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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

v říjnu jsem byla na ustanovujícím zastupitelstvu znovu zvolena do funkce starostky města
Planá. Toto rozhodnutí plánských zastupitelů vnímám jako závazek nejen vůči našemu
městu, ale především vůči Vám, jeho obyvatelům a voličům. Velmi si vážím podpory,
které se mi dostalo od občanů našeho města,
a za tuto podporu všem upřímně děkuji.
Ráda bych zde poděkovala také všem,
kteří se voleb zúčastnili, a to bez ohledu
na to, kterou z kandidujících stran či uskupení
volili. Projevili tím zájem o další vývoj našeho města a zodpovědný přístup k veřejnému
dění v něm. Bez zájmu a participace občanů
by zastupitelská demokracie ztratila smysl.
Komunální volby 2022 rozhodly o novém
složení zastupitelstva města Planá, ve kterém bude zasedat sedm nových zastupitelů.

Rada města je také částečně obměněna a byla
jmenována ve složení Martina Němečková,
Pavla Nečasová, Pavel Nutil, Jaromil Mareš
a Jiří Fiala. Uvnitř tohoto čísla pak naleznete
celkovou sumarizaci výsledků voleb v Plané.
Začátek nového funkčního období je také příležitostí k poděkování všem členům minulého
zastupitelstva, kterým děkuji za jejich práci
pro město v uplynulých čtyřech letech. Před
nově zvolenou radou stojí nyní hlavní úkol
– připravit do začátku prosince návrh rozpočtu na rok 2023, který se bude projednávat na prosincovém zasedání zastupitelstva.
Naším cílem je podporovat úsporné a vyrovnané hospodaření města. Zastupitelstvo má
před sebou úkol nalézat shodu při stanovení
priorit pro fungování a rozvoj Plané na další
čtyřleté období. Ráda bych také vyjádřila na-

ději, že atmosféra v zastupitelstvu bude pracovní, věcná a konstruktivní.
Není pochyb, že naše město je plné života.
Každá radnice by měla být nablízku svým
občanům. Naslouchat jim a mít pochopení
pro jejich každodenní starosti a trápení. Jen
takové vedení města, které neustále reflektuje
zájmy všech svých občanů, váží si jejich práce a podporuje společenské aktivity, se může
dlouhodobě rozvíjet.
Pevně věřím, že následující rok bude, přes
všechny současné komplikace, rokem úspěšným pro celé naše město. To vnímám jako
prvořadý úkol, neboť jako starostka jsem tu
především pro Vás, pro občany Plané.
Ještě jednou děkuji za důvěru a podporu.
Martina Němečková
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Jak se volilo v Plané
Ve dnech 23. a 24. října 2022 se konaly volby do zastupitelstva města. V Plané se volilo v pěti volebních okrscích. Průběh voleb zajišťovalo
30 členů okrskových volebních komisí spolu se zapisovatelkami. Ti všichni zajistili bezchybný průběh hlasování, sčítání a předání výsledků
voleb. Díky za skvěle odvedenou práci nepatří však jen členům okrskových volebních komisí a zapisovatelkám, ale všem, kteří se na organizaci voleb ve městě podíleli. Mám na mysli další zaměstnance městského úřadu, městské policie, školníka, uklízečky i pracovníky Plánských
služeb. Všem touto cestou děkuji za spolupráci. Voleb se podle údajů Českého statistického úřadu zúčastnilo 40,48 %. Pro srovnání v roce
2018 to bylo 41,22 % a v komunálních volbách v roce 2014 byla volební účast 39,59 %. Státní volební komise vyhlásila výsledky voleb dne
27. 9. 2022 ve Sbírce zákonů.
Zvolenými zastupiteli se stali:
JMÉNO

KANDIDÁTNÍ LISTINA

POČET ZÍSKANÝCH HLASŮ

Mgr. Martina Němečková

PRO PLANOU STAN, NK

518

RSDr. Josef Švarcbek

KSČM a nezávislí

448

Jiří Fiala

ANO a nezávislí

435

Viktor Kapolka

ANO a nezávislí

432

MUDr. Jiří Kučera

PRO PLANOU STAN, NK

412

MUDr. Jaromil Mareš

PRO PLANOU STAN, NK

398

Miroslav Svoboda

ANO a nezávislí

396

Mgr. Pavla Nečasová

ANO a nezávislí

387

Václav Palíšek

PRO PLANOU STAN, NK

382

Ing. Helen Ryšavá

KSČM a nezávislí

353

Ing. Pavel Nutil

Sdružení ODS, NK

348

Mgr. Jiří Kučera

Sdružení ODS, NK

340

Bc. Václav Packan

Hlas za lepší Planou s SPD

317

František Kadlec

Hlas za lepší Planou s SPD

296

Stanislav Kvasnička

SLOVO OBČANA a PLANÁ náš domov

232

Blahopřejeme zvoleným zastupitelům a věříme, že svoji práci budou vykonávat v duchu slibu zastupitele, tedy svědomitě, a v zájmu města
a jeho občanů.
Tereza Coufalová, tajemnice

Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin

Foto: Petra Tomášková
Ve dnech 23.–24. září 2022 proběhla v Kiněnekině v Plané Okresní výstava ovoce,
zeleniny a květin. Výstava byla z důvodu rekonstrukce výstavních prostor v budově Mže
Tachov právě přesunuta do Plané. Již den
před zahájením výstavy začali vystavovatelé
z řad ZO ČZS působících v okrese Tachov,
ale i jednotliví příznivci zahrádkaření navážet
své výpěstky (exponáty) a pro realizační tým
začala perná práce v přípravě sálu, instalaci
a označování exponátů v sále Kinanekina.
Největší expozice zde měla ZO ČZS Planá,

Tachov a Bor, která také letos zvítězila a získala putovní pohár o nejlepšího vystavovatele. Je škoda, že se z celkového počtu sedmi
aktivních ZO ČZS v okrese Tachov nezúčastnily všechny, zejména naši sousedé z Chodové Plané. V rámci výše uvedené výstavy proběhla soutěž o nejkrásnější jablko a hrušku,
do níž byli zapojeni návštěvníci. Největšími
vystavovateli jablek a hrušek byli Ing. Kadlec
z Tachova a p. Troják z Přimdy, který získal
1. místo v obou kategoriích. Musím zdůraznit,
že i přes veliký počet vystavených exponátů
jablek a hrušek získal 4. místo za vystavenou
hrušku náš člen a předseda ZO ČZS Planá
Ing. Jiří Ťupa. Za výbor ZO ČZS Planá se
musím zmínit o účasti plánských zahrádkářů.
Nejaktivněji se zapojili zahrádkáři ze zahrádkářských osad Plzeňská a Svornost, celkem
18 vystavovatelů s více než 20 druhy ovoce
a zeleniny. Poděkování patří také tzv. přídomním zahrádkářům v Plané, kteří výstavní
prostor určený pro Planou zaplnili z velké
části. Akce se kromě návštěvníků zúčastnily
i třídy ZŠ z Plané a MŠ z Lomu u Tachova.
Poslední den proběhlo vyhodnocení výstavy, odměnění nejúspěšnějších vystavovatelů
a likvidace výstavy. Výstava v příštím roce
bude organizovaná opět v září v překrásných
prostorech jízdárny ve Světcích u Tachova.
Jiří Smrčka, za organizační výbor výstavy

Taneční odpoledne
V neděli 16. 10. uspořádala plánská organizace Svazu tělesně postižených v KINĚNEKINĚ taneční odpoledne. K tanci a poslechu
dobře hráli a zpívali jako již tradičně pan
Havel s dcerou. Všem se také líbilo vystoupení
malých tanečnic z plánské základní umělecké
školy pod vedením paní učitelky Ireny André.
Bohužel se tentokrát nemohli zúčastnit členové partnerské organizace z Tirschenreuthu.
Těsně před odjezdem se totiž všichni povinně
podrobili testu na koronavirus a k jejich překvapení byla celá polovina pozitivní. Tak nám
zase covid překazil setkání. Našim přátelům
alespoň přejeme, aby jejich onemocnění proběhlo bez komplikací. Doufejme, že se naše
příští setkání uskuteční bez problémů.
Michaela Vrzalová, členka výboru STP

Vzpomínka
Dne 19. 10. uplynulo 20 let od chvíle, kdy
navždy odešla moje kamarádka a kolegyně,
paní Vendula Círová.
Její osobitý humor, nadhled a postoj k životu
mi velmi chybí.
Myslím, že všichni, kteří ji znali, mi dají
za pravdu a společně se mnou jí věnují vzpomínku.
Děkuji.
Marcela Hnízdilová
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Sbírka ke Dni válečných veteránů
Den válečných veteránů je nejen v České republice, ale i ve světě uctíván 11. listopadu.
Symbolem tohoto dne je květ vlčího máku,
který vetknutý do klopy vyjadřuje úctu
a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky.

PŘIPOJTE SE KE SBÍRCE, POMOZTE
NÁM ROZŠÍŘIT TRADICI DNE VETERÁNŮ A VYBRAT PROSTŘEDKY NA ZAZNAMENÁNÍ, VYPRÁVĚNÍ A UCHOVÁNÍ PŘÍBĚHŮ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
A BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU PRO PŘÍŠTÍ GENERACE. TĚM, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ
PŘÍMOU POMOC, POMÁHÁME V RÁMCI CENTRA POMOCI PAMĚTI NÁRODA.

Moštování ovoce

Přijďte si od 1. do 30. listopadu koupit do infocentra (dům čp. 56) vlčí mák, připomeňte
si hrdinství vojáků, vzdejte úctu a podpořte
kampaň Paměti národa.
V pondělí 7. listopadu také proběhne v městské knihovně – oddělení pro děti a mládež
tvůrčí dílna zaměřená na výrobu vlčích
máků, které budou umístěny pod stromy
na náměstí Svobody.
„Národ, který zapomene svou minulost,
nemá žádnou budoucnost.“ – Winston Churchill
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Domácí hospic Západ
Domácí hospic Západ, z.s.
náměstí Republiky 70, 347 01 Tachov
tel.: +420 722 982 914, 725 173 288
e-mail: hospic@hospiczapad.cz
web: www.hospiczapad.cz
Sobota 5. listopadu 13:00–18:00
Komunitní centrum KAT, Pivovarská ul. 281,
Tachov
VYMĚŇ SI ŠATNÍK A PODPOŘ HOSPIC!
Přijďte si vyměnit šatník a zároveň tím podpořit Domácí hospic Západ, z.s.
SWAP neboli výměna je nejšetrnější způsob ekologického získávání věcí. SWAP organizují dobrovolnice Kateřina Lorencová
a Kamila Všetičková, které se rozhodly, že
uspořádají charitativní akci udržitelné módy:
„Dones to, co nenosíš, a odnes si nové kousky
do svého šatníku.“
Příjem do péče a poradenství:
Marie Fouňová, DiS., tel. 601 082 240,
poradna@hospiczapad.cz
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek po předchozí telefonické dohodě, od pondělí do pátku v čase 7:30–15:30
POSKYTOVANÉ SLUŽBY DOMÁCÍHO
HOSPICE ZÁPAD:
• domácí paliativní péče (domácí hospic),

Z plánských kronik
• zdravotní a sociální služby multidisciplinárního týmu,
• sociální poradenství pro klienty, jejich
blízké a veřejnost,
• psychosociální podpora,
• poradenství pro pozůstalé,
• zápůjčky pomůcek a zdravotnických
prostředků,
• osvěta pečujících osob.
NÁŠ MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM:
lékařky, zdravotní sestry, sociální pracovnice,
poradkyně pro pozůstalé, psycholog, pastorační pracovník, dobrovolnická pomoc.
Abychom mohli nadále poskytovat služby
hospice, nutně potřebujeme získávat finance
na činnost. Pro podporovatele je k dispozici
účet: 6169719309/0800. Uveďte prosím poznámku k převodu „dar“. Za každý finanční
příspěvek, kterým podpoříte činnost hospice, děkujeme! Více informací na telefonu
722 982 914.
Za první dva měsíce hospic přijal do péče více
než deset klientů a pomohl tak jejich blízkým
k tomu být doma v sepětí s jejich blízkými,
když slunce zachází.
Lucie Davidová,
fundraising

Týden sociálních služeb a pečovatelská služba
Pečovatelská služba Planá se v letošním roce
opět zapojila do celostátní akce „Týden sociálních služeb ČR“. V pondělí 3. 10. 2022 byli
zástupci pečovatelské služby k dispozici veřejnosti na náměstí v informačním stánku. Ti,
kteří k našemu stánku zavítali, mohli získat informace o poskytovaných službách a odpovědi
na své případné dotazy.
Pokud jste nás nezastihli, můžete nás kontaktovat osobně v sídle pečovatelské služby v Bohušově ulici (Dům s pečovatelskou službou)
nebo telefonicky na čísle 730 511 976, případně na e-mailu pecsluzbaplana@seznam.cz.
Simona Peteříková,
vedoucí pečovatelské služby

Výbor ZO ČZS Planá upozorňuje zájemce
o moštování ovoce v místní moštárně, že
v měsíci listopadu 2022 bude v provozu už
jen dvě soboty – 5. a 12. – v obvyklé pracovní době. Dne 12. 11. 2022 bude otevírací doba v odpoledních hodinách zkrácená
do 15 hodin z technických důvodů (zazimování moštárny). Vše ostatní platí jako
vždy – viz web ZO ČZS Planá. Děkujeme
všem našim zákazníkům za využití služeb
v místní moštárně a těšíme se na shledanou
v příštím roce, 2023.
Jiří Smrčka,
za výbor ZO ČZS Planá

Foto: Simona Peteříková

(kronika města 1988–2002)
Již celá desetiletí patří neodmyslitelně
k našemu městu Plánský měsíčník. Začal
vycházet v únoru 1991, tehdy pod názvem
Plánský občasník. Jeho smyslem je informovat občany o dění ve městě, záměrech
představitelů města, kulturním programu
atd. Někteří lidé občasníku předpovídali jepičí život, ale mýlili se. Nejdříve se předpokládalo, že bude vycházet „občas“ – odtud
tedy původní název, posléze se z něj ale stal
Plánský měsíčník. Letos tedy tento plánský
zpravodaj vychází již třicátým druhým rokem a, jak bylo napsáno v říjnovém čísle,
získal 1. místo v krajském kole soutěže
Radniční listy 2022.
V roce 1991 napsal kronikář PhDr. Vališ
pouze:
„Plánský Občasník se letos objevil v dvojlistovém vydání.“
V roce 2001 tentýž kronikář napsal:
„Plánský měsíčník oslavil 10 let od svého
vzniku. V době svého vzniku se nazýval
‚Plánský občasník‘ a měl vycházet v cca
1 000 výtiscích. Finanční náklady měly činit podle rozsahu 2000–4000 Kč. Jednotlivé
články nebyly honorovány. Náklady byly
kryty výnosem z prodeje, poplatky soukromých podnikatelů za uveřejnění inzerátů,
zbytek nesl městský úřad, cena jednoho
výtisku byla 1 Kč. Protože ale začal vycházet pravidelně každý měsíc, byl od čísla
12 přejmenován na ‚Plánský měsíčník‘.
První čísla tiskla tiskárna ELKAPRINT
Cheb. Od ledna 1993 tiskla měsíčník tiskárna Marientprint Mariánské Lázně a od čísla 7/1993 konečně začal měsíčník vycházet
přímo v Plané…“
Dnes je Plánský měsíčník tisknut jinde,
a to kvůli státem nastaveným nesmlouvavým pravidlům výběrových řízení. Vychází
ve 1 200 výtiscích. Články nadále nejsou
honorovány, náklady nese zcela naše město
(až na poplatky za inzeráty). Od dubnového
čísla 2020 je Plánský měsíčník k dispozici
zdarma.
Michaela Vrzalová,
kronikářka
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SŠŽ Planá po roce opět ožije workshopy
Již tradičními se dají nazvat workshopy pro
žáky 8. a 9. tříd základních škol, které pořádá
Střední škola živnostenská v Plané. V letošním roce se uskuteční během dvou týdnů, a to
od 7. do 18. listopadu. Pro vycházející žáky
základních škol z blízkého i širokého okolí
bude připraven bohatý program, který jim jistě dodá inspiraci k volbě budoucího povolání.
První část workshopu se odehraje v budově teoretické výuky v Kostelní ulici a druhá část se
uskuteční v budově odborného výcviku gastro
oborů a krejčích v ulici Bezdružické, kde se
představí i stavební obory. Na obou místech
se budou návštěvníkům věnovat nejen učitelé
odborných předmětů a mistři odborného výcviku, ale i naši žáci. Ti je seznámí s chodem
školy a domova mládeže, výukovými prosto-

ry teorie i praxe a náplní jednotlivých oborů
i s jejich pozdějším uplatněním, včetně možnosti pokračování v nástavbovém studiu. Také
je zapojí do praktických činností, jako je pečení a zdobení u cukrářů, vaření ve výcvikové kuchyni a šití na šicích strojích. Dále žáky
základních škol čeká ukázka práce se dřevem
a malířských technik. Vyzkouší si též ošetřování pacientů s ošetřovateli a pečovateli, instalaci a správu telekomunikačních sítí i práci
s 3D tiskárnou se spojovými mechaniky pro
informační technologie. Zaměstnanci školy
věří, že workshopy pomůžou návštěvníkům
vykreslit obrázek o životě na střední škole
a upřesnit představy o jednotlivých oborech.
Kateřina Vosyková, učitelka

Z plánské farnosti

Foto: Organizátor závodu
24–25.9 se v Hluboké nad Vltavou konalo
MČR v canicrossu a my rozhodně nemohli
na startu chybět. Na začátku léta, když jsem
se o závodě dozvěděl, nastalo dilema. Se kterým psem poběžím, protože canicross není
jen o rychlosti psa a páníčka. Je to o tom, že
si musí vše sednout, není prostor pro chyby,
nervozitu ani přehnané ambice. Padla volba
na nejmladšího Dextera, vše jsem tak vsadil na jednu kartu. Bohužel skoro vše vzalo
za své, když mě zranění z tenisu na dva měsíce vyřadilo ze hry, a tak jsme začali naplno
trénovat až 14 dní před závodem. Trénink
jsme tomu museli přizpůsobit. Při sobotním
závodě se startovalo intervalově po 20 sekundách a my jsme odstartovali uprostřed startovního pole. Dexter začal závodníky před
námi doslova nahánět a na mně bylo jen držet krok a nespadnout na bahnité trase, což
se mi ve finále podařilo. Dexter absolutně
nejrychlejším časem v kategorii zavřel pusu
všem pochybovačům, že je malý a nezkušený.
Po závodě už se mi hnaly hlavou myšlenky
na nedělní závod, ze kterého jsme startovali
z první pozice. Nesměl jsem na sobě nechat
znát nervozitu, i když já i Dexter jsme trochu
podléhali velikosti závodu. Nicméně plán byl
jasný. Nepřepálit začátek a postupně zrychlovat, protože náskok na druhého 30 sekund byl
solidní, avšak již na druhém kilometru se nám
náskok rozplynul. Loňský šampion předvedl
skvělý start a brzy nás se svým psem doběhnul.
V tu chvíli jsem musel opět zariskovat a běžet
na maximum. Dexter také přepnul a jako by mi
říkal, přeci neskončíme na druhém místě. Závěrečný úsek vyloženě bolel. Ale vše se v dobré obrátilo a cílem jsme proletěli na 1. místě.
Dexter porazil loňského šampiona o 40 sekund
a my jsme se po náročném víkendu stali Mistry
České republiky v canicrossu RNB.
Jan Danko, závodník

Vážení a milí spoluobčané Plané,
listopad je měsíc, kdy si na samém jeho začátku připomínáme cíl našeho života – nebe.
1. listopadu slaví Církev slavnost Všech
svatých, tedy, jak věříme, těch, kteří jsou
již v nebi a přimlouvají se za nás. Martyrologium Romanum, tedy jakýsi oficiální seznam uznávaných svatých katolické církve,
čítá více než 7 tisíc jmen. Ortodoxní církve
uctívají téměř 2 tisíce světců. Ve skutečnosti je to určitě další velké množství lidí, které
jsme možná i znali, ale nejsou na žádných
oficiálních seznamech. A my se ptáme, co
je to svatost? Vzhledem k různým legendám by se nám mohlo zdát, že svatost je
nedosažitelný cíl mimo schopnosti obyčejného člověka. Ježíš nás však vybízí ke svatosti všechny. Jedním z posledních světců

Církve je Ital Carlo Acutis. Zemřel na náhlou leukémii po dvou týdnech nemoci ve svých
15 letech v roce 2006. Co je znamení svatosti tohoto normálního teenagera naší doby?
Jeho víra, za kterou se nestyděl a kterou
se současným způsobem snažil nenásilně
zprostředkovávat prostřednictvím mimořádné znalosti informatiky a počítačů. Hrál
hry, natáčel videofilmy a přitom dokázal
prostě a jednoduše být svatý. Svatost tedy
není něco, co se nás netýká. Úsilí o svatost
je naše povinnost. Kdybychom byli svatí,
nebylo by násilí, válek ani chudoby ve světě. K tomu však máme ještě hodně daleko.
Přesto se však nevzdávejme!
Aktuální dění ve farnosti můžete také sledovat na stránkách www.farnostplana.eu.
Jiří Majkov, farář

26. setkání hornických měst a obcí ČR

Foto: Helena Tomšovská
Ve dnech 23.–25. září se v Kutné Hoře konalo pravidelné Setkání hornických měst a obcí
České republiky. Jak je již tradicí, město Planá na této celostátní akce zastupovali členové plánského Hornicko-historického spolku.
Letošní setkání bylo obzvlášť mimořádné,
protože se konal v krásném a starobylém městě, na jehož podobě se hornictví významně
podílelo.

Oficiální slavnostní atmosféru setkání obohatil i bohatý kulturní program připravený
pro účastníky setkání, občany i návštěvníky
města.  
Světoznámou památkou Kutné Hory je chrám
sv. Barbory, která je patronkou horníků.
U příležitosti setkání se v chrámu konala slavnostní mše. Katedrálu do posledního místečka
zaplnili horníci ve slavnostních uniformách.  
Náš plánský spolek měl na této akci velký důvod k spokojenosti. Člen našeho spolku pan
Antonín Bouša obdržel významné ocenění:
Českého Permona za celoživotní dílo. Pana
Antonína Boušu většina občanů Plané zná
pouze od vidění, protože to je člověk, který
se nejvíce pohybuje okolo plánského hornického muzea. Původní profesí je zedník a jeho
rukama prošla každá cihla, každá lžíce malty atp., které byly použity při stavbě objektů
našeho muzea. Jsou to tisíce bezplatně odpracovaných hodin a další tisíce hodin, které
bezplatně odpracoval jako průvodce a uklízeč
na muzeu.
Jan Teplík, Hornicko-historický spolek
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Stand-up Adély Elbel v Kiněnekině

Ve čtvrtek 10. 11. v 19:00 vystoupí v Kiněnekině komička Adéla Elbel se stand-upem
První poločas rozpadu. Komička Adéla Elbel
žije život, jak nejlíp dokáže. Ale protože to
občas zas tak dobře nedokáže, dala vzniknout svému novému, 80minutovému speciálu

Foto Archiv Adély Elbel
Stand up your life: první poločas rozpadu, ve
kterém mluví o tom nejpodstatnějším – tedy
sama o sobě. Přijďte se přesvědčit, jak dokáže
být zábavná, stejně jako nesmlouvavě kritická
a díky své lásce k proseccu taky někdy fajn…
Tuhle one woman show nechcete propásnout.

Adéla Elbel je stand-up komička a moderátorka, pravidelně vystupuje s pořadem Na
stojáka a v televizním pořadu Comedy club.
Zabývá se životem v popkulturním odkazu,
s přesahem do filosofie citátů moudrých lidí.
Adéla Elbel je stand-up komička a moderátorka, kterou neformoval Marek Eben, ale spíš
Slávek Boura. Je autorkou biografické knihy
Doba temna, o které říká: „Skončíš v nenáviděné práci v ofisu, začneš chápat, že podobnou přítrž by si zasloužilo i tvé manželství,
konečně se odvážíš vnímat sama sebe a své
potřeby a bum! Zjistíš, že jsi zase těhotná. Tak
by se dal shrnout začátek takzvaného období
temna mého života. Zatemnění mysli, temnoty duše i občasné řízené zatemňování mozku.
Cesta ven byla složitá, ale přinesla spoustu
zkušeností. Především jednu: Get up, stand
up, stand up for your life! Po přečtení už mě
neuvidíte jako dřív. Pokud si chcete uchovat
představu drsné a nesmlouvavé bitch, raději
knihu ani neotvírejte.“ (Kniha Doba temna je
k vypůjčení v městské knihovně.) Vstupné
na představení je 200 Kč a senioři za polovic. Vstupenky můžete kupovat jako obvykle
v infocentru (nám. Svobody 56) nebo online
na kulturavplane.cz.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Sbírka děl výtvarného umění města Planá
litických důvodů vyloučena studentskou
prověrkovou komisí se zákazem studovat
i na jiných školách.
Provdala se za spolužáka Pavla Brázdu.
Díky řediteli Vyšší školy uměleckého
průmyslu mohli oba manželé v roce roku
1950 nastoupit do 3. ročníku této střední
školy a absolvovat grafickou speciálku
prof. Dillingera. Stále ale nemohli veřejně
vystavovat.

Představujeme vám
Věru Novákovou
Výstava Věry Novákové proběhla v Galerii ve věži 20. 5. – 18. 6. 2000.
Malířka, sochařka, grafička a ilustrátorka
Věra Nováková se narodila 17. ledna 1928
v Praze a žije tam dosud.
Vyrůstala v rodině liberálního a humanistického pražského právníka Bohumila
Nováka jako dvojče sestry Hany a jedno ze
šesti dětí. Po absolvování klasického gymnázia byla přijata roku 1947 na Akademii
výtvarných umění v Praze, ale po komunistickém puči byla v únoru 1949 z po-

Věra Nováková: Homo
V jejich bytě se scházel filosofický kroužek, jehož se zúčastňovali přední čeští
intelektuálové, a přednášel tu i prof. Jan
Patočka.

Toto životní období hodnotí Věra Nováková slovy: „Za cenu toho, že jsme nevystavovali, jsme získali absolutní uměleckou
a tvůrčí svobodu. Nemusela jsem chodit
na žádné komise, nikomu nic vysvětlovat.
Nezávislost byla pozitivní stránka, která se
do mojí tvorby promítla. Ta negativní byla
totální absence zpětné vazby, protože pro
umělce je malování do šuplete poměrně
nezdravé.“
Teprve v roce 1991 měla Věra Nováková
společně s Pavlem Brázdou první velkou
výstavu obrazů z padesátých let v PKC
Ženské domovy, ke které Revolver Revue
vydala obsáhlý katalog s barevnými reprodukcemi. Výstava pak putovala do Chebu,
Olomouce a Budapešti.
Ve Sbírce děl výtvarného umění města
Planá se nachází její litografie s názvem
Homo.
Zdroje:
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Věra_Nováková_(výtvarnice)
• https://www.pametnaroda.cz/cs/novakova-vera-20161109-0
• http://www.artforgood.cz/cs/virtualni
-prohlidky/vera-novakova-kampak-a-odkud
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Věra_Nováková_(výtvarnice)#/media/Soubor:Věra-Nováková.jpg
Eva Vanišová, odbor kultury
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Pozvánka do muzea v Mariánských Lázních
Ředitel muzea provede návštěvníky expozicemi.
Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně si v listopadu pro své návštěvníky připravilo bohatý program.
V úterý 1. listopadu v 18:00 se koná slavnostní zahájení výstavy obrazů Jana Sozanského. Výstava nese název „Nejen Mariánské Lázně (trochu jinak)“. Tvorbu tohoto
mariánskolázeňského malíře můžete znát
z různých reklamních cedulí a billboardů
umístěných v Mariánských Lázních nebo
z tisku jako doprovod sci-fi povídek. Inspiraci pro svá díla čerpá ze svých zájmů o le-

tectví a kosmonautiku, z vědecko-fantastické literatury, hudby a v neposlední řadě
z cestování. Výstava bude pro návštěvníky
přístupná do neděle 4. 12. 2022.
Tradiční akcí v muzeu je filmový festival
Snow Film Fest, který nabídne snímky plné
adrenalinu, dobrodružství, zimních sportů
a divoké přírody. Snow Fim Fest 2022 začíná v kinosále muzea v pátek 11. listopadu
v 17:30. Vstupné na festival je dobrovolné.
Poslední, neméně zajímavou plánovanou
akcí jsou speciální podvečerní prohlídky
muzea. Goethovými pokoji a expozicemi
provede návštěvníky sám ředitel muzea

Mgr. Ing. Jaromír Bartoš. Účastníci prohlídky budou mít možnost pokládat panu řediteli dotazy týkající se historie města a jeho
lázeňské tradice.
V měsíci listopadu se budou konat dvě speciální prohlídky ve čtvrtek 10. 11. a 24. 11.
2022 vždy od 17:00. Prohlídka bude trvat
60 až 90 minut dle zájmu. Cena vstupenky
je 100 Kč. Počet míst na prohlídce je omezen na 12 osob. Rezervaci je možné provést
na e-mailu pokladna@muzeum-ml.cz.
Těšíme se na Vás v muzeu!

ských dvorcích, v Tachově či v Mariánských
Lázních. Věnuje se různým stylům tvorby –
abstraktním dílům, strukturovaným mandalám,
obrazům květin, abstraktním portrétům a dal-

ším... Potěšte své chuťové smysly, oko i duši od
17. 11. do 31. 12. 2022.
Budeme se těšit.
Jiří Brabec, Cukrárna u Kostela

Martina Malá, PR muzea

Pozvánka na výstavu
Srdečně Vás zveme na výstavu malířky DANY
GUBALOVÉ z Aše, která již v minulých letech
vystavovala např. v Praze na OPEN AIR festivalu a v Galerii u Zlatého kohouta, na Cheb-

Rozsvícení vánočního
stromu
Začátek adventu v Plané slavnostně přivítáme rozsvícením vánočního stromu na
náměstí Svobody. Jako každý rok nás čeká
adventní trh se stánky řemeslníků, občerstvením, svařákem a horkou čokoládou.
S nadcházejícím stmíváním se můžeme těšit
na vánoční koncert skupiny KVINTETKY,
vystoupení žáků ZUŠ a také na kouzelné
taneční vystoupení WINTER DANCE. Závěr
večera patří tradičně magickému okamžiku
rozsvícení vánočního stromu. Těšíme se
na setkání.
Eva Vanišová, odbor kultury

Foto: Petra Tomášková
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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

od založení

SPORTKLUBU

CHODOVÁ PLANÁ

KO NCERT

11.11.
2022

od 20.30 hod.
KULTURNÍ DŮM
CHODOVÁ PLANÁ Vstupné 150 Kč
Předprodej: Tomáš Marcin, tom.marcin@seznam.cz, tel.: 731 044 037 nebo Městys Chodová Planá kancelář účtárny.
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LISTOPAD 2022
Návštěvníci akcí jsou povinni dodržovat aktuální ochranná opatření vlády ČR.

Datum

Čas

Název akce
DESKOBORCI – herní klub milovníků deskových her, pro zkušené hráče i začátečníky. Hráči mohou využít deskové hry
z knihovny nebo si donést z domova vlastní.

Místo konání

Vstupné

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

st 2. 11.

13:00–16:00

so 5. 11.

19:30

TANČÍRNA DOMÁCÍ HÁČKOVANÁ – večer v rytmu swingu a dalších melodií. K tanci i k poslechu hraje orchestr
Zatrestband z Třešti a hudební uskupení Tutti Voci z Plzně. Dobroty od Turka, domácí dobroty v tombole. Za donesenou domácí zavařeninu 5 lístků do tomboly.

KINONEKINO

350 Kč

po 7. 11.

13:00–15:00

TVŮRČÍ DÍLNA V KNIHOVNĚ – výroba vlčích máků, symbolu pocty válečných veteránů. Každý si může vyrobit vlčí
mák, který si může nechat nebo bude moci mák přidat do makového pole, které vytvoříme pod stromy na náměstí.

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

út 8. 11.

10:00–11:00

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – čtecí hodinka pro malé čtenáře spojená s tvůrčími a pohybovými aktivitami. Bude se číst
knížka „Jak myška snědla měsíc“ od autora Petra Horáčka.

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

čt 10. 11.

19:00

ADÉLA ELBEL – stand-up komička a moderátorka, vystupuje s pořadem Na stojáka a v televizním Comedy clubu.
Žije život, jak nejlíp dokáže. Ale protože to občas zas tak dobře nedokáže, dala vzniknout svému novému, sólovému
speciálu „PRVNÍ POLOČAS ROZPADU“.

KINONEKINO

200 Kč / 100 Kč

so 12. 11.

18:00

KONCERT PRO ONKOLÁČKA - benefiční koncert. Účinkují kapely TAKiTAK a Potíže.

KINONEKINO

vstup
dobrovolný

st 16. 11.

13:00–16:00

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

čt 17. 11.

17:00

33 LET SVOBODY V PLANÉ – tradiční setkání jako připomínky sametové revoluce v roce 1989, která vedla k pádu
komunistického režimu v Československu.

nám. Svobody
Svatojánský sloup

vstup volný

ne 20. 11.

14:30

NEDĚLNÍ ČAJE – oblíbené sváteční odpoledne s hudbou k tanci i poslechu, hraje Lázeňské trio. V ceně vstupenky je
zahrnuto drobné občerstvení.

KINONEKINO

50 Kč

út 22. 11.

15:00/17:00

PŘEDNÁŠKA LUCIE KORYŤÁKOVÉ – O bobrech, kteří žijí v Českém lese. Tématu se L. Koryťáková dlouhodobě
věnuje jako pracovnice CHKO Tachov a o těchto vodních hlodavcích bude osobně vyprávět.

Domy s pečovatelskou
službou Bohušova ul. /
Smetanova ul.

vstup volný

út 22. 11.

16:00–17:00

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – čtecí hodinka pro malé čtenáře spojená s tvůrčími a pohybovými aktivitami. Bude se číst
knížka „Jak myška snědla měsíc“ od autora Petra Horáčka.

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

út 22. 11.

19:00

ADAM ONDRA – Posunout hranice: Celovečerní dokument o lezecké ikoně dneška. Scénář a režie: Jan Šimánek, Petr
Záruba. Délka 80 minut.

KINONEKINO
kinokavárna

120 Kč

st 23. 11.

19:00

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU – vztahová komedie režiséra Miloslava Šmídmajera s Hanou Vagnerovou, Terezou Krippnerovou, Betkou Staňkovou, Markem Vašutem, Markem Němcem, Zlatou Adamovskou, Danielou Kolářovou a Igorem
Orozovičem.

KINONEKINO
kinokavárna

100 Kč

čt 24. 11.

19:00

INDIÁN – komedie, která vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden), do
kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel Olbrychski).

KINONEKINO
kinokavárna

100 Kč

ne 27. 11.

15:00–18:00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – vánoční koncert dámského uskupení Kvintetky z Chrudimi, vystoupení dětí
ze ZUŠ v Plané, taneční světelná show Winter dance, vánoční trh: stánky s občerstvením a s dárkovým zbožím.

nám. Svobody

vstup volný

st 30. 11.

13:00–16:00

DESKOBORCI – herní klub milovníků deskových her, pro zkušené hráče i začátečníky. Hráči mohou využít deskové hry
z knihovny nebo si donést z domova vlastní.

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro děti

vstup volný

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

ne 11. 12.

14:30

NEDĚLNÍ ČAJE – oblíbené sváteční odpoledne s hudbou. K tanci i poslechu hraje Lázeňské trio. V ceně vstupenky je
zahrnuto drobné občerstvení.

KINONEKINO

50 Kč

so 14. 1. ’23

19:30

PLES MĚSTA PLANÁ – v pořadí druhý městský ples (po covidové pauze) s Pilsner Jazz Band orchestrem, bohatá
tombola.

KINONEKINO

350 Kč

Budova č. 56, knihovna,
oddělení pro dospělé

vstup volný

Budova č. 56, knihovna,
podkrovní sál

20 Kč

Městský úřad, vestibul
a schodiště

vstup volný

Budova čp. 56,
vestibul a 1. patro

vstup volný

Cukrárna u kostela

vstup volný

DESKOBORCI – herní klub milovníků deskových her, pro zkušené hráče i začátečníky. Hráči mohou využít deskové hry
z knihovny nebo si donést z domova vlastní.

PŘIPRAVUJEME

PRAVIDELNĚ
vždy ve středu

14:00–17:00

ČAJ O DRUHÉ – setkání v knihovně v rámci komunitního programu pro veřejnost. Akce je otevřená i pro neregistrované návštěvníky knihovny. Literární kvízy, nové knihy týdne, knižní tipy na míru od našich knihovnic a jiné zajímavosti.

vždy v úterý
a ve čtvrtek

9:00–11:00

DĚTI NÁS BAVÍ – podkrovní herna pro všechny dospělé s dětmi, kteří hledají přívětivé místo s vybavením, zázemím
a s prostorem pro setkávání.

po–pá

v otevírací
hodiny MěÚ

VÝSTAVY

po–pá
17. 11. – 31. 12.

v otevírací
hodiny
infocentra

VÝSTAVA 50 LET PLÁNSKÉ 50 – FOTOGRAFIE z padesátileté historie této akce.
VÝSTAVA: XÉNIE HOFFMEISTEROVÁ – ILUSTRACE.

v době
VÝSTAVA MALÍŘKY DANY GUBALOVÉ Z AŠE, KTERÁ SE VĚNUJE RŮZNÝM STYLŮM TVORBY – abstraktním
provozní doby dílům, strukturovaným mandalám, obrazům květin, abstraktním portrétům aj.

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 online na www.kulturavplane.cz.
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VÝDEJNÍ MÍSTA: Česká pošta, trafika (nám. Svobody), drogerie Fialka, Papírnictví Planfilm, obchodní dům, pokladna MěÚ Planá,
infocentrum, Galerie Hafan Studio, Autodíly Vilímová (ul. Na Sádkách 834), samoobsluha na sídlišti (ul. Fučíkova), Cukrárna
U Kostela, Bufet u Jakuba, hračky Klimentová, Roxy na nádraží, Bylinky Bonka, Lékárna Chodová Planá (Chodská 4, Chodová Planá)
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