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V Městském parku je vyžití pro všechny a pro děti především. Nejvíce jsou oblíbené trampolíny. Foto: Petra Tomášková

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

většinu z nás velmi zasáhla válka, kterou
24. 2. rozpoutalo vedení Ruské federace proti
Ukrajině. V době, kdy píši tento článek, utíkají z okupované a odstřelované vlasti statisíce ukrajinských uprchlíků do Evropy a dál.
Z 80 % jsou to ženy s dětmi, které nechaly
za sebou svůj celý dosavadní život, manžele,
přátele, rodinu, práci, a jejich děti tam nechaly své kamarády, školu, oblíbené hračky, ale
i zvířecí mazlíčky. Je pro nás nepředstavitel-

né, co prožívají a jak se cítí lidé, kteří ze dne
na den ztratili domov, kteří mají nejasnou budoucnost. A proto chci velmi poděkovat všem,
kteří neváhali ženám s dětmi poskytnout střechu nad hlavou, otevřít pro ně své domy a vytvořit jim zázemí. Chci poděkovat všem, kteří
pomáhají různými dary pro vybavení bytů, ale
také s oblečením, pomůckami do školy, s jídlem a dalšími věcmi a také pomáhají ženám
najít práci. Ráda bych také poděkovala našim

školám a učitelům, kteří děti přijali a pomáhají jim přijít na jiné myšlenky. Po dvou letech
s covidem by nikdo z nás nečekal, že nastane
takto vyhrocená a velmi komplikovaná bezpečnostní situace pro celou Evropu, pro celý
svět. Děkuji vám všem, kteří máte pro válečné
uprchlíky pochopení, uvědomuji si, jak je to
pro mnohé z nás obtížná situace, a velmi, velmi si přeji, aby byl válce co nejdříve konec.
Martina Němečková
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Nový strategický plán města
Naše město plánuje zpracovat nový strategický
plán rozvoje města. Před deseti lety, v polovině
roku 2012, přistoupilo město ke zpracování nového dokumentu – Strategického plánu rozvoje
města –, který je platný do roku 2022. Jeho
smyslem je především zvýšit možnost úspěšnosti pro čerpání peněz z různých dotačních titulů, při kterých je strategický plán vyžadován.
Plán obsahuje hlavní charakteristiku města, popis socioekonomické situace, SWOT analýzu
a stanoví tři základní klíčové oblasti dalšího
rozvoje. V závěru jsou uvedené hlavní projektové záměry formou projekčních listů. Do tohoto procesu byla rovněž zapojena veřejnost
formou dotazníkového šetření. V rámci využití
komunitní metody byly dotazníky k dispozici

k vyplnění online na stránkách města. Dalším
způsobem bylo vyplnění tištěného formuláře
a vhození do připraveného boxu v prostorách
MěÚ. Pro nový strategický plán na další desetileté období, tj. 2023–2033, bychom rádi
zachovali stejný systém pro zapojení veřejnosti. Proto v tomto čísle měsíčníku naleznete
vložený dotazník, který budete moci vyplněný
odevzdat ve vestibulu radnice do 15. dubna,
nebo jej naleznete na webových stránkách města v aktualitách od 1. dubna.
Strategický plán je především vize, která stanovuje hlavní směry rozvoje, hlavní cíle a pojmenovává priority města. Kromě vytyčení směrů
rozvoje by měl přinést opět větší možnosti, jak
získávat prostředky z fondů Evropské unie pro

rozvoj našeho města a jeho území. Strategický plán města je zároveň otevřený dokument
a může být průběžně doplňován. Město má
připraveno několik velkých projektů, na které
chce shánět finance z dotací. Je to například
rekonstrukce ulice Dukelských hrdinů, mincovny, obou budov základních škol, velkou
parcelaci na severním okraji města nebo rekonstrukci prostoru před nádražím. U všech
těchto investic je potřeba dokládat dokument
Strategický plán rozvoje města. Názor našich
občanů je pro nás vždy důležitý a podnětný,
a tak prosím neváhejte vyplnit dotazník, jehož
vyhodnocení bude součástí nového plánu rozvoje města.
Martina Němečková, starostka

Nápad pro Planou
Výsledky hlasování
Hlasování o participativním rozpočtu města Planá se zúčastnilo celkem 216 hlasujících. S 85 hlasy se celkovým vítězem stal nápad Dětská
lanová dráha v městském parku. Realizace nápadu proběhne ještě v letošním roce.

Hospic Sv. Jiří
Hospic Sv. Jiří Tachov, o.p.s.,
provozovna – nám. Republiky 70,
347 01 Tachov
e-mail: hospic@hospictachov.cz
tel. 722 982 914, Lucie Davidová, komunikace,
fundraising
web: www.hospictachov.cz
Příjem do péče a poradenství:
Marie Fouňová, DiS., tel. 739 686 251,
sociální pracovnice – pro sjednání služeb
a sociálního poradenství volejte nebo pište
na poradna@hospictachov.cz
Markéta Kovandová, tel. 605 937 869, vrchní sestra, vrchni@hospictachov.cz
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00
Hospic Sv. Jiří, o.p.s., provozovna v Tachově, je financován prostřednictvím darů

a grantů, chcete-li se stát podporovatelem nebo dobrovolníkem, kontaktujte tel.
722 982 914, pro dárce – číslo transparentního účtu: 2400 723 426/2010
Hospic Sv. Jiří navštěvoval od roku 2016
téměř 230 nevyléčitelně nemocných a podpořil tím léčbu příznaků a poskytl nonstop
pohotovost pro nemocné i jejich blízké, a to
tak, aby náročné chvíle pojící se se sklonkem života zvládli a nemocní mohli prožít
poslední dny se svými blízkými společně
doma (ne vždy to ale situace dovoluje).
V tuto chvíli vzpomínáme na všechny, jimž
jsme pomohli důstojně dojít až na konec
poutě životem, a to v sepětí s jejich rodinou
doma nebo na paliativních lůžkách (lůžkový hospic). Pozůstalým poskytujeme pomoc
cestou Marie Fouňové, která je zároveň i poradkyní pro pozůstalé.

Ve FN Bory nově vznikl konziliární tým paliativní péče, který je úsekem anesteziologicko-resuscitačního oddělení a zaměřuje se zejména na časnou paliativní péči prostřednictvím
multidisciplinárního týmu.
Děkujeme všem podporovatelům i těm, kdo
služby hospice využili, za jejich důvěru v činnost hospicové péče.
Lucie Davidová, fundrasing

Přání k Velikonocům
Přejeme všem našim uživatelům, jejich příbuzným a partnerům požehnané Velikonoce
naplněné nadějí a radostí z každodenních dnů.
Zaměstnanci pečovatelské služby
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Válka za humny
Ve čtvrtek 24. února jsme se probudili do jiného světa. Už týdny předtím jsme tušili, že
na východ od nás začíná situace houstnout,
ale asi málokdo si připouštěl, že tam opravdu
začne válka. Bylo to jaksi za hranicí naší představivosti. Pro mne, který Ukrajinu i Rusko
mnohokrát navštívil, přišlo ze začátku úplně
neuvěřitelné, že Lvov nebo Ivano-Frankivsk
se staly terčem ruských raket. Nám starším
se samozřejmě hned také vybavily okamžiky
z doby před 54 lety, kdy se i po ulicích českých měst valily ruské tanky.
Začátek války mne zastihl v Anglii. Cestou
domů jsem přemýšlel, jak by naše město mohlo Ukrajině, napadené agresorem, pomoci.
Bylo jasné, že dojde k obrovské vlně uprchlíků. Po několika týdnech války už je zřejmé,

že ruská armáda bez rozpaků útočí i na civilní
cíle. Podobné kroky jsou pro náš hodnotový
systém zcela neakceptovatelné. Dá se jasně
říci, že tu jde o střet civilizace a barbarství.
Proto jsem byl velmi rád, když městské zastupitelstvo na své březnové schůzi schválilo kromě poskytnutí bydlení pro uprchlíky
rovněž poskytnutí finančního daru ve výši
200 000 Kč velvyslanectví Ukrajiny v Praze.
Tyto peníze jsou určeny výhradně na nákup
vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu
a domobranu.
Někomu možná přijde divné, že město Planá dává ze svého rozpočtu peníze na zbraně.
V současné chvíli je to ovšem podle mého názoru nejúčinnější forma pomoci. Ukrajina má
šanci ubránit se proti přesile agresora jedině

za předpokladu, že bude mít dostatek potřebného zbrojního materiálu. Aby mírová jednání
mohla být úspěšná, je třeba vyvinout na agresora co největší tlak. To je totiž to jediné, čemu
protistrana dobře rozumí.
Z Ruské federace nyní přichází čisté zlo. Toto
zlo je třeba jasně pojmenovat, neměli bychom
ho nijak relativizovat. V boji mezi dobrem
a zlem nelze být neutrální a přitom zůstat
slušný. Proto jsem rád, že plánští zastupitelé
se v této výjimečné chvíli shodli na popsané
formě pomoci.
Tento článek píši 16. 3. 2022. Nesmírně bych
si přál, aby ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, už
na mé milované Ukrajině neumírali nevinní
lidé rukou brutálního agresora.
Pavel Nutil, místostarosta

Svědectví ze Lvova - rozhovor
na mapě Ukrajiny, tím víc lidí utíkalo druhým
směrem.
I proto jsem se brzy začala zajímat o situaci
v západoukrajinském Lvově, který se stal centrem současné humanitární krize, kterou válka
způsobila. A to nemluvíme jen o uprchlících,
kteří míří dál do Evropy, ale také vnitřně
vysídlených Ukrajincích, kterých se teď jen
ve Lvově a okolí nachází přes 300 tisíc.
Lvov byl navíc v době naší cesty považován
za relativně bezpečnou část Ukrajiny, které se
přímé útoky Ruska do té doby vyhýbaly. I to
se ale během času změnilo.

Foto: Dominika Píhová
Dominika Píhová je „plánská“. Z města se
odstěhovala v 19 letech za studii žurnalistiky v Praze. Později se přesunula do Dánska
a Velké Británie, kde se věnovala na tamních univerzitách válečné novinařině. Dnes
pracuje jako redaktorka Deníku N. V rámci reportážní cesty vyjela také do válkou zasažené Ukrajiny. Když to čas dovolí, vrací
se do Plané za rodinou a přáteli. Stejně
tomu bylo i před pár dny, kdy s Plánským
měsíčníkem sdílela dojmy ze západoukrajinského Lvova.
Proč jste se v druhém týdnu ruské invaze
na Ukrajinu vydali zrovna do Lvova?
Moji novinářští kolegové z redakce byli
na Ukrajině od večera prvního dne války
a situace v zemi se během jejich cesty dost
měnila – projížděli tehdy skrze vcelku klidný, a hlavně vylidněný Lvov, ostřelovaný Žytomyr i doutnající Kyjev. Čím dál se dostávali

Jak byste popsala své dojmy a zážitky z pobytu ve Lvově?
Do jedné z reportáží jsem napsala, že válka
se na západě Ukrajiny neprojevuje hlasitými
sirénami, bombami a zkrvavenými tvářemi
vojáků – tady se ukazuje na zamračených
čelech utrápených matek, které jedou s dětmi
kamsi do úplného neznáma, na vystrašených
výrazech seniorů, kteří třeba vůbec poprvé
opustili své domovy, a na od podlahy ušpiněných punčochách nejmladších uprchlíků,
kterým tato válka sebrala bezstarostné dětství.
A tohle platí pořád.
Boje přímo do Lvova ještě nedošly, válka
a změna, kterou s sebou přinesla, jsou ale cítit všude ve vzduchu. Město zabaluje sochy
a vzácné vitráže ve svém historickém centru
do ochranných materiálů. Blízkost války je
pak víc než kde jinde zjevná v kostelech, kde
se pohřbívají padlí vojáci, a v uměleckých
centrech, sportovních halách či školních tělocvičnách, které se proměnily v útočiště pro
uprchlíky z jiných částí země.
Musím ale říct, že na všech místech, která
jsem navštívila, bylo z lidí cítit velké odhodlání vytrvat a pomáhat si navzájem, a to tak
dlouho, jak jen to bude třeba.
Lidé se k válečným uprchlíkům v Česku
mohou stavit různě. Jak je vnímáte vy
na základě vlastní zkušenosti?
Když jsem stála na lvovském nádraží, došlo
mi, že nejenže tamní nádraží vypadá podob-

ně jako to v Praze, ale jsme si podobní i jako
jednotlivci – máme stejné nálady, leze nám
podobně na nervy několikahodinové čekání
na vlak, koukáme do mobilu, jsme unavení,
rozesměje nás pes, co běhá zběsile kolem,
nebo nás zabolí u srdce, když slyšíme plačící dítě. Jenže to, co je jiné – pro mě a pro
většinu z nás nepředstavitelné –, je fakt, že
ve vší té „podobnosti“ je skrytý element,
který jen těžko můžeme pochopit. Tito lidé
utíkají z války, museli se během pár hodin
zabalit a opustit všechno, co roky stavěli a budovali, aby se vydali do naprostého
neznáma. Často se museli taky rozloučit se
svými milovanými. Neví, kdy se vrátí, neví,
jak dlouho válka, za kterou nemohou, bude
trvat.
Občas někdo utrousí, že jsme jako novináři stateční, protože na Ukrajinu jezdíme.
Podle mě jsou ale stateční právě Ukrajinci
a Ukrajinky, kteří dělají, co mohou, aby své
rodiny dostali do bezpečí a ochránili svou
zemi. Kdo jsem já, abych říkala, jak se má
chovat a vypadat „ideální“ válečný uprchlík,
člověk, který během chvilky přišel prakticky o všechno, co znal, a teprve v relativním
bezpečí – třeba v Česku – se s tím může
začít vyrovnávat. Mám k nim velký obdiv.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Rekonstrukce veřejného
osvětlení
Město Planá v letošním roce plánuje rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Fučíkova, Wolkerova, Havlíčkova a Máchova.
Rekonstrukce bude spočívat v kompletní výměně sloupů i kabelů, což obnáší především
výkopové práce.
Prosíme tedy o toleranci a součinnost majitelů parkujících vozidel při výkopových
pracích.
Práce budou probíhat v měsíci květnu až červenci 2022.
Libuše Kerulová,
odbor správy majetku a investic
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Z plánské farnosti

Z plánských kronik
(kronika města 1945–1966)
Budova, ve které se nyní nachází Nemocnice
následné péče Svatá Anna, má bohatou historii.
Byla postavena jako klášter mnišského řádu
redemptoristů, sloužila jako léčebna TBC,
v roce 1967, když začala probíhat rekonstrukce nemocnice v Bezdružické ulici, do ní byla
dočasně přesunuta oddělení této nemocnice.
Po druhé světové válce sloužila řeckým dětem. Jednalo se o uprchlíky z Řecka po bratrovražedné občanské válce. Československo
tehdy přijalo 12 000 řeckých uprchlíků.

Kronikář Alois Lokajíček píše:
„Koncem měsíce dubna 1949 bylo rozhodnuto, že na Svaté Anně do koleje Redemptoristů bude umístěno 135 řeckých školních dětí
pod dozorem řeckých a českých vychovatelů,
které byly až dosud v počtu 500 ubytovány
v Mariánských Lázních. Několik žen z Plané
provedlo úklid místností a počátkem května
byly sem děti skutečně přestěhovány. Poněvadž se u nich později vyskytly nakažlivé
choroby, nepřišly s českými dětmi do styku.“
Michaela Vrzalová, kronikářka

Pomáhej Ukrajině
Neziskové organizace se spojily a vytvořily
centrální místo, kde lidé mohou nabídnout
svou pomoc v souvislosti se situací na Ukrajině. Vznikla tak platforma Pomáhej Ukrajině
(www.pomahejukrajine.cz), kde se soustředí
nabídky a potřeby pomoci, které jsou následně kolegy z místních neziskových organizací
a obcí zpracovávány a propojovány. Platformu
zajišťuje Konsorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR, které sdružuje
celkem 16 nevládních organizací zabývajících
se dlouhodobě migrací a integrací cizinců.
Zapojit se touto formou může úplně každý, ať
již jednotlivec, firma, nebo obec. Stačí vyplnit
jednoduchý dotazník, kde bude popsána konkrétní nabídka, kontakt. Po ověření se nabídka
objeví v databázi nabídek. Nabízet je možné
tlumočení, dopravu, právní či psychologickou
pomoc, materiální pomoc, ale i mnoho dalšího.
Prioritou je v současné době ale ubytování.
Pokud máte možnost a chcete nabídnout volné kapacity lidem prchajícím před válkou, ur-
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čitě se na platformě zaregistrujte. Nedostatek
ubytovacích kapacit je stále aktuální zejména
v okrajových lokalitách Plzeňského kraje.
Pokud byste rádi pomohli finančně, můžete
touto formou podpořit naši sbírku SOS Ukrajina: č. ú. 0093209320/0300.
Mgr. Tereza Králová,
Člověk v tísni v Plzeňském kraji

Vážení a milí spoluobčané,
stěžejními dny nadcházejícího měsíce
jsou Velikonoce. Připomínka Ježíšova utrpení, ale především jeho Zmrtvýchvstání. Jsou to největší svátky všech
křesťanů a velké svátky židů.
Nevím, jaká bude situace v době, kdy vyjde tento článek, ale jak již jsem napsal
dříve, mou povinností je dodávat naději
a víru, plynoucí z lásky k Bohu ve všech
situacích. V našich srdcích může být
bolest i obava, nemělo by však tam být
místo pro beznaděj a strach. Ježíš je vítěz
nad Zlým a zlem – to je naše velikonoční
vyznání. Ano, můžeme i trpět – to je postní doba, ale utrpení je cesta k vítězství.
Prosím všechny nemocné a trpící, nereptejte a obětujte své bolesti za zlo působící tak blízko nás. Snažme se všichni
využít zbytku postní doby k vnitřnímu
obrácení. Jestliže se sami neodvrátíme
od svých hříchů – zla svého života –,
pak se stáváme součástí oné mašinerie
lži, která vrcholí až v nesmyslném násilí
a bolesti pro jiné. Ať síla Ducha zvítězí
nad násilím.
Proto Vám přeji pokud možno radostné prožití velikonočních svátků Ježíšova zmrtvýchvstání. Právě v nesnázích
a krutostech této doby je Ježíšův prázdný
hrob pevným bodem naší víry. Jistá budoucnost křesťana v nejisté přítomnosti.
Časové údaje o bohoslužbách najdete
na vývěsce na kostele nebo na www.farnostplana.eu.
Jiří Majkov, farář

Zahrádkáři
Poslední únorovou sobotu letošního roku se
téměř po dvou letech sešli plánští zahrádkáři na výročním shromáždění. Snad poprvé v historii činnosti ZO ČZS Planá jsme
se v loňském roce z důvodu epidemických
opatření nemohli sejít na tomto shromáždění.
Činnost a práce v tomto nelehkém období pro
všechny z nás byla zaměřena na funkčnost
a chod v obou našich spravovaných zahrádkářských osad v Plané. Zde se mohli naši
zahrádkáři realizovat, aniž by riskovali, že
onemocní, a byli stále na čerstvém vzduchu.
Na výše uvedeném shromáždění v obšírnější zprávě zhodnotil její předseda ZO
ČZS Planá Ing. Ťupa, jak se složitá situace
s ohledem na proticovidová opatření projevila ve všech oblastech činnosti. Zde bylo
zakázáno se shromažďovat – proto se neuskutečnilo výroční shromáždění zahrádkářů,
byly zrušeny všechny zahrádkářské výstavy,
nemohlo býti organizováno odborné školení
zahrádkářů či další běžné činnosti, na které jsme byli zvyklí. Přesto výbor ZO ČZS
Planá v tomto období nezahálel a využil
této doby k opravám a investicím. Zejména
pak v zahrádkářské osadě Plzeňská i Svor-

nost. Také se nám podařilo v rámci platných
vládních opatření v souvislosti s covidem
otevřít každý podzim místní moštárnu. Zde
jsme zabezpečili službu ke zpracování ovoce z úrody zahrádkářů na 100% mošt. Jako
jediná moštárna v okrese jsme se snažili poptávku po této službě vždy kvalitně a rychle
uspokojit. I přes nepřízeň množství, kvality
a sortimentu ovoce byl o službu moštování
nebývalý zájem. Naši moštárnu navštívili
i zahrádkáři ze sousedních okresů. Kromě
jiných obvyklých záležitostí byli zahrádkáři
z Plané seznámeni s ekonomickou stránkou
ZO, plánem činnosti na rok 2022. Výbor
ZO na tomto jednání minutou ticha uctil
památku zemřelých členů za minulé dva
roky. Také nezapomněl na ocenění svých
členů za aktivní práci ve prospěch organizace, ale také členů, jež se dožili významných životních jubileí. Na tomto jednání
vystoupil předseda Územního sdružení ČZS
v Tachově Ing. Václav Zacpal (Územní sdružuje na okrese sedm ZO ČZS včetně Plané).
Přítomné seznámil se situací u ČZS, dále
o okrese Tachov i jednotlivých aktivních
ZO. Naši ZO ČZS Planá zhodnotil pozitiv-

ně, patří k jedné z největších ZO. Poděkoval
za aktivní přístup zahrádkářů z Plané, kteří
se s pravidelností účastní okresní výstavy
ovoce, zeleniny a květin. Podle jeho slov by
měla v letošním roce proběhnout v našem
městě, konkrétně 23. a 24. září, v prostorách
KINONEKINO. Zde vyslovil přání ohledně
pomoci ze strany výboru i zahrádkářů v Plané při její organizaci, ale samozřejmě i svojí
účastí výstavou svých vypěstovaných exponátů (ovoce, zeleniny a květin). Tato výstava
se bude konat po dvouleté pauze, naposledy
byla v Tachově. Zde v roce 2019 zahrádkáři
z Plané získali 1. místo ze všech vystavovatelů a jsou držiteli putovního poháru starosty města Tachov. Zahrádkáři se dozvěděli
i o akcích republikových, krajských a okresních na rok 2022. V závěru shromáždění
po živé diskusi popřál předseda ZO ČZS
Planá Ing. Jiří Ťupa všem přítomným, ale
i zahrádkářům v Plané (neorganizovaným)
dobrou úrodu, radost z práce na zahrádce, ale
především pevné zdraví. Samozřejmě i dobré klimatické podmínky.
Jiří Smrčka, předseda ZO ČZS Planá
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50. ročník Plánské 50
Pro milovníky pohybu v přírodě Klub českých turistů připravil na sobotu 23. dubna
již padesátý ročník Plánské 50. Letos se
bude startovat z místního koupaliště a cíl
bude také na koupališti. Pochodovat se bude
na čtyřech pěších trasách a na dvou cyklotrasách. Bude připraven bohatý program, živá
hudba, stánky s občerstvením a další. Každé
dítě dostane balonek, starší účastníci v cíli
obdrží diplom pochodu a náramek, samo-

zřejmostí budou razítka. K padesátému výročí pochodu jsme připravili výroční vizitku,
která bude v prodeji v cíli pochodu. Na vaši
účast se těšíme.
Karel Kašpar, předseda KČT

Pomoc hendikepovaným
Mnozí z vás to již zaznamenali ze zpráv
na ČT1, záchranáři z Royal Rangers v pátek
11. 3. 2022 svými sanitními a vícemístnými
vozidly přepravili z těžce zkoušené Ukraji-

ny na 18 hendikepovaných dětí v doprovodu
matek či babiček (viz zprávy ČT1 z 9. a 11.
3. 2022). Tyto rodiny jsou zatím ubytovány ve Středisku sociálních služeb Víteček
v Černošíně a pracovníci 15. přední hlídky
Royal Rangers pro ně hledají dlouhodobější
ubytování, stravování a životní zabezpečení. Pokud někdo z čtenářů může nabídnout
vhodné prostory, trvanlivé potraviny či ložní nábytek, prosím kontaktujte nás na tel.
724 372 964.
Jiří Kalista, pracovník střediska

Víteček rekapituluje uplynulý rok

Foto: Jiří Kalista
Také v loňském roce Středisko sociálních
služeb Víteček v Černošíně zkvalitnilo své
vybavení ve prospěch tělesně a mentálně
postižených dětí, mládeže i dospělých, kteří zde navštěvují denní stacionář, sociálně
terapeutické dílny či čerpají pomoc osobní
asistence. Zásadním vylepšením střediskové
budovy byla instalace tepelného čerpadla,
které nahradilo původní, zastaralý uhelný ko-

tel – v Černošíně tak ubyl zase jeden kouřící
komín. Čerpadlo nyní budovu nejen vytápí,
ale současně ohřívá i teplou užitkovou vodu
k odpolednímu koupání. Na tuto skutečnost
bychom chtěli v letošním roce navázat zásadní rekonstrukcí sklepních prostor a využít je
nově k uskladnění kompenzačních i inkontinenčních pomůcek. V plánu je také zateplení
obvodových zdí budovy k úspoře nyní drahých energií.
Další nepodstatnou změnou byla instalace
obřího skladového kontejneru. Ten slouží
k uskladnění zahradního nářadí, kterým klienti pomáhají při péči a údržbě rozlehlé vítečkové zahrady. Současně zde našlo zázemí
i několik zdravotních a pohyb usnadňujících
mechanismů, které středisko průběžně zapůjčuje svým klientům.
Pro uskladnění táborového vybavení, podsadových stanů, teepee, pojízdné kuchyně a ji-

ných táborových pomůcek pro letní pobytové
tábory byl nově vybudován moderní dřevěný
přístřešek. Nahradil tak původní, nevzhlednou kůlnu, do které již dlouhodobě zatékalo
a při své chatrnosti hrozila zřícením.
Pro sportovní vyžití, radost z pohybu i terapeutickou relaxaci byly v loňském roce osazeny
3 bytelné houpačky i pro dospělé hendikepované a imobilní kamarády. Společně s letním
altánem a obří trampolínou tak mohou klienti užívat pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb
na rozlehlé zahradě.
Bohužel vítečkovskou zahradu postihla také
jedna nepříjemná ztráta. Kůrovec zde napadl
několik vzrostlých smrků, které byly vysazeny snad ještě původními, německými obyvateli. Pro bezpečí klientů je tak museli po částech odřezat a zlikvidovat zkušení odborníci.
Jiří Kalista, pracovník střediska

Město Planá

zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.

Mobilní sběr

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne

v pátek 8. 4. 2022

Svahy (náves)
Zliv (u kapličky)
Řešanov
Dolní Sedliště (náves)
Otín (náves)
Kříženec (u rybníka)

na níže uvedených stanovištích a v následujících časech
15:00–15:10
15:30–15:40
16:00–16:10
16:30–16:40
17:15–17:25
17:55–18:10

Vížka
Boudy (u kapličky)
Týnec (náves)
Vysoké Sedliště (náves)
Křínov (náves)

15:15–15:25
15:45–15:55
16:15–16:25
16:45–16:55
17:30–17:40

v neděli 10. 4. 2022

Josefova Huť
08:00–08:15
Pavlovice (Ve vilkách)
08:20–08:35
Pavlovice (u prodejny)
08:40–08:55
Planá, Nádražní (u bytovek)
09:20–09:35
Planá, Karlín
09:40–10:10
Planá, Fučíkova (u kotelny)
10:20–11:00
Planá, Bohušova
10:20–11:00
Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty
znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být neprodyšně zabalen! Maximální odebírané množství eternitu je 50 kg na nemovitost.
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner, případně svozové vozidlo na objemný komunální odpad
(části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.). Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma!!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do mobilní sběrny pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu
z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu (černá skládka) již předem a pracovníci
sběrné firmy ji nebudou schopni zlikvidovat v časovém intervalu dle harmonogramu, dopouští se původce černé skládky přestupku dle zákona o
odpadech a vystavuje se postihu dle platného právního předpisu.
Děkují Vám pracovníci společnosti EKODEPON s.r.o.

Za město Planá odbor správní MěÚ, úsek ŽP
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Knižní tip
Satiš Kumár, KRÁSA JEDNODUCHOSTI umění dobrého života
Alferia/GRADA, 2021
Překlad: Vojtěch Ettler
224 stran
Kniha KRÁSA JEDNODUCHOSTI UMĚNÍ
DOBRÉHO ŽIVOTA má na stránkách Databáze knih hodnocení 80 %. To není vůbec
špatné, ale mohlo by nás odradit zařazení
do žánru: Esoterika, astrologie, okultismus...
Není to myslím esoterická kniha a už vůbec
ne okultní. Je to kniha pro ty, kteří chtějí vystoupit z kolotoče soupeření a spotřeby a pokusit se o život, který upřednostňuje ekologickou integritu Země, sociální spravedlnost,
osobní klid a štěstí. Anebo se o takové možnosti jenom chtějí něco dozvědět. Autor se
zabývá myšlenkou dobrovolné skromnosti,
ale nenutí nás k následování.
V současné situaci může vypadat myšlenka
skromnosti a nenásilí sporně, ale Satiš Kumár ji dokáže obhájit jasnými argumenty,
které zakládá na vlastních zkušenostech.
V devíti letech odešel z domova od rodiny
a vstoupil do řádu potulných džinistických
mnichů. V osmnácti se stal stoupencem učení
Mahátmy Gándhího, jeho myšlenky nenásilí
a mírového světa. Později se s přítelem vydal
pěšky na mírovou pouť z Indie do Moskvy,
Paříže, Londýna a Washingtonu, hlavních
měst čtyř světových jaderných mocností. Byl
uvyklý dlouhotrvající chůzi z mnišského života a i bez jakékoliv podpory se na tuto třináct tisíc kilometrů dlouhou pouť vydal zcela
bez prostředků.
Možná jsme už většinu jeho úvah našli jinde
(nejde o zcela převratný pohled na život), ale
i kdyby nám jeho kniha jen připomněla zasutou myšlenku nebo naznačila nový směr,
může to být inspirativní a občerstvující.
Eva Vanišová, odbor kultury
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Sbírka děl výtvarného umění města Planá
Představujeme vám
Františka Hodonského

Výstava Františka Hodonského proběhla
v Galerii ve věži 25. 8. – 13. 9. 1995.
Malíř, grafik, sochař, básník a vysokoškolský pedagog František Hodonský se narodil 19. února 1945 v Moravském Písku
v rodině malíře krajináře a grafika Františka Hodonského st.
Základům malby se František Hodonský
učil od svého otce. V roce 1959 začal navštěvovat Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Uherském Hradišti, poté studoval
Akademii výtvarných umění v Praze. Kromě toho také absolvoval kurzy grafických
technik.
Po studiu vystřídal František Hodonský
několik profesí. Pracoval jako propagační
výtvarník, odborný pracovník propagace,
tapetář, restaurátor, docent AVU, profesor AVU a profesor na Akademii umění
v Banské Bystrici. Během všech zaměstnání se ale věnoval vlastní tvorbě.
Hlavním zdrojem inspirace je pro Františka Hodonského krajina. Žije a pracuje

v Praze a v Holostřevech v západních Čechách.
František Hodonský získal mnohá ocenění. Za zmínku stojí například Cena
Masarykovy akademie umění za uměleckou tvůrčí činnost, medaile Franze Kafky
za uměleckou činnost, Grafika roku 2002,
Cena společnosti pro vědu a umění nebo
Cena Vladimíra Boudníka 2010.
Díla Františka Hodonského jsou zastoupena v mnoha sbírkách nejen v České republice, ale také ve Švýcarsku, Japonsku nebo
ve Washingtonu v USA.
Ve Sbírce děl výtvarného umění města Planá se nachází jeho grafika Krajina – architektura a dřevěný objekt s názvem Vodní
architektura.
Zdroje:
https://www.frantisekhodonsky.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/František_
Hodonský
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/František_Hodonský_%282012%29.jpg
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Vodní architektura

Krajina
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Olympijský vítěz v Plané

Vážení sportovní přátelé, chtěl bych vás pozvat na besedu s legendou československého
fotbalu Ladislavem Vízkem.
Ladislav Vízek je jeden z nejlepších československých fotbalistů: trojnásobný mistr
ČSSR s Duklou Praha, nejlepší fotbalista
ČSSR 1983–1985, je členem klubu ligových
kanonýrů, účastníkem MS 1982, bronzovým
medailistou z ME 1980, ale hlavně olympijským vítězem z roku 1980.
Beseda se uskuteční 22. dubna od 18:00
v KINĚNEKINĚ. Dozvíte se spoustu věcí
ze zákulisí jeho kariéry nebo také pikantnosti ze Stardance (taneční soutěže, které se
zúčastnil).
Po besedě se uskuteční autogramiáda, budete
si moci zakoupit knihu a k vidění bude i zlatá
olympijská medaile.
Těším se na vás.
Václav Chaloupek,
moderátor besedy

Otevření zrekonstruované zahrady odboru kultury
města Planá

V pátek 17. června v 17:00 proběhne slavnostní otevření nově zrekonstruované zahrady domu odboru kultury čp. 56, kde sídlí
knihovna a infocentrum. Slavnostní odpoledne bude mít na programu besedu a koncert.

Návštěvníci se mohou těšit na vzácného hosta, nejčtenějšího českého spisovatele historických románů Vlastimila Vondrušku, který se
rád podepíše do přinesených nebo na místě
zakoupených knih.
Pan Vlastimil Vondruška je spisovatel a historik, dosud vydal na 50 historických románů
a detektivek a několik knih pro děti. Společně
se svou ženou vydal 20 populárně-naučných
publikací o historii. Jeho knih bylo prodáno již
více než 1,6 milionu a přes 50 tisíc audioknih.
Několik titulů bylo též vydáno v zahraničí.
Knihy Vlastimila Vondrušky jsou velice žádané i v naší městské knihovně. Celkem tu
máme pro naše čtenáře k dispozici více než
90 titulů tohoto skvělého autora.
Román Husitská epopej, který čítá tři knihy,
získal v roce 2015 titul Bestseller roku a sám
Vlastimil Vondruška převzal v roce 2017 státní vyznamenání za literaturu.
Besedu s Vlastimilem Vondruškou hudebně
doprovodí a slavnostní otevření zahrady zpestří plzeňská kapela Švajneraj.
Vstupenky na akci ve výši 70 Kč budou
k dispozici 1. dubna online na kulturavplane.
cz nebo přímo v plánském infocentru (dům
čp. 56).
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Zájem o vzdělání na Střední škole živnostenské v Plané opět vzrostl
Spolu se vzrůstajícím významem řemesla
a potřebou jej uplatnit v praxi rostou i počty
žáků a rodičů, kteří se rozhodnou ho zvolit.
A tak již dnes má Střední škola živnostenská přihlášky na nový školní rok 2022/2023
v počtu kolem 250 studentů, z nichž přes 220
se jich uchází o vyučení v některém z deseti
nabízených oborů.
„Nejvíce vzrostl zájem v učebních oborech cukrář a kuchařské práce. Ale i zájemců o obor operátor skladování registrujeme
již 32, o obor spojový mechanik je jich 20
a o obor ošetřovatelů celkem 18. To jsou po-

těšující čísla a pro naše budoucí žáky připravíme podnětné vzdělávací prostředí tak, aby je
učení bavilo a start jejich profesní dráhy se jim
povedl,“ uvádí naši návštěvu školy Mgr. Dana
Buchartová, zástupkyně ředitele školy.
„Čísla jsou o to potěšující, že takový zájem
je již po prvním vyhlášeném kole přijímacího řízení, které končilo 1. března. Po něm se
nám počty povede vysoce naplnit, nanejvýše
dojde k vyhlášení ještě kola druhého, kde počty ještě mírně navýšíme, abychom využili
maximální kapacity školy. Zájemcům, kteří
tedy ještě váhají, doporučujeme, aby inten-

zivně využili následujících dnů k přihlášení.
Dále přijímáme žáky ještě do jednoleté školy praktické,“ uzavírá Mgr. Buchartová náš
dnešní rozhovor.
Závěrem lze tedy těm opravdu nerozhodným
doporučit osobní návštěvu školy po předchozí domluvě na tel. čísle 374 750 511 v sekretariátu a také aktuální informace na školním
webu.
Plánská SŠŽ je rozhodně škola, kterou můžete mít rádi!
Vladimír Kasík,
učitel

Základní umělecká škola v Plané se v úterý 22. 2. 2022 stala pořadatelem okresního
kola soutěže základních uměleckých škol
ve hře na dechové nástroje. Dechaři ze
Stříbra a Tachova přijeli se svými pedagogy a korepetitory porovnat své dovednosti.
Soutěž se koná v tříletých cyklech a proti
předešlým ročníkům, kdy v plánské ZUŠce soutěžilo 25–35 žáků, byla letošní účast
citelně slabší. Snad kvůli přetrvávajícím
koronavirovým okolnostem se z celého
okresu přihlásilo jen 15 žáků. Ze Stříbra 1 žák na zobcovou flétnu, z Tachova
3 klarinetisti, 2 žáci na zobcové flétny
a 1 žákyně na příčnou flétnu. Naši školu

pak zastupovalo 6 žáků na zobcovou flétnu,
1 na příčnou flétnu a 1 trumpetista.
Odborná porota do krajského kola poslala
4 zástupce okresu Tachov: Jana Černého
ve hře na klarinet ze ZUŠ Tachov, Vojtěcha Heneše, Veroniku Šteflovou a Natálii
Krištofovou za ZUŠ Planá ve hře na zobcovou flétnu. Natálie Krištofová se zároveň stala absolutním vítězem soutěže.
Na závěr ještě poděkování všem soutěžícím a jejich pedagogům. Postupujícím
do krajského kola držíme palce.

Soutěž v ZUŠ Planá

Foto: Miroslav Koranda

Miroslav Koranda,
ředitel
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Wellness týden plánského svazu tělesně postižených
Čtyřicet členů Svazu tělesně postižených
z Plané a okolí bylo v březnu týden na wellnes pobytu ve Spáleném Poříčí. Po celou
dobu pobytu se nám věnoval pan Zeman,

majitel a šéf hotelu, ve kterém jsme bydleli a který nám připravil zajímavý a pestrý
program. Již po cestě tam jsme se zastavili
v nákupním středisku v Plzni, kde si ženy

„zašopovaly“, a občerstvili jsme se. Ve Spáleném Poříčí jsme si v „Galerii Špejchar“
prohlédli zajímavé výstavy a stálou výstavu
kreslíře humoristy „Neprakty“. Večer byl
koncert Ledecké dudácké kapely, jejíž polky
a valčíky plné temperamentu nás velmi potěšily. Další den jsme navštívili světoznámý
kostel a kapličkový hřbitov v Albechticích
a poté jsme se prošli po městě Písku. Večer
byla komentovaná ukázka výroby šperků Tiffany technikou. Další den jsme měli na programu tvořivé dílničky, namalovali jsme si
kamínky a bylo to velmi zajímavé. Večer byl
opět ve znamení hudby při harmonikách s Jiřím Pospíšilem. Další den jsme si prohlédli
zámek Chudenice a večer jsme si zahráli Bingo a trochu si polámali hlavičky vědomostní
soutěží. Dopoledne další den jsme navštívili
závod společnosti „Bohemia sekt“. ve Starém Plzenci a večer byl tajný výlet, který nás
zavedl do Rožmitálu pod Třemšínem do Kostela Povýšení svatého Kříže, kde skladatel
J. J. Ryba složil Českou mši vánoční, kterou
jsme si vyslechli při hře na původní varhany.
Po celou dobu pobytu byly k dispozici masáže, které jsme hojně využívali. Prohlédli
jsme si při vycházkách po okolí místní zajímavosti – navštívili jsme rozhlednu, židovský hřbitov, mlýny a rybníky, vodopád, sochu
Buddhy a další. Jídlo bylo neskutečně dobré,
péče personálu výtečná a počasí skvělé. Prostě SUPER.
Josef Ansl, předseda

Okresní přebor škol v šachu
Dne 25. 2. 2022 v tachovském DDM pořádalo
okresní přebor škol v šachu. Mezi jinými se
zúčastnili i naši žáci prvního stupně základní
školy v Plané, kteří navštěvují šachový kroužek v DDM při základní škole v Plané. Jmenovitě jde o Ivanu Nejedlou z 5.B, Štěpána
Šafaříka z 4.B, Michala Bitaru z 4.C, Šimona
Dobiáše z 2.B a Miloslava Kubálka z 1.A.
Tito žáci bojovali i proti mnohem starším žákům ze střední školy a gymnázia. Zpočátku
nesmělými tahy nakonec vybojovali 1. místo ve své skupině a tím postoupili do dalšího
kola. Vítězům patří velké díky a ještě jednou
moc gratuluji k vítězství.
Foto: Michaela Brůhová

Michaela Brůhová, vedoucí DDM
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Rozhovor s Miroslavem Kalašem
Jaká byla Vaše profese?
Moje profese se nazývala zdravotní laborant,
obor biochemie a hematologie. V laboratoři OÚNZ Mariánské Lázně a po roce 1960
OÚNZ Tachov jsem strávil téměř celý svůj
aktivní život. V roce 1990 jsem kandidoval
za Občanské fórum a v prvních svobodných
volbách jsem byl zvolen starostou města Planá. Na radnici jsem působil celé volební období, z toho poslední rok již v důchodovém
věku. Od roku 1994 se těším z konání svých
nástupců.

ním jsem začal. Ulehčovali mi to spolupracovníci, které jsem požádal, a oni neodmítli,
i když finančně nebyli opravdu, ale opravdu
přepláceni. Díky jim za vše, i když některým
již tam na druhý břeh. Z tehdejšího zastupitelstva zejména místostarostovi a spolehlivému
„cifršpiónovi“ Miloslavu Tomáškovi, Karlu
Havlovi, Karlu Martínkovi a MVDr. Palíškovi. S ostatními se rád potkám a pohovořím
třeba na ulici. Též děkuji své „pravé ruce“,
tajemnici Michaele Mertlové, a všem tehdejším úředníkům a zaměstnancům města a jeho
organizací za každodenní spolupráci.

Ve starostovně – jeden všední pracovní den.
Ocenění pro pana Miroslava Kalaše
Ve středu 19. ledna město Planá již podruhé
udělilo Ceny města Planá. Cena náleží těm,
kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno města
nebo se aktivně podíleli na komunitním životě
v Plané.
Za rok 2021 byli oceněni čtyři osobnosti neodmyslitelně spjaté s městem Planá. Ocenění
bylo uděleno paní Mathildě Marii Nostitz-Rieneck in memoriam, panu Miroslavu Kalašovi, panu Karlu Havlovi in memoriam a panu
Jaroslavu Šaškovi.
V tomto čísle Plánského měsíčníku vám přinášíme rozhovor s panem Miroslavem Kalašem, kterému byla Cena města Planá udělena
za jeho působení ve funkci prvního starosty
v novodobé historii města, do které byl zvolen
ve svobodných volbách v roce 1190.
Za velkou pomoc při vedení rozhovoru děkuji
dceři pana Kalaše, paní Markétě Novotné.
Pane Kalaši, kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se v listopadu 1933 v Praze-Strašnicích.
Jaké bylo Vaše dětství?
Jak můj rok narození ukazuje, právě tehdy zahájil svou činnost kancléře Hitler. Dětství jsem
tedy prožil v čase předválečném, většinou ale
kvůli zmíněnému diktátorovi válečném. Nemohu tuto dobu nijak charakterizovat, neměl
jsem srovnání s jinými životními prožitky.
Bídu a nedostatek všeho možného jsme měli
stejně jako ostatní, avšak nikdy hlad. Otec se
staral. V době protektorátu přibyl do rodiny
můj bratr. Pražské povstání ve mně zanechalo
hluboký zážitek, stejně tak armády Schörnera,
Vlasova a pak Rudá armáda.
Jak jste se sem dostali? Kdy jste sem přišli?
Další dvě otázky jsou v plurálu. Předpokládám
tedy, že je tím míněna i moje budoucí manželka. Dostat se v té době někam do pracovního
procesu bylo jednoduché – umístěnka. Já jsem
šel dobrovolně do nemocnice v Plané, která
tehdy patřila pod OÚNZ Mariánské Lázně. Nástup – leden 1953. Má budoucí manželka nastoupila na umístěnku po promoci v roce 1958.

S osazenstvem laboratoře (patrně v 70. letech).
Čemu jste se většinu svého života věnoval?
Mimo profesní povinnosti jsem se zabýval rodinou, měli jsme dvě dcery a oba jsme sloužili
noční služby. V prvních letech pobytu v Plané jsem byl členem jednoho z tehdejších tří
ochotnických divadelních spolků, hrál jsem
odbíjenou a rybařil.
Jak jste vnímal porevoluční roky ve funkci
starosty?
Porevoluční roky ve funkci starosty byly
opravdu hektické. Novum na každém kroku, pozůstatky minulého režimu, degradace
funkce známými (“Proč jsi nešel radši pracovat do Německa jako příslušníci útvaru
pohraniční stráže?“), chudá komunální kasa
atd. To mne netrápilo tolik jako všeobecný
výklad nabyté svobody. Nejryzejší pojetí svobody a nejsilněji za ni bojovali ti, co
předtím pilně sloužili minulému režimu. Výroky některých spoluobčanů („Tak teď, když
máme tuhletu svobodu a demogracii, já můžu
všechno“) nezapomenu do smrti. Jak nám ta
svoboda desítky let chyběla a jak si lidé odvykli ji používat. Moje svoboda končí tam,
kde začíná svoboda toho druhého. Kolikrát
a marně jsem to vykládal. Upokojovalo mne
to, že hlasatelé takových názorů nepředstavovali zrovna elitu národa a význačné myslitele.
Pojem devadesátá léta u nás proběhl také, ale
nebylo to téma na televizní seriál. Proběhlo
to v obráceném gardu. Přestaly fyzické likvidace „narušitelů“ státní hranice (dalo by se
to vyjádřit i jinak). A jak to někteří těžce nesli
a nesou. Osobně nelituji toho, že jsem přijal
funkci starosty. Cítil jsem povinnost v té nové
době něco pro svou zemi udělat a ulehčit ten
přerod z reálného socialismu ke svobodnému státu se všemi atributy. Kromě předsedy
rybářské organizace jsem dosud nic podobného nekonal, nepočítám-li vedoucí funkci
v laboratoři. S tímto vybavením a odhodlá-

S místostarostou Miloslavem Tomáškem,
tajemnicí Michaelou Mertlovou a překladatelkou společně s tehdejší americkou velvyslankyní Shirley Temple-Black v květnu 1991
při setkání představitelů obcí osvobozených
americkou armádou.
Sám jsem za ty roky na radnici získal cenné
zkušenosti v jednání s lidmi, organizacemi,
úřady různých stupňů. Naučil se rychle rozhodovat a nést za rozhodnutí odpovědnost.
Vstřebával smršť zákonů, prováděcích vyhlášek a opakovaných novelizací. Snažil jsem se,
a jak se mi to povedlo, se zřejmě dozvíme
z novodobých dějin města Planá. Najde-li se
nějaký autor.
Co pro Vás ocenění od města Planá znamená?
Každého ve finále života potěší, když si
na něj vzpomenou. To mi potvrdí ti, kteří to
už zažili. Pohladí to na duši a člověk si potvrdí, že čas na radnici nepromarnil.
Kde máte cenu města Planá vystavenou?
Cenu města Planá jsem si postavil vedle fotografie své maminky (ať z toho něco má).
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Se svým nástupcem ing. Karlem Vrzalou,
místostarostou Jiřím Slabým a přednostou
Okresního úřadu Tachov v roce 1994.
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KAMERY PRO VAŠE BEZPEČÍ
Kamerové systémy se záznamem jsou nejlepším řešením
pro bezpečí v rodinných i bytových domech, školách a
firmách. Mimo toho, že máte dokonalý přehled o pohybu
lidí ve vašem objektu prostřednictvím telefonu nebo
počítače, získáváte také kvalitní záznam. Obraz kamer je
díky přísvitu prvotřídní také v noci.

Let vrtulníkem
nad vaším domovem.

PLANÁ a okolí 18.05.2022
Objednávejte do 18.05.2022

www.ffd.cz/plana
+420 499 984 800

Instalaci kamer vám kompletně zařídíme včetně potřebného označení a splnění požadavků GDPR.
Pokud dojde ke krádeži nebo vandalismu, předáme na vaše
vyžádání kamerový záznam Policii ČR.

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

info@forfreedays.cz

SPOŘENÍ
DO ZLATA
A STŘÍBRA
JISTOTA PRO DĚTI I VŠECHNY GENERACE
JIŽ OD 500 KČ MĚSÍČNĚ

PETRA VOJÁKOVÁ

+420 728 750 553

NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI!
Obě prohlídky řešte včas.
Pohodlně a na jednom místě.
- zdarma provedeme úplnou diagnostiku motoru
EMISE: opakovaná prohlídka do 30 dnů zdarma
STK: opakovaná prohlídka do 3 dnů zdarma
- pohlídáme za Vás termín další prohlídky
- příjemné prostředí a personál
Nechce se Vám čekat ve frontě?
Svěřte nám klíčky od vozidla
a my se o vše postaráme.
AREÁL DOPRAVNÍHO PODNIKU Mariánské Lázně
Tepelská 551/5, Mariánské Lázně

EMISE

www.emiseml.cz
Tel.: 354 422 048

STK

www.stkml.cz
Tel.: 354 623 084
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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

Přijmeme pracovníky
s praxí
zedníky, malíře.

Info: 604 612 198

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

Zážitkové letní tábory na koních
Tábor s koňmi, kde na nudu není čas. Nabitý
doprovodný program: koně, čtyřkolky, paintball,
rodeo býk, paddleboardy, diskotéka, bubenická
show. Tradice od 2002

www.taboriste.cz

matous.pilny@gmail.com

30.6.-9.7.2022
23.7.-6.8.2022
6.8.-20.8.2022

tel: 724 224 114
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DUBEN 2022
Návštěvníci akcí jsou povinni dodržovat aktuální ochranná opatření vlády ČR.

Datum

Čas

pá 1. 4.

15:30–21:30

so 2. 4.
ne 3. 4.

Název akce

Místo konání

Vstupné

POEZIE NA RYNKU – postupový festival sólového uměleckého přednesu a divadel poezie pro kraje Plzeňský
a Karlovarský s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov.

KINONEKINO

Vstupné 50 Kč
po celý den

9:30–20:30

POEZIE NA RYNKU – postupový festival sólového uměleckého přednesu a divadel poezie pro kraje Plzeňský
a Karlovarský s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov.

KINONEKINO

Vstupné 50 Kč
po celý den

15:00 + 17:00

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA – Hurvínek a nezvaný host. Rodinné představení legendárního loutkového
divadla pro diváky od 4 do 104 let. Délka představení 50 minut.

KINONEKINO

VYPRODÁNO

Budova čp.
56, knihovna,
oddělení pro děti
a mládež

Vstup volný

po 4. 4.

13:00–15:00

TVŮRČÍ DÍLNA V KNIHOVNĚ – velikonoční inspirace, výroba vlastních velikonočních dekorací do interiéru i exteriéru pod vedením knihovnice Anny Práškové. Materiál zajištěn.

út 5. 4.

15:00/17:00

EVA HAUFOVÁ – koncerty oblíbené harmonikářky s posezením a s občerstvením ve společenských místnostech
obou domů s pečovatelskou službou.

st 6. 4.

14:00–16:00

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 čp.
56, knihovna,
oddělení pro děti
a mládež

ne 10. 4.

14:30 - 17:30

NEDĚLNÍ ČAJE – oblíbené nedělní odpoledne s živou hudbou. K tanci i poslechu hraje DM band z Plané. Vstupné
zahrnuje drobné občerstvení.

KINONEKINO

50 Kč

út 12. 4.

16:00–17:00

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – z knížky „O zvědavém štěňátku“, pohádka „Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu“ od autorky
Ivy Hercíkové s ilustracemi Zdeňka Müllera. Čtecí hodinka pro malé čtenáře spojená s tvořivými a pohybovými
aktivitami.

Budova čp.
56, knihovna,
oddělení pro děti
a mládež

Vstup volný

út 12. 4.

18:00

VELIKONOČNÍ KONCERT – žáků Základní umělecké školy v Plané. Tradiční koncert pro rodiny zúčastněných dětí
i pro širokou veřejnost.

KINONEKINO

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.

Budova čp.
56, knihovna,
oddělení pro děti
a mládež

Vstup volný

KINONEKINO

180 Kč / 120 Kč
(senioři, děti do
12 let)

st 20. 4.

14:00–16:00

pá 22. 4.

18:00

so 23. 4.

7:00-12:00

LADISLAV VÍZEK – beseda s nejlepším fotbalistou ČSSR v letech 1983–1985, člen klubu ligových kanonýrů, účastník
MS 1982, bronzový medailista z ME 1980, olympijský vítěz z roku 1980.
50. ROČNÍK PLÁNSKÉ 50 – připraveny jsou pěší trasy 11-50 km a cyklotrasy 35-50 km. Na místě k zakoupení
výroční známka.
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – z knížky „O zvědavém štěňátku“, pohádka „Jak štěňátko chtělo malé pejsky“ od autorky Ivy
Hercíkové s ilustracemi Zdeňka Müllera. Čtecí hodinka pro malé čtenáře spojená s tvořivými a pohybovými aktivitami.

Dům s pečovatelskou službou
Bohušova ul. /
Smetanova ul.

Vstup volný

Vstup volný

Koupaliště

20 Kč

Budova čp.
56, knihovna,
oddělení pro děti
a mládež

Vstup volný

120 Kč

út 26. 4.

16:00–17:00

út 26. 4.

19:00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO - Komedie s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. Délka 99 min.
Vhodné od 12 let.

KINONEKINO –
Kinokavárna

st 27. 4.

19:00

KINOKAVÁRNA – nový český film sjednáváme s distributorem, sledujte aktuální informace na www.kulturavplane.cz.

KINONEKINO –
Kinokavárna

čt 28. 4.

19:00

KINOKAVÁRNA – nový český film sjednáváme s distributorem, sledujte aktuální informace na www.kulturavplane.cz.

KINONEKINO –
Kinokavárna

so 30. 4.

14:00–16:00

ČARODĚJNICKÝ REJ – zábavné hry a soutěže pro děti, fotokoutek pro malé i velké čarodějnice. Pálení ohně v předvečer prvního máje – tzv. filipojakubská noc.

Městský park

Vstup volný

EVA BUREŠOVÁ KONCERT – česká zpěvačka, herečka a dabérka. V roce 2021 se umístila na třetím místě v anketě
Český slavík v kategorii zpěvaček.

KINONEKINO

450 Kč

otevírací doba
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY – které vznikly pod vedením paní učitelky Naděždy
městského
Ereš Bulantové.
úřadu

Městský úřad

Vstup volný

KINONEKINO

50 Kč

PŘIPRAVUJEME
st 11. 5.
11. 4.

19:30

ne 15. 5.

14:30–17:30

NEDĚLNÍ ČAJE – oblíbené nedělní odpoledne s živou hudbou k tanci i poslechu, hraje oblíbená západočeská
dechovka AMATOVKA. Vstupné zahrnuje malé občerstvení.

so 11. 6.

10:00–17:00

FESTIVAL TŘEŠNÍ – celodenní program v útulném prostředí třešňového sadu pod úpatím vrchu. Program zve
na koncert Míši Leichta a kapely Samorost, třešňové dobroty, hry pro děti aj.
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ ZAHRADY – za účasti spisovatele Vlastimila Vondrušky. Slavnostní odpoledne
s autorským čtením, autogramiádou a živou hudbou.

pá 17. 6.

17:00

úterky, čtvrtky

9:00–11:00
9:00–11:00

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

středy

14:00–17:00

ČAJ O DRUHÉ – setkání v knihovně v rámci nového 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.

Bohušův vrch

Vstup volný

Budova čp. 56 –
zahrada

70 Kč

Budova čp. 56, sál
v podkroví

20 Kč

Budova čp. 56,
knihovna, přízemí –
čítárna

Vstup volný

PRAVIDELNĚ

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) • 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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