné
plány – v úvahu přichází i prodej objektu
důvěryhodnému subjektu s jasným plánem.
Tato schůzka proběhla v dubnu roku 2020.
Já doufám, že k dnešnímu dni se postoj všech
zúčastněných změnil a o jeho prodeji již není
uvažováno. A pokud uskutečnění rekonstrukce Mincovny dle koncepční studie, která
bezesporu má své kvality, znamená hodit
„Meďára“ tzv. přes palubu, tak s tím nemohu
souhlasit. Ale to je vše na širší diskusi, která
by jistě měla proběhnout.
Kateřina Hastíková

Městský stadion
V rámci výběrového řízení byl od 1. 8. 2022
vybrán nový správce městského stadionu,
p. Tomáš Tonka, který bude od tohoto data
k zastižení na telefonu 605 046 418. Město
Planá děkuje p. Janu Veselému za jeho dlouholetou činnost správce městského stadionu
a přeje mu hodně zdraví a spokojenosti.
Tereza Coufalová, tajemnice

Informace o stavebních pracích nejen na ulici Dukelských hrdinů
V minulém čísle Plánského měsíčníku jsme
informovali o připravované stavební akci
Rekonstrukce plynovodu a přípojek v ulici Dukelských hrdinů, jejímž investorem je
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, vlastník inženýrské sítě.
Slíbili jsme zveřejnit další známé skutečnosti.
Dne 12. 7. 2022 vydal zdejší stavební úřad,

jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, rozhodnutí o povolení zvláštního
užívání komunikací v souvislosti s realizací
citované akce.
Vyplývá z něho mj., že akce bude realizována
v termínu od 15. 8. do 17. 10. 2022.
Důležitou informací v něm uvedenou je, že
za bezproblémový průběh zvláštního užívání,

resp. průběh stavebních prací, zodpovídá pan
Pavel Hytych, tel. 723 627 538, z provádějící firmy TIMA, spol. s r. o., Karlovy Vary,
IČ 40523284.
Rozhodnutí č. j. 4816/2022/PL/SU ze dne
12. 7. 2022 spolu s grafickými přílohami jsou
zveřejněné na webových stránkách města.
Eva Čermáková, vedoucí správního odboru
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VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa 								

č.j.: 5010/2022/PL/TAJ

úředník/úřednice na úseku investic

v Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Planá
– platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)
Rámcová pracovní náplň:
• správa budov – zajišťování revizí, kontrol a oprav budov
• zadávání zpracování projektové dokumentace všech stupňů
• spolupráce s projektanty při projednání dokumentace v rozpracovanosti
• zajištění podání návrhů na vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení a ohlášení staveb města
• realizace zadávacích řízení na dodavatele staveb podle zákona o veřejných zakázkách
• výkon technického dozoru investora staveb města
• kontrola fakturace staveb města
• příprava žádostí o dotace, kontrola podmínek dotace, vyúčtování dotací
Kvalifikační a odborné požadavky:
• středoškolské vzdělání s maturitou v technickém oboru
• autorizace podle § 17, § 18 nebo § 19 zákona č. 360/1992 Sb. výhodou
• praxe se zadáváním veřejných zakázek výhodou
• zkušenosti s přípravou a realizací staveb výhodou
• dobré komunikační schopnosti
• praxe ve veřejné správě výhodou
• řidičský průkaz sk. B
• dobrá znalost práce na PC
• občanská bezúhonnost
Nabízíme:
• zajímavé a perspektivní zaměstnání
• motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, indispoziční
volno apod.)
Předpokládaný datum nástupu: dle dohody
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou
Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis)
2. strukturovaný životopis
3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5. personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout u tajemnice Městského úřadu Planá nebo stáhnout z webových 		
stránek www.plana.cz – Městský úřad – Volná pracovní místa
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do 28. 8. 2022 tajemnice (podatelna) Městského úřadu Planá, nám. Svobody 1, 348 15
Planá. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou.
Bližší informace na telefonu č. 374 752 912, 374 752 923

Jak na autovraky
Autovraky odstavené na různých místech
našeho města nám všem dlouhodobě ztrpčují
život – ať už po estetické stránce, či tím, že
zabírají tak potřebná parkovací místa.
Chtěl bych zde trochu blíže objasnit, jakým
způsobem se naše město může s tímto problémem vypořádat tak, aby byl dodržen zákonný
postup.

Při rozhodování musíme vždy vzít v úvahu,
jednak zda se opravdu jedná o vrak a jednak
zda vrak stojí na komunikaci (ulice, parkoviště), nebo mimo komunikaci.
Vraky na komunikacích řeší zákon č.13/1997
Sb. (silniční zákon). Co je důležité, je definice
vraku v tomto zákoně uvedená:
Vozidlo, které je pro závady v technickém

stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti, by si vyžádalo výměnu,
doplnění nebo opravu podstatných částí
mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, nebo které není možné identifikovat
prostřednictvím identifikačního čísla vozidla
umístěného na karoserii nebo rámu vozidla,
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za čelním sklem nebo na výrobním štítku.
Pakliže vrak splňuje tuto definici, nastane pátrání po jeho vlastníku (resp. provozovateli).
Za tímto účelem nám dává zákon i pravomoc
otevřít vozidlo v nepřítomnosti provozovatele. Poté na náš návrh silniční správní úřad
(v případě našich místních komunikací je to
náš stavební úřad) uloží provozovateli vraku
povinnost tento vrak odstranit. Není-li silničnímu správnímu úřadu provozovatel vozidla
znám, vyvěsí se usnesení na úřední desce.
Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy
byla provozovateli uložena povinnost odstranit vrak z komunikace, zajistí vlastník místní
komunikace, tedy město Planá, předání vraku do zařízení ke sběru, výkupu, zpracování
nebo odstraňování autovraků. Samozřejmě
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na náklady provozovatele vraku (je-li znám).
Vraky mimo komunikace řešil v minulosti
zákon o odpadech. V současné chvíli je toto
přesunuto do zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Tam je opět
uvedena definice vraku – obdobná jako v silničním zákoně. Dále se toto vozidlo musí
nacházet buď na místě, kde může poškodit
nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví
lidí, nebo na veřejně přístupném místě, kde
narušuje vzhled obce.
Městský úřad poté vyzve vlastníka vraku k jeho odstranění a tuto výzvu zveřejní i na úřední desce. V případě, že vlastník
není znám, dojde pouze k vyvěšení na úřední
desku. Po marném uplynutí 1 měsíce od zveřejnění výzvy k odstranění vozidla zajistí

městský úřad předání tohoto vozidla osobě
oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností.
Zákonné cesty ke zbavení se autovraků
na veřejných prostranstvích tedy existují.
Pouze občas narážíme na problém, že to, co
občané nazývají vrakem, podle výše uvedených definic vrakem prostě není. Jestliže auto
stojí na parkovišti s vypuštěnými gumami
a obrůstá trávou, nemusí se ještě jednat
o vrak. Chybí-li mu kola nebo motor, pak už
se zcela jistě o vrak jedná.
Mohu konstatovat, že v poslední době se situace zlepšuje a s autovraky se (i díky změně
legislativy) dokážeme vypořádat rychleji, než
tomu bylo v minulosti.
Pavel Nutil, místostarosta

V následujících zápisech kronik jsem našla
záznamy o úpravách koupaliště. Vyplývá
z nich, že postupovaly velmi pomalu.
Kronikářka Alena Prachová píše v roce 1964:
„Bylo rozhodnuto provést úpravu místního
koupaliště, které bylo vypuštěno a v roce
1964 začaly zemní úpravy.“
V roce 1966 píše tatáž kronikářka:
„Na výstavbu koupaliště byl zajišťován plynulý přísun brigádníků, byly zvýšeny finanční prostředky na těžení bahna. Na dokončení
akce si MěNV vypůjčil 300 000 Kč u Státní
spořitelny v Tachově.“
V roce 1967 podle téže kronikářky práce
stále pokračují, avšak dobrovolní brigádníci
se přihlásili jen dva, pravidelně zde pracuje
jen několik důchodců, o prázdninách studenti SVVŠ a významně pomohl PS útvar při
úpravě břehů.
Kronikářka Prachová se zmiňuje o úpravách
na koupališti i v zápisech z dalších let. Plány
byly velké, ale většinou chyběly finance, materiál a pracovní síly.
Teprve v zápise pro léta 1974–1976 píše kronikář Vladimír Jirka:
„Na koupališti byly prováděny dokončovací
práce, bylo postaveno oplocení, zřízen bufet,

hřiště na odbíjenou a dokončena výstavba kabin. Rovněž byla provedena oprava opěrné
hráze.“
Zatím nejvýznamnější rekonstrukce proběhla koncem devadesátých let. Završena byla
v roce 2001.
Kronikář Ladislav Hůla píše:
„25.5.byla dokončena nová budova na plánském koupališti V ní se nachází restaurace
včetně jejího zázemí (kuchyně a sklady), dále
sprchy, toalety pro muže a ženy i bezbariérové,
které budou sloužit jednak restauraci a jednak
jako zázemí pro koupaliště, dále prostor pro
pokladnu a plavčíka. (………) Výstavba vlastní budovy stála 5 mil. Kč. Další výdaje vznikly v souvislosti s přivedením plynu, elektřiny,
kanalizace, příjezdové komunikace, s opravou plotu, zpevněním plochy kolem objektů.
(…………) Investice činí celkem přibližně
8 mil Kč. Z toho 1,93 mil. je pokryto dotací
státu, kterou se městu podařilo získat v rámci dotace určené pro rozvoj cestovního ruchu
v hospodářsky slabém regionu.“
I v dalších letech pak docházelo k různým vylepšením prostředí koupaliště až do jeho dnešní příjemné podoby.
Michaela Vrzalová, kronikářka

Z plánských kronik
(kronika města 1945–1966, kronika města
1967–1990, kronika města 1988–2022)
Letos jsme se dočkali opravdového léta již
v červnu. Máme štěstí, že se můžeme vykoupat v příjemném plánském koupališti.
Toto koupaliště bylo vybudováno již před
druhou světovou válkou. V průběhu let se
jeho stav různě měnil, ale po většinu času
jsme se v něm koupat mohli.
V roce 1954 píše kronikář Alois Lokajíček:
„Velmi neutěšený zůstává stav koupaliště.
Toto koupaliště by jistě sloužilo svému účelu, kdyby byly provedeny některé adaptační
práce. Praxe posledních let ukázala, že řešení
úpravy brigádami občanů bude velmi těžké.
Občané ochotní pracovat na dobrovolných
brigádách věnují většinu času pomoci zemědělství, kde se nedostatek pracovních sil jeví
nejpotřebnější. Bude nutno získati potřebnou
částku, aby bylo možno uvedené práce zastati. Městečko má velmi pěknou polohu i okolí,
nevhodnost koupaliště však brání a bude jistě
i v budoucnu bánit zvýšení turistického ruchu. (…….) Občané bydlící v okolí nádraží
sice zřídili dětské koupaliště v místech nad
elektrárnou, toto koupaliště však nemůže zdaleka uspokojit potřeby městečka.“

Pozvánka na vernisáž výstavy Xénie Hoffmeisterové

Marcel Bárta
Zdroj: archiv Xénie Hoffmeisterové
V pátek 26. srpna v 18:00 zahájíme poslední
výstavu této sezóny. Autorka Xénia Hoffmeisterová se narodila v Trenčíně a vystudovala
malbu u doc. Oldřicha Smutného, v rámci
studia scénického a kostýmního výtvarnictví
na Divadelní fakultě Akademie múzických
umění v Praze. Žije v Praze, je členkou výtvar-

ného spolku Mánes, výtvarného spolku Hollar
a podílí se na provozu galerie MILLENNIUM.
I když původní profesí scénografka, je Xénia
Hoffmeisterová především výtvarnice. Jako
vypravěčka absurdních příběhů zachycuje
ve své práci nevšední okamžiky dnešní reality.
Její obrazové, kresebné i prostorové realizace
jsou aplikacemi jejích osobních zážitků a postřehů. Témata, o která se zajímá, zpracovává
opakovaně nejrůznějším způsobem a díky tomuto procesu je důsledně prozkoumá. Využívá tradiční techniky, jako malbu a sochařskou
práci s kamenem, tvoří koláže a objekty z odložených předmětů, pracuje s pozinkovaným
drátem.
Vernisáž doprovodí hudební vystoupení Ivo
Hucla a Marcela Bárty.
Ivo Hucl je básník, kurátor a kulturní aktivista.
Doma i v zahraničí realizoval řadu výtvarných

výstav a festivalů, často s tematikou Dálného
východu. Před rokem 1989 publikoval své texty pouze v samizdatu. Dosud vydal pět básnických sbírek a dvě knihy esejů, za které obdržel
mnoho literárních cen.
Marcel Bárta, saxofonista, klarinetista, skladatel a výtvarník, je významná postava české jazzové a improvizační scény a zakladatel
uskupení MUFF, VERTIGO a DoMa Ensemble. Je několikanásobným držitelem ceny akademie populární hudby ANDĚL. V poslední
době vystupuje s divadelním souborem Farma
v jeskyni.
Xénia Hoffmeisterová také ilustruje dětské
knihy. Můžete navštívit výstavu jejích ilustrací
v budově městské knihovny. Od 30. července
je přístupná v běžné otvírací době infocentra.
Obě výstavy potrvají do 2. října 2022.
Eva Vanišová, odbor kultury
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Výstava obrazů
Michala Tomka
Do 21. srpna můžeme navštívit působivou
výstavu. Její autor, Michal Tomek, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze
v ateliéru profesora Raimunda Ondráčka.
Po úspěšné kariéře restaurátora se již delší
dobu věnuje volné tvorbě. Aktuální témata,
jako jsou konflikt, boj, migrace, zasazuje
autor do nových souvislostí a zobrazuje je
v nečekaném prostředí. Téma konfliktu pozorované a zpracované v různých rovinách
nás citelně zasáhne ve vstupní hale. Pohyb
a posun v hravé podobě dominují v další části
výstavy. Když postoupíme výš, ohromí nás
obrazy ze série Hrací karty. Postavy z karet
na mariáš prožívají nové příběhy a jsou obklopeny nečekanými symboly. Michal Tomek
si svobodně pohrává se současností i s historií
a svou fantazii precizně převádí do obrazu.
A originalita jeho prací se projevuje nejen
ve zpracování námětů, ale i v dokonale propracované barevnosti jeho obrazů.
Eva Vanišová, odbor kultury

Michal Tomek Psí běh I., 2015,
olej, plátno

Sbírka děl výtvarného umění města Planá

Představujeme vám
Olbrama Zoubka
Výstava Olbrama Zoubka proběhla v Galerii ve věži 31. 5. – 3. 7. 1996.
Jeden z nejvýznamnějších českých sochařů 20. století Olbram Zoubek se narodil
21. dubna 1926 v Praze a zemřel tamtéž
15. června 2017.
Než Olbram Zoubek začal studovat na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Josefa Wagnera, měl toho již poměrně
dost za sebou. Byl totálně nasazen, aktivně
se zúčastnil Pražského povstání a absolvoval základní vojenskou službu. Z důvodu
nepřijetí na AVU absolvoval kamenosochařskou praxi u sochaře Otakara Velínského.
První Zoubkovou manželkou byla sochařka Eva Kmentová, jež byla jeho spolužačkou na studiích.
V lednu 1969 se rozhodl prokázat poslední službu Janu Palachovi a sejmul mu
posmrtnou masku. 1. června 1970 navíc
na hrob Jana Palacha položili bronzovou
náhrobní desku s Janovým reliéfem. Záhy
nato však deska z hrobu zmizela, byla
rozřezána a roztavena.

Olbram Zoubek, Akt ženy

Před rokem 1989 se jeho občanský a umělecký postoj neslučoval s oficiální politikou komunistické strany. Jeho druhým domovem se tak stala Litomyšl, kde získal
zakázku na restaurování fasády renesančního zámku. Jako hlavní koordinátor prací
zde působil od roku 1974 do roku 1993.
V roce 1998 byla v prostorech zámeckého sklepení otevřena stálá expozice s téměř stovkou jeho soch. Kromě toho jsou
Zoubkovy práce také ve veřejném prostoru
tohoto města.
Mezi nejznámější dílo Olbrama Zoubka
patří pomník obětem komunismu na Petříně, který vytvořil společně s architekty Zdeňkem Hölzlem a Janem Kerelem.
Mezi další zajímavé Zoubkovo dílo patří
pomník Miladě Horákové na Praze 5 nebo
pomník komunistické zvůle v Hostašových sadech v Klatovech.
Ve Sbírce děl výtvarného umění města
Planá se nachází jeho dílo – cínová socha
– Akt ženy.
V Muzeu Kampa v Praze na Malé Straně je až do 2. října otevřena výstava Eva
Kmentová, Olbram Zoubek: Lidská důstojnost. I z toho je patrné, že se ve Sbírce
děl výtvarného umění města Planá nachází
opravdové skvosty.
Zdroje:
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Šárka_Trčková
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Olbram_
Zoubek
• https://lam.litomysl.cz/umelec/336-olbram-zoubek
• https://www.myjsmetonevzdali.cz/pametnici/olbram-zoubek/
• https://www.galerietoga.cz/autori/zoubek-olbram
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomník_
obětem_komunismu_(Petřín)
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/53/Olbram-Zoubek.jpg
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Olbram Zoubek, Akt ženy
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Knižní tip
Renata Kalenská, Doktor vězeňských věd,
Motto, 2017, 168 s.
… „Jaké jsou vaše mindráky?“
„Prožila vaše žena někdy klidné období?“
„Kdo by se vám líbil jako prezident?“ … To
je jen malá ochutnávka z knihy rozhovorů
se spisovatelem Jiřím Stránským „Doktor
vězeňských věd“ (autor knihy a spoluautor
scénáře k seriálu Zdivočelá země).
Další tituly jejích knižně vydaných rozhovorů
– jsou to např. „Jan Saudek na útěku“, „Sloužit a pomáhat“ (K. Swanzerberg), „Lexikon
Otakara Motejla“ a další.
Autorkou těchto výborných rozhovorů je Renata Kalenská, úspěšná a zkušená novinářka.
Je držitelkou ceny Ferdinanda Petroutky
a spoluautorkou filmových scénářů, povídek
apod.
Pro čtenáře, kteří se zajímají o současné osobnosti kulturního a politického života, budou
tyto rozhovory Renaty Kalenské opravdovou
lahůdkou.
Marie Neubergová, čtenářka

Školní atletická olympiáda II. stupně
Měsíc červen se přehoupl do své druhé půlky, známky žáků již byly uzavřeny, a tím
pádem se děti mohly s čistou hlavou pustit
do sportování. Své odhodlání zdolat špičkové
atletické výkony uskutečnily v rámci školní
olympiády, která se uskutečnila ve čtvrtek
16. 6. na městském stadionu v Plané. Převážná část aktivních závodníků již měla za sebou
řadu klání z předchozích školních soutěží,
kde více či méně úspěšně sbírali vavříny. Získané zkušenosti a gradující forma tak volaly
po tzv. prodání. V rámci jednotlivých tříd si
děti samy vybraly své reprezentanty a uvedly
do nominačních listin. Bohužel u některých
zasáhla vyšší moc a nevolnosti neumožnily
v den závodu nastoupit, což ale bylo vyřešeno doplněním náhradníky. Závodilo se v klasickém štafetovém běhu, ve sprintu, skoku
dalekém a vysokém, v hodu a ve vrhu a v bězích podle příslušné kategorie. Atmosféra
v průběhu soutěží byla bouřlivá, nezávodící
hlučně povzbuzovali závodníky přesně tak,
jak to má na vrcholné sportovní akci vypadat.

Plánská 11

K vidění bylo opravdu velice mnoho kvalitních výkonů a vzájemných soubojů. Ale přece
jednu zvláštnost tento olympijský ročník měl
– někteří favorité překvapivě prohráli s tzv.
papírovými outsidery, ale o tom přesně sport
je. Tak jak to na všech velkých sportovních
akcích bývá, vítězové byli po zásluze dekorováni na slavnostním vyhlášení, poražení
sklidili uznání a závěr akce jsme si užili společným tanečkem.
Ivo Pejčoch, učitel

Foto: Luboš Beran

Vážení sportovní nadšenci, tak jako každý
rok, tak i letos si v kalendáři zaškrtněte poslední neděli v srpnu. Uskuteční se již 3.ročník závodu pod názvem Plánská 11. Soutěžit
se bude v běhu se psem a běhu samotném.
Na své si určitě přijdou i předškolní děti,
pro které bude připravena překážková dráha.
Celé nedělní dopoledne si užijeme plno zábavy, skvělých sportovních výkonů, bohaté
tomboly a hlavně výtěžek z této akce půjde
na podporu útulku u Šmudliny, tak neváhejte
a registrujte se na www.rozbehamecesko.cz
Jan Danko, pořadatel
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Konec školního roku ve školce

Zahradní slavnost a den otevřených dveří v MŠ 18. 6. 2022. Foto: Kristýna Kučerová
Začalo to školními výlety. V tomto školním
roce jsme se všichni vypravili do ZOO Plzeň. Počasí nám přálo, a tak jsme si návštěvu
u zvířátek užili. 1. června jsme oslavili den
dětí. Na zahradách obou školek jsme pro děti
připravili soutěže a nechybělo opékání buřtů.
Slunečný den, dobrá nálada, oběd na zahradě
– vše, co k oslavě patří. Další týden v úterý
ráno pršelo a pršelo. Bohužel všichni předškoláci, natěšeni na výlet do lesa, byli smutní.
Promočený les jsme nenavštívili. Druhý den
měly děti z MŠ Smetanova štěstí a do lesa
vyrazily. Poznávací výlet se vydařil a děti
byly nadšené. V MŠ Havlíčkova jsme pro
tatínky připravili malou oslavu ke dni otců.
Je pravda, že tatínkové tento svátek neslaví.
Pro maminky míváme setkání ve třídách,
zpívá se, vyrábí... Tatínkům to bylo líto,
tak jsme se rozhodli to napravit. Odpoledne
na zahradě bylo prima. Děti s tatínky vyzkoušeli velkou skluzavku, taťkové své děti vozili
v kolečku, děti vozily malé kolečko s míči,
prostě se běhalo jako o závod a on to závod
byl. Na všechny čekala odměna a na závěr
se opékaly buřty. Děti si své taťky opravdu

užívaly. My tatínkům děkujeme, protože
kromě zábavy nám moc pomohli s výzdobou
na zahradní slavnost. Ta nás čekala v sobotu
18. 6. na zahradě MŠ Havlíčkova. Slavnost
byla spojena s dnem otevřených dveří. Tato
akce byla opravdu vydařená. Moc děkujeme
všem, kteří přišli a společně s námi si užili připravený program. Zahájili jsme celou
akci poděkováním vedení města Planá, které
dotovalo rekonstrukci, a my se mohli sejít
na krásné zahradě a prohlédnout si novou
školku. Nejdříve zazpívaly všechny přítomné
děti z obou školek dvě písničky, pak zatančila
děvčata, která vystoupila pod vedením Irenky
Andree, děti se pobavily s Aňou, Pó a psem.
Malí i velcí si zabubnovali, výtvarníci mohli
pískovat obrázky a na závěr zahrála kapela
Fast food orchestra. Všem děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry. Počasí bylo poněkud úmorné, ale nechybělo občerstvení a ten,
kdo už opravdu byl horkem umořen, se mohl
osvěžit u rosítka, které máme na zahradě.
Nezapomněli jsme na naše předškoláky, kteří
v září zasednou do školních lavic. Rozloučili
jsme se s nimi společně s vedením města Pla-

ná na úřadě a druhý den proběhlo pasování
ve školkách. Poslední akcí před prázdninami bylo Spaní ve školce. Sešli jsme se s dětmi v MŠ Havlíčkova. Odložili jsme si věci
na spaní a vypravili se do druhé školky, kde
nás čekalo malé překvapení. Paní uklízečky
nám připravily cestu k pokladu, kde každý
našel malého plyšáka. Po návratu jsme si pohráli na zahradě, kde jsme i večeřeli. Po pohádce na interaktivní tabuli i čtené se všichni
uložili do postýlek a pak se spalo. Někteří si
mysleli, že tam jsme proto, abychom zjistili,
co v noci dělají hračky, ale to se nikdo stejně
nedozvěděl, protože všichni tvrdě spali. Děkuji všem dětem, za to, jak to zvládly, a paní
učitelkám, které ve školce s 33 dětmi byly
celou noc, nebo alespoň na chvilku přišly.
V červenci si obě školky od všech týden odpočinuly. Tři týdny byla otevřena MŠ Havlíčkova a v srpnu bude otevřena MŠ Smetanova,
samozřejmě v prázdninovém režimu. Poslední týden od 25. do 31. 8. budou obě školky
opět zavřené a 1. září se na Vás bude zase
těšit.
Lenka Vivodíková, ředitelka MŠ

Střední škola živnostenská Planá děkuje všem svým partnerům
V této krásné letní době, která pro většinu
z nás znamená načerpání nových sil a přípravu na nový pracovní rok a která je pro nás
pedagogy i nepedagogy ve školství zvlášť
cenná, neboť pro nás znamená reflexi zážitků a získaných zkušeností ze školního roku
minulého, chceme my ze Střední školy živnostenské v Plané poděkovat všem našim
partnerům, příznivcům a spolupracovníkům
z veřejné ziskové i neziskové sféry za jejich

podporu, přízeň a náklonnost.
Nebylo by pro nás možné bez pomoci firem
i mnohých jednotlivců uskutečnit vzdělávání v duálním systému, které přináší zdaleka
nejlepší výsledky a naše žáky zapojuje včas
do praktického života.
Jsme si vědomi odpovědnosti za výchovu
a vzdělávání, která je nám svěřena veřejností a rodiči, a proto chceme s oběma těmito
složkami dále těsně spolupracovat a připra-

vit mladé lidi na potřeby současnosti a výzvy
budoucnosti. Není to úkol lehký, vyžaduje
intenzivní nasazení, a proto všem našim partnerům a podporovatelům srdečně děkujeme
a přejeme, aby načerpali novou sílu a spolu
s námi zahájili nový školní rok s radostným
očekáváním a vytrvalou ochotou se na procesu vzdělávání a výchovy opět podílet.
Vladimír Kasík, učitel
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Výletnění Planá
SOBOTA 27. srpna, u kostela
Nanebevzetí Panny Marie

Akordeony, zvané též tahací harmoniky, dršťky a zednické klavíry ve všech jejich podobách.
13:00–20:00 SLÁDKOVNA – kočovná herna, mechanické hry a zábava pro všechny
od 3 do 103 let
13:15 – O ZAMILOVANÉ JEŽIBABĚ –
představení pro děti
13:45 – BOMBARDEON – akordeon a tuba,
muzika různých podob v podání P. Pilného
a B. Vítovce
14:30 – PRINCEZNA Z OBRÁZKU – středověký pohádkový příběh v podání divadla
Basta Fidli
15:15 – MAJDA VÍTOVCOVÁ – originální
vystoupení studentky hry na akordeon a příležitostné zpěvačky
15:45 – ABRAXAS DABRAXAS – příběh
malé čarodějnice, divadlo s loutkami pro děti
16:45 – ALIAKSANDR YASINSKI – hráč
na knoflíkový akordeon, pochází z Běloruska,
vystudoval konzervatoř v Minsku, Pražskou
konzervatoř a nyní studuje obor zvuk na pražské HAMU
18:00 – ROZLADĚNÝ DRŽKY – koncert
a představení dvou akordeonistek, zpěvaček a hereček A. Hessové a R. Havelkové
je koláží španělského flamenca a klasického
indického tance kathak, obohacené o poetiku
šansonu, nového cirkusu, nonverbálního divadla a klaunérie
19:15 – ROZÁLIE HAVELKOVÁ – koncert
s autorskými písněmi a harmonikou, obohacený francouzskými chansony a zpěvy Latinské Ameriky
20:00 – SKEČÍREK Divadlo Aqualung – večírek, ve kterém se střídá píseň se scénkou
a naopak
21:30 – ORCHESTR POSLEDNÍHO DNE –
závěrečný koncert kapely, která vznikla z hudebního tělesa kabaretu uváděného v divadle
Minor; po jeho skončení v roce 2008 se toto
těleso rozhodlo pokračovat dál jako regulérní
kapela s velmi nepravidelným až náhodným
koncertováním
Doprovodný program v podání Kosáků, dílny
pro děti. Celodenní vstupné 200 Kč (pro děti
do 12 let a seniory 100 Kč). Vstupné platí
i do Galerie ve věži s vyhlídkovým ochozem.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
Blanka Borůvková, spolek KOS
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Mistrovství ČR v požárním sportu
1.–3. 7. 2022 se uskutečnilo v Ústí nad Labem
Mistrovství České republiky jednotlivců dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu.
Mladí hasiči nám všem svými skvělými sportovními výkony dokázali, že se o budoucnost
jednotek dobrovolných hasičů nemusíme bát.
Z dorostenek se nejlépe se stometrovou dráhou poprala a zlatou medaili přivezla Barbora
Novotná (SDH Brod nad Tichou) – 18,60 s,
naše Michaela Marešová (Planá) vybojovala
v běhu na 100 m s překážkami deváté místo. Oběma blahopřeji a děkuji za vzornou
reprezentaci našich hasičských sborů. Dík
samozřejmě patří i trenérům, rodičům, prostě té partě prima lidí, tomu dobrému týmu,
bez kterého nejsme nic. A to u hasičů platí
dvojnásob.
Vždyť krédo hasičů – „Bohu ku cti – bližnímu
ku pomoci“ – bude platit ve všech dobách,
protože důsledky živelných a lidských po-

hrom jsou vždy pro postiženého stejně bolestné, ať je režim či zřízení jakékoliv.
Úkolem nás všech je udržet sbory dobrovolných hasičů všude, kde to jde. Proto je tak
důležité, aby sbor nezanikl, se o své nástupce
starat. V tomhle směru máme v Plané i Brodu
nad Tichou ty nejlepší.
Za všechny hasiče velké děkuji.
Josef Švarcbek, velitel JSDHO Planá

Michaela Marešová. Foto: Iveta Ulbrichová

Základní umělecká škola Planá, Dukelských hrdinů 85, Planá

DODATEČNÝ ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022–2023
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V PLANÉ
BUDE PROBÍHAT

OD 29. 8. 2022 DO 9. 9. 2022
VŽDY OD 13:00 DO 17:00
Přihlásit se mohou talentované děti, které k 1. 9. 2022 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.

Nabízíme

práci na DPP – dlouhodobou brigádu pro muže
Jedná se o vkládání těsnění do kastlíků na nářadí.
Vhodné i pro studenty nebo důchodce .
Platba hotově za kus.
Info: Bohemiacraft | tel. 604806191 | email: info@bohemiacraft.eu
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Poskytujeme pronájem pojízdného pódia 6x6m, ozvučení,
osvětlení a streamování pro Vaši sportovní/ kulturní/ společenskou akci. Dále nabízíme natáčení video záznamů
(např. absolventských koncertů, plesů, svateb, přednášek).
tel.: 602 680 390

matous.pilny@gmail.com

www.matysound.cz

Přijmeme

brigádníka/brigádnici
k lince a ke mlýnu na výrobu jednorázových
rašelinových obkladů.
BOHEMIA – SPA MOOR s.r.o. | Sídlo Chodová Planá.
Kontakt: 721 009 771

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a Dark
Shell-typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena 220–269 Kč/ks
Prodej: 5. 8. a 16. 9. 2022
Planá u autobus. nádraží – 15.30
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po–Pá 9:00
až 16:00, tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

10 | KALENDÁŘ AKCÍ

Plánský měsíčník 8/2022
www.kulturavplane.cz

SRPEN 2022
Návštěvníci akcí jsou povinni dodržovat aktuální ochranná opatření vlády ČR.

Datum

Čas

Název akce

Místo konání

Vstupné

v městském parku
u stodoly, občerstvení

vstup volný

Planá-Karlín
před pergolou

120 Kč

pá 12. 8.

21:00

LETNÍ KINO U STODOLY – promítání filmu ZNÁMÍ NEZNÁMÍ. Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás
můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny
zprávy a hovory ze svých mobilů. Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hofmann, Tomáš Měcháček, Tomáš Maštalír a další. ČR/SK 2022. Délka filmu 95 minut. Nevhodné do 12 let.

so 13. 8.

21:00

KARLÍNSKÉ LETNÍ KINO NA DECE – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2, česká komedie. Promítání s občerstvením pod širým
nebem, deky s sebou.

ne 14. 8.

15:00

NEDĚLNÍ DISKOHRÁTKY – zábavná show pro děti s klaunem, písničkami, hrami, soutěžemi a hlavně s hudbou a tancem. Vhodné pro děti všech věkových kategorií.

PLÁNSKÉ KOUPALIŠTĚ
altán

vstup volný

pá 19. 8.

19:00–22:00

SEPTIC PEOPLE NA KOUPÁKU, PŘEDKAPELA BALDERRA – správná páteční punkrocková párty.

PLÁNSKÉ KOUPALIŠTĚ
altán

vstup volný

so 20. 8.

13:00

OSLAVY ZALOŽENÍ SDH PLANÁ – žehnání praporu SDH Planá, ukázka hasičské techniky, kapela Golden Wind,
kapela Grande Tete, soutěže pro děti, vystoupení kouzelnice Renaty, občerstvení na místě.

Městský park

vstup volný

ne 21. 8.

21:00

VENKOVNÍ FILMOVÁ PROJEKCE – 54 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Film OKUPACE
z roku 2021 je tragikomické drama situované do doby normalizace. Hrají: Martin Pechlát, Cyril Dobrý, Antonie Formanová, Tomáš Jeřábek, Otakar Brousek ml. aj. Film získal tři České lvy za rok 2021. Délka filmu 90 minut.

nám. Svobody
KINONEKINO
parkoviště před
vchodem

vstup volný

pá 26. 8.

18:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY – XÉNIA HOFFMEISTEROVÁ – malba a objekty. Absolventka DAMU v Praze, kde studovala
scénické a kostýmní výtvarnictví a malbu u Oldřicha Smutného. Zabývá se především malbou a tvorbou soch a objektů,
vytváří ale i volnou a užitou grafiku a keramiku. Je členkou výtvarného spolku Mánes a výtvarného spolku Hollar.

GALERIE VE VĚŽI
s vyhlídkovým
ochozem

vstup volný

so 27. 8.

13:00–22:00

VÝLETNĚNÍ 2022 – multižánrový festival pro celou rodinu. Kočovná herna Sládkovna. Pohádky: O zamilované ježibabě, Princezna z obrázku. Divadlo: Rozladěné držky, Skečírek. Muzika – mnoho podob: akordeony, tahací harmonky,
dršťky a zednické klavíry. Hrají: Bombardeon, Mája Vítovcová, Aliaksandr Yasinski , Rozálie Havelková. Na závěr:
Orchestr Posledního Dne.

U KOSTELA
Nanebevzetí Panny
Marie v Plané

200 Kč / 100 Kč
celodenní

so 27. 8.

20:00

KARLÍNSKÉ LETNÍ KINO NA DECE – film: Tajemství staré bambitky 2 – promítání s občerstvením pod širým nebem,
deky s sebou.

Planá-Karlín
před pergolou

120 Kč / 60 Kč

ne 28. 8.

7:30–14:00

PLÁNSKÁ 11 – charitativní běh na podporu tachovského psího útulku U šmudliny, dětský program. Tombola, www.
rozbehamecesko.cz, facebook Plánská 11.

PLÁNSKÉ KOUPALIŠTĚ

STARTOVNÉ
250 KČ / 200 KČ /
50 KČ

ne 28. 8.

19:30

LÉTO S DIVADLEM – MAŠKARÁDA Divadlo Aqualung Praha – zcela osobité nastudování oblíbené hry Terryho
Pratchetta. Hrají: Eva Leinweberová, Zita Morávková, Barbora Valentová, Barbora Mošnová, Markéta Mandová, Václav
Krátký, Petr Gelnar, Václav Rašilov, Lubor Šplíchal, Miloš Mazal, Patrik Vojtíšek.

KINONEKINO

350 Kč / 200 Kč

po 29. 8.
út 30. 8.

19:30

LÉTO S DIVADLEM – VÁLKA S MLOKY Divadlo Aqualung Praha. Ani utopie, ani sci-fi. Čistá divadelní realita. Jevištní
adaptace satirického vědeckofantastického románu Karla Čapka z r. 1935. Hrají: Zita Morávková, Václav Rašilov, Lubor
Šplíchal, Petr Gelnar, Ondřej Lážnovský, Václav Krátký.

KINONEKINO

350 Kč / 200 Kč

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V PARKU – skákací hrad, hry pro děti, malování na chodník, obří bubliny, skákání gumy,
výtvarná dílna, občerstvení.

Městský park

vstup volný

PETR RÍMSKÝ – koncert českého písičkáře a kytaristy s jedinečným hráčským projevem.

KINONEKINO

180 Kč / 90 Kč

u rozhledny
na Bohušově vrchu

vstup volný

PŘIPRAVUJEME
čt 1. 9.

10:00–16:00

út 13. 9.

19:00

so 17. 9.

14:00–18:00

113 LET PLÁNSKÉ ROZHLEDNY – rodinné odpolene: hry, divadlo, kůň s vozíkem aj.

pá 23. 9.
so 24. 9.

8:00–17:00
9:00–15:00

OKRESNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA ovoce, zeleniny a květin.

KINONEKINO

vstup volný

st 28. 9.

13:00–19:00

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – IVAN HLAS TRIO, KATAPULT REVIVAL, výstava autoveteránů.

nám. Svobody

vstup volný

pá 14. 10.

19:00

DESET KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA, moderuje ALEŠ CIBULKA – pořad, který vznikl u příležitosti jubileí známého
hereckého páru a při příležitosti vydání knih zachycujících jejich vzpomínky.

KINONEKINO

180 Kč / 90 Kč

pá 26. 10.

19:00

POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ – Markéta Burešová & Mário Bihári Trio. Zuzana Navarová stihla za necelých 25 let své
hudební kariéry vytvořit nesmrtelný odkaz. Interpretace jejich písní se zhostila šansoniérka a herečka Markéta Burešová
a akordeonista, pianista, zpěvák a skladatel Mario Bihári, který hrál s Navarovou v kapele Koa.

KINONEKINO

200 Kč / 100 Kč

čt 10. 11.

19:00

ADÉLA ELBEL – stand-up komička a moderátorka, vystupuje v pořadu Na stojáka a v televizním pořadu Comedy club.
Žije život, jak nejlíp dokáže. Ale protože to občas zas tak dobře nedokáže, dala vzniknout svému novému, 80minutovému speciálu „První poločas rozpadu“.

KINONEKINO

200 Kč / 100 Kč

so 3. 12.

18:00

NEZMAŘI A VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO – folková kapela, která patří ke stálicím české hudební scény již téměř 45 let.
Společný koncert s V. K. Tomáškem, oblíbeným trampským a folkovým písničkářem z Lokte, bude hudební událostí,
na kterou se nezapomíná.

KINONEKINO

180 Kč / 90 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Sledujte aktuální program na www.kulturavplane.cz.				
Městská knihovna a infocentrum, předprodej vstupenek: nám. Svobody 56, tel.: 374 792 721 • KINONEKINO, nám. Svobody 34, tel.: 371 439 910 (informace podáváme hodinu před začátkem programu) •
Galerie ve věži, Kostelní ulice • kostel sv. Petra a Pavla, Bezdružická ulice • Plánské koupaliště, Tepelská ulice čp. 838• Městský úřad – odbor kultury, nám. Svobody 56, tel.: 728 488 038, 374 794 223 •
Hornické muzeum, Sadová 816, tel.: 737 658 320 •
Předprodej a rezervace: infocentrum – městská knihovna nebo on–line na www.kulturavplane.cz.
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