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V sobotu 23. dubna proběhl 50. ročník Plánské 50. V levé části fotografie stojí pan Karel Kašpar – zakladatel
a dlouhodobý organizátor tohoto pochodu. Foto: Petra Tomášková

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

květnové teplé počasí nám umožňuje
po chladných měsících trávit zase více času
aktivním odpočinkem venku. V našem městě
máme mnoho sportovišť a veřejných prostor,
kde lze trávit volný čas. Nejvíce ze všech je
již několik let využíván městský park, který
nabízí široké možnosti vyžití pro zájemce
všech věkových kategorií, a díky tomu park
slouží čím dál tím většímu počtu obyvatel
Plané. K parku přiléhají již dříve vybudovaná
sportoviště – atletický ovál, tenisové kurty,
skatepark a nohejbalové hřiště. Do současné podoby se začal měnit v roce 2014, kdy
byla vybudována in-line dráha, vycházkové
stezky a molo na hrázi rybníka. Později byly
v parku doplněny herní prvky, posilovací
stroje a místo v něm našly i tři kamenné artefakty – sochy. Někteří z nás si pamatují,
že městský rybník byl mnohem větší, sahal
až k nynějším domům s pečovatelskou službou. V 80. letech byl rybník bohužel tehdejší
správou města zčásti, do dnešní rozlohy, za-

vezen skládkou komunálního odpadu. To, že
se pod malou vrstvou zeminy nachází tento
typ zcela nevhodného podloží, neustále způsobuje nemalé problémy při revitalizaci zeleně. Některé nově vysazené stromy nejsou
vůbec schopné na tomto podkladu přežít
a v některých místech se naopak donedávna
vůbec nedokázala vsakovat dešťová voda.
Proto například v prostoru, kde bývají kolotoče, musely být vytvořeny drenážní rýhy.
Uprostřed parku jsme se pokusili naopak
tohoto jevu využít a před dvěma roky zde
byly založeny mokřady s posedavými moly.
V letošním roce bude na přání občanů doplněna mezi herní prvky lanová dráha (vítězný projekt Nápadu pro Planou) a také větší
herní prvek pro starší děti v podobě balanční
stezky až do korun stromů (obr. 1). Městský
park má své kapacitní limity, a tak by jeho
další doplňování bylo již kontraproduktivní.
Nyní je potřeba udržovat jeho stávající stav
a tam, kde je to potřeba, ještě dořešit cha-

rakter některých ploch. Vstup z jižní strany,
tedy od náměstí, tvoří především zpevněná
plocha pro provizorní parkování. Proto v letošním roce vznikla studie na nové řešení parkovací plochy, osázené stromy a se stanicí pro
nabíjení elektromobilů. Ze strany Smetanovy
ulice bude upraveno její křížení se Hřbitovní
ulicí a na opačném konci, v místě bývalé školní zahrady, bude vysázen malý ovocný sad
s odpočívkou (obr. 2). Realizace projektu je
v plánu na rok 2023.
Park je pravidelně udržován, ale přesto budeme rádi, když se s námi budete i nadále aktivně podílet na jeho podobě a tak jako doposud
nás budete informovat o poničených prvcích,
neuklizených odpadcích a jiných nedostatcích. Veřejný prostor slouží všem, ale bez
spoluzodpovědnosti nás všech nemůže obstát.
Přeji vám příjemně strávené chvíle v intravilánu našeho města při sportu či relaxaci.
Martina Němečková
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Hospic Sv. Jiří

Obr. 1

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,
poradna@hospictachov.cz
Markéta Kovandová, tel. 605 937 869,
vrchni@hospictachov.cz
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek pondělí–
pátek v čase 8:00–16:00
Tým domácího hospice během letošního roku
navštěvoval více než desítku nevyléčitelně nemocných. Domácí hospic poskytuje především
zdravotní službu, a to formou návštěv a pohotovostní služby 24 hodin denně. Součástí týmu
mobilního hospice je 7 zdravotních sester, 3 lékařky a sociální pracovnice. Klientům zdarma
zapůjčujeme různé přístroje a pomůcky. Péče
o jednoho klienta vychází v průměru na více než
100 tisíc Kč. Služby hospice jsou hrazeny částkou 200 Kč za den. Klientské platby pokryjí jen
2–3 % z celkového rozpočtu organizace. Doposud není možné, aby mobilní hospic v Tachově
splnil finančně a personálně nákladné podmínky na zajištění mobilní specializované paliativní
péče a měl smlouvy s pojišťovnami. Součástí
služby je sociální poradenství, jehož cestou pomáháme zajistit vyřízení příspěvku na péči.
Lucie Davidová, fundrasing
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Názor občana
Tak jako každý občan používám k získání informací pro mě potřebných tzv. webové stránky. Mezi ně se řadí i webové stránky města
Planá, kde včas a zatím vždy přesně získávám
informace nejen o dění v našem městě, ale
i o znění platných vyhlášek či jiných dokumentů týkajících se mě jako občana Plané. Ovšem když jsem potřeboval zjistit tzv. ordinační
hodiny lékařů, již mají své ordinace v budově
polikliniky spadající pod město Planá, zde
jsem narazil na neaktuálnost uvedených ordinačních hodin některých lékařů. Samozřejmě
jsem se vydal v uvedenou dobu do ordinace,
která měla býti otevřena, ouha, změna, úplně jiné ordinační hodiny oproti uvedeným na
webu města. Taktéž se ani nedozvím, zdali
daný lékař má dovolenou nebo není z jiných
důvodů nepřítomný, např. kvůli nemoci. Zde
by se měl správce webových stránek města
poučit a získat zkušenosti, jež prezentuje poliklinika Tachov pod vedením Ing. Tuháčka
(zde jen samá chvála v přehlednosti, jednoduchosti, ale především v aktuálnosti). Doufám,
že do budoucna se výše uvedené k pravdivosti
informací vše zlepší (zejména pro starší lidi,
tak aby zbytečně nevážili cestu za lékařem,
který tam nebude).
Jiří Smrčka
Poznámka redakční rady
Informace o otevíracích a ordinačních hodinách nájemců polikliniky jsou na webu města

HLEDÁTE PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL?

OSOBNÍ
ASISTENT
Jste empatičtí, zodpovědní
a máte chuť pomáhat?

PAK SE PŘIDEJTE K NÁM...
STŘEDISKO SOCIÁLCH SLUŽEB VÍTEČEK
HLEDÁ NOVÉ ČLENY DO SVÉHO TÝMU!

Co nabízíme?

- práci, která má smysl
- individuální zaučení
- nadstandartní finanční
ohodnocení
- flexibilní pracovní dobu

Kontakt:
Bc. Nikola Kučerová, DiS., Sociální pracovník
ŘIHLÁŠKY PODÁVEJTE NA WWW.OPRAVDUSKVELYWEB.CZ
tel.:P602
116 781,email:nikola.kucerova@royalrangers.cz

Planá v pravidelných intervalech aktualizovány. Vzhledem k popisované situaci doporučujeme vždy si ověřit ordinační hodiny na
tel. čísle uvedeném u každého kontaktu na
lékaře. Město Planá nemůže po jednotlivých
ordinacích vyžadovat hlášení každé změny
v ordinačních hodinách. Přesto je i jeho cílem
prezentovat na webu města aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Doma s pečovatelskou službou
Pečovatelská služba Planá poskytuje své
služby plánským seniorům a osobám se zdravotním postižením závislým na péči druhé
osoby.
Pečovatelská služba nabízí pomoc při osobní hygieně, při oblékání, podání jídla, dovoz
obědů, donášku nákupu, doprovod k lékaři
nebo na úřad, vyprání a vyžehlení prádla,
úklid domácnosti. Pomoc je poskytována
za finanční úhradu ve dnech pondělí–pátek
v době od 7:00 do 15:30.
Kontaktovat nás můžete 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.
Žádost o poskytování služby a informace
naleznete na https://www.plana.cz/mesto/
pecovatelska-sluzba/.

(kronika města 1945–1966)
V květnu slavíme konec druhé světové války,
osvobození naší vlasti od fašismu. Klademe
květiny k památníkům osvobozeneckých armád a na hroby padlých.
Připomínáme si též oběti „pochodů smrti“.
Jednalo se o evakuace vězňů z koncentračních
táborů se záměrem zamést před postupujícími
spojeneckými armádami stopy po vyhlazování
v táborech. Vězni byli za nelidských podmínek
odváženi ve vlacích, hnáni pěšky, bez jídla, pití
a bez odpočinku. Mnozí umírali. Na plánském
hřbitově se nachází hrob, na jehož desce je
vyryt nápis „Při pochodech smrti v roce 1945
zde zahynulo 31 lidí“. Jména jsou uvedena jen
dvě. Kronikář Alois Lokajíček píše o pohřbu
patnácti obětí. Vysvětlení rozdílu v počtu obětí,
jak je zapsán v kronice a jak je uveden na náhrobní desce, se mi nepodařilo nalézt.
Kronikář píše:
„Ve dnech 20.–24. dubna prošel obvodem zdejší četnické stanice po státní silnici k Tachovu
tak zvaný ‚Pochod smrti‘, který pozůstával
ze 7–8 000 politických vězňů, židů a válečných zajatců, byly v něm i ženy. Mnoho jich
na cestě zemřelo hlady, jiní byli utlučeni. Jejich mrtvoly byly ponechány tam, kde ubožáci padli. Jejich mrtvoly, celkem 15, které
byly nalezeny v okolí Nahého Újezdce, byly
exhumovány a důstojně počátkem listopadu
1945 pohřbeny na plánském hřbitově za účasti
tepelského převora, který pronesl uchvacující
řeč nad hrobem. Všech15 rakví bylo odpoledne
ve 13 hodin vystaveno na katafalku na náměstí
a na každou rakev byla položena trnová koruna. Z nařízení okresní správní komise musili
všichni obyvatelé německé národnosti z Plané
a okolí defilovat s obnaženými hlavami kolem
rakví. Organizaci celého pohřbu vedl evakuační referent Jaroslav Cafourek.“
Michaela Vrzalová, kronikářka

Z plánské farnosti

Simona Peteříková,
vedoucí pečovatelské služby

Termíny vakcinace psů proti vzteklině
Veterinární ordinace MVDr. Kryse nabízí vakcinaci psů proti vzteklině v místních částech
Plané v tyto dny:
11. 5. – 17:00 Svahy, 17:30 Boudy, 17:45 Zliv,
18:15 Týnec, 18:45 Vysoké Sedliště, 19:00
Dolní Sedliště
12. 5. – 18:15 Karlín, 19:00 Pavlovice, 19:45

Z plánských kronik

Josefova Huť
Cena: 100 Kč jednodruhová vakcína, 300 Kč
kombinovaná vakcína.
Na místě bude možné zakoupit tablety na odčervení a antiparazitika.
František Krys, veterinář

Vážení a milí spoluobčané,
Před třemi sty desíti lety postavili plánští měšťané na náměstí sloup se sochou
sv. Jana Nepomuckého na poděkování za přestálé hrůzy epidemií a válek.
Tento světec je známý po celém světě,
jeho zobrazení bychom nalezli na všech
obydlených kontinentech. Za jeho smrtí stála pýcha a zpupnost vladaře, touha
po cizím majetku, nenávist a zloba. Byl
to zuřivý a nespravedlivý útok na poctivého člověka. Co nám to připomíná
v dnešní době?
Svátek tohoto nebeského ochránce země
české je 16. května a my si jej připomeneme v předvečer tohoto svátku v neděli 15. května modlitbou u jeho sochy
na náměstí za pokoj a mír pro naši zemi
a za ochranu pro naše město.
Časové údaje o bohoslužbách najdete
na vývěsce na kostele nebo na www.farnostplana.eu.
Jiří Majkov, farář
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Sbírka děl výtvarného umění města Planá
Představujeme vám Jiřího Anderleho

Výstava Jiřího Anderleho proběhla v Galerii ve věži 2. 8. – 7. 9. 1997.
Akademický malíř a grafik Jiří Anderle
se narodil 14. září 1936 v Pavlíkově na
Rakovnicku.
Když bylo Jiřímu Anderlemu šest let, zemřel jeho otec, původem Chod, na tuberkulózu. Jako dítě se také stal svědkem
spojeneckých náletů na Rakovník nebo
průjezdu vojsk wehrmachtu do amerického
zajetí. Po únorovém převratu se měl jít vyučit horníkem. Naštěstí jeho výtvarný talent
rozpoznal učitel na základní škole, a tak byl
přijat na výtvarnou školu, později na AVU.
Na Akademii výtvarných umění v Praze

studoval malbu a grafiku. Zásadní vliv
na jeho tvorbu měla osmiletá spolupráce
s černým divadlem, s nímž cestoval po
Evropě. U Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky
v letech 1969–1973 působil jako asistent
na VŠUP. Říká, že na jeho život i tvorbu
měla zásadní vliv zkušenost s LSD.
Přelomovou výstavou, kam byl zařazen,
byla v roce 1966 Aktuální tendence českého výtvarného umění. Po opuštění černého
divadla se převážně věnoval vlastní tvorbě.
Jeho díla si sice brzy získala celosvětový
ohlas, ale zprávy o jeho úspěších byly komunistickým režimem beze zbytku cenzurovány. Během normalizačních let byli
mezi jeho přáteli manželé Havlovi, Pavel
Kohout nebo Bohumil Hrabal.
Díla Jiřího Anderleho byla k vidění na téměř 300 samostatných i skupinových
výstavách. Osmatřicetkrát byl vyznamenán
cenou na mezinárodních bienále. Jeho díla
jsou zastoupena v předních světových sbírkách, například v New Yorku (Metropolitan Museum of Art) nebo v Paříži (Centre
George Pompidou). V roce 2006 byl vyznamenán medailí Za zásluhy III. stupně.

Ve Sbírce děl výtvarného umění města
Planá se nachází jeho grafika bez názvu.
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Anderle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Anderlehttp://www.fineart.cz/artist_page.aspx
https://www.pametnaroda.cz/cs/anderlejiri-1936
http://www.solcuvstatek.cz/cs/o-statku/
kultura/profily-vystavujicich-od-r.-2016/
jiri-anderle/
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Plánská organizace Svazu tělesně postižených
Dne 1. 4. proběhla bilanční schůze plánské organizace Svazu tělesně postižených. Uskutečnila se jako tradičně ve školní jídelně základní
školy a zúčastnilo se jí 102 členů. Dostavili
se také hosté, a to místostarosta města Planá Ing. Pavel Nutil, předsedkyně okresního
výboru Svazu tělesně postižených Emilie Volejníková a předsedkyně tachovské organizace Růžena Typovská. Členové se takto sešli
po dvou letech, protože v loňském roce se
kvůli koronavirové epidemii bilanční schůze
uskutečnit nemohla. Setkávali se ale v rámci
řady společných akcí pořádaných organizací
– výletů, rekondičních pobytů, divadelních
představení, tanečních odpolední, bowlin-

gu. I když koronavirus náš život v loňském
roce značně omezil, řada akcí přeci proběhla.
Bohužel značně utlumena byla kvůli covidu
spolupráce s partnerskou organizací SHG
Tirschenreuth. V únorovém čísle Plánského
měsíčníku jsou loňské akce připomenuty.
I na letošní rok se plánuje bohatý program.
Členové by proto měli sledovat vývěsku u budovy MěÚ. Také se doporučuje přihlásit svou
e-mailovou adresu, na kterou obdrží potřebné
informace velmi rychle.
Členská základna plánské organizace čítá
k dnešním dnům 205 občanů – z toho je
157 plánských, 48 z Chodové Plané, Kočova,
Chodského Újezdu, Brodu a dalších okolních

obcí. V řadách plánské organizace působí
hlavně ženy – je jich 169, zatímco mužů je 36.
Organice si klade za cíl zapojit své členy
do společenského života, usnadnit jim účast
na kulturních akcích, umožnit jim rekondiční
pobyty, a tak zlepšovat jejich tělesné i duševní zdraví. Aby účast na akcích byla pro členy
finančně dostupnější, poskytují město Planá
a další obce, jejichž občané jsou členy organizace, každoročně finanční dotace. Příspěvky
v loňském roce poskytly i podniky působící
v Plané a jejím blízkém okolí. Všem patří
velký dík.
Michaela Vrzalová, členka výboru

Proběhly aukce pozemků u městského rybníka
Ve dnech 25., 28. a 29. března proběhly, resp.
měly proběhnout, aukce šesti stavebních pozemků u městského rybníka.
Bylo to prvně v historii našeho města, kdy se
uskutečnil prodej pozemků tímto způsobem.
Počítali jsme s tím, že o nabídnuté pozemky
bude zájem – jedná se podle mého o atraktivní lokalitu v centru města a v současné chvíli
město Planá žádné jiné zasíťované stavební
pozemky nenabízí. Dlouho připravovaná
akce však neskončila úplně podle našich
představ. Do aukcí na první dva pozemky se
nikdo nepřihlásil, tyto aukce tedy neproběhly. Do dalších čtyřech aukcí byli přihlášeni
vždy maximálně dva účastníci. Z toho poslední aukce proběhla bez jakéhokoliv příhozu.
Celkem tedy ze šesti aukcí pouze polovina
měla svého vítěze. Nejvyšší ceny nabídnu-

té v aukci byly buď rovny vyvolávací ceně
(1 392 Kč/m2), nebo byly mírně nad ní.
Podle zákona o obcích musí o prodeji rozhodnout zastupitelstvo. Protože byly splněny
všechny podmínky podle naší aukční vyhlášky a vítězové aukcí složili zálohu na kupní
cenu, rozhodlo zastupitelstvo na své dubnové schůzi o prodeji příslušných tří pozemků
vítězům jednotlivých aukcí.
Máme tedy již první zkušenost s tímto způsobem prodeje a zůstávají před námi dvě
otázky:
Co bylo příčinou malého zájmu kupujících?
Odpověď by nám moc pomohla v dalším rozhodování, ale velice těžko se hledá. Bylo to
načasováním aukcí, kdy v Evropě vypukla
válka a s ní související nejistota, co se týče
výše inflace, výše úroků, dostupnosti materi-

álů? Nebo jsou příčinou přísné podmínky obsažené v kupní smlouvě (např. výhrada zpětné
koupě)? Nebo fakt, že se jedná o památkovou
zónu, a s tím souvisí závazné podmínky pro
výstavbu, stanovené v územní studii?
Jak pokračovat v prodeji zbývajících třech
parcel? Za mne je odpověď jasná – po nějaké době (v řádu měsíců) zopakovat prodej
formou aukce, za stejných podmínek jako při
prvním pokusu, aby to bylo spravedlivé. V té
době bude už v běhu výstavba inženýrských
sítí v lokalitě a počáteční šok z válečných událostí na východě Evropy také už snad odezní.
Jestli poté bude zájem, a tedy i dosažené ceny,
vyšší, bude to aspoň odměna pro ty odvážné,
kteří šli do těch historicky prvních aukcí.
Pavel Nutil, místostarosta
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Vzpomínky na pana Šilhavého
Opustil nás sportovní kamarád, pracovitý
a svědomitý člověk. Mimo zaměstnání věnoval svůj volný čas práci s dětmi. Jako vedoucí
kroužku sportovní gymnastiky, tenisu i jako
organizátor víkendových lyžařských zájezdů,
plavecké výuky i vodáckého výletu (na pramicích po řece Lužnici). Jeho srdeční záležitostí byly tenisové kurty při jejich výstavbě
i později jako jejich správce a trenér dětí i dospělých. Nikdy neodmítl příležitost zahrát si

bez ohledu na věk soupeře. Byl u zrodu „fotbálkové“ party, která se stále schází, a všichni
vzpomínají na jeho rychlé úniky po pravém
křídle zakončené gólem. Mohl bych pokračovat ve výčtu dalších jeho aktivit ve prospěch
dětí i kamarádů. Právem byla tato činnost
ve prospěch ostatních oceněna Cenou města
Planá v r. 2020.
Josef Staněk, přítel

Zpráva o prováděných opravách komunikací
Jak jsme již avizovali v minulém čísle
Plánského měsíčníku, bude od začátku května probíhat výměna veřejného osvětlení
na sídlišti v ulici Fučíkova, Máchova, Havlíčkova a Pod sídlištěm. Práce budou prováděny s ohledem na obyvatele sídliště, přesto
bude místy docházet k omezení provozu
a parkování, prosíme tedy obyvatele o zvýšenou pozornost k provizornímu dopravnímu
značení a součinnost s prováděcí firmou.
Dále se na přelomu května a června plánují
opravy některých místních komunikací tryskovou metodou. Jedná se o opravy menších
lokálních poškození komunikací prakticky
po celém městě. Provádění těchto oprav

bude rovněž doprovázet dopravní omezení
– respektive omezení parkování. Věnujte
prosím v tomto období rovněž zvýšenou pozornost provizornímu dopravnímu značení,
mohlo by dojít k poškození parkujících vozidel. Touto metodou dojde i k opravě komunikace do Karoliny Doliny, a to v místě, které
je na území města Planá, tj. úsek 516 m před
Karolinou Dolinou. Zbytek této komunikace je v majetku jiných vlastníků, kteří mají
zajišťovat opravy a udržování svých částí
ve sjízdném stavu.
Jiří Ťupa, vedoucí
odboru správy majetku a investic

Markéta Zlesáková zahájí výstavní sezónu
v Galerii ve věži
Galerie města Planá letos připravila čtyři výstavy význačných současných umělců:
13. května – 19. června v Galerii ve věži můžete navštívit výstavu Markéty Zlesákové
18. června – 31. července v kostele sv. Petra
a Pavla vystaví svá sochařská díla Jeff Beer
24. června – 21. srpna v Galerii ve věži bude
vystavovat Michal Tomek
27. srpna – 2. října vystaví také ve věži své
obrazy a objekty Xénia Hoffmeisterová
Malířka a grafička Markéta Zlesáková vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze.
V současnosti žije a pracuje v Červené Hoře.
V její práci se odráží zážitky z dlouhodobého
pobytu v osamělém domě i z období, kdy se
dokázala spolehnout na uzavřené společenství exotického ostrova. Významnou inspirací
je i její vlastní rodina. Svoje dcery přijímá
a zobrazuje takové, jaké jsou. Ale ostatní
zážitky a pocity na sebe vrství a prolíná je
ve snových i symbolických rovinách. Přivádí
nás do dávno opuštěných prostor s mizející
civilizací, k oknu, za kterým pluje vzduchem
krokodýl, do krajiny, které vévodí záhadná
postava.
Pro Markétu Zlesákovou je tvorba životní potřebou. Když nemá prostor pro malbu, pracuje
s ateliérovou fotografií nebo vytváří objekty z nejrůznějších materiálů. Přijměte tedy
pozvání do Galerie ve věži i jako inspiraci
k vlastní tvořivosti.
Ve čtvrtek 12. června v 18 hodin se uskuteční
v Galerii ve věži vernisáž výstavy, při které
vás se svými obrazy seznámí sama autorka.

Přijďte s námi zahájit sezónu výtvarného
umění v Plané.
Eva Vanišová, odbor kultury

Markéta Zlesáková, Alžbětka, sklo na sololitu

Dne 26. 3. zemřel v nedožitých 87 letech pan
František Šilhavý. Byl to člověk, který svůj
život zasvětil nejen rodině, ale také sportu
a rozvoji mládeže v něm.
Trénoval gymnastiku, učil lyžování a jeho
největší láskou a vášní byl TENIS. Stal se
jedním ze zakladatelů sportovního klubu Tenis Planá, kde se mu také říkalo ,,Otec Zakladatel“. Pod jeho zkušenostmi a raketou prošlo
více než 200 mladých i starších sportovců.
Přes jeho uznávaný respekt zůstal stále
skromným člověkem. Na jeho památku nezapomeneme.
Marek Danko, vnuk

Foto: Jan Danko

Vítání občánků do života
V sobotu 9. dubna se konalo v obřadní síni
na městském úřadě v Plané Vítání občánků.
Tentokrát jsme slavnostně přivítali do života 14 dětí, 4 děvčata a 10 chlapců. Rádi bychom letos tento obřad uskutečnili vícekrát,
ale to závisí na tom, kolik dětí rodiče přihlásí.
V roce 2021 se tato akce konala pouze 1× (13
dětí), a to kvůli krizovým opatřením vlády
v souvislosti s výskytem koronaviru.
Akce Vítání občánků má v Plané dlouhou
tradici a ze strany občanů je velmi oblíbená.
Připomínáme, že nezveme rodiče novorozenců na vítání osobní pozvánkou. Pokud
mají zájem o účast na této akci, mohou se
na obřad přihlásit osobně v kanceláři matriky
na městském úřadu, přihláška je k dispozici
i na webových stránkách. Termín slavnostního obřadu bude přihlášeným rodičům oznámen vždy 14 dní předem.
Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.
Nové občánky přivítá paní starostka
Mgr. Martina Němečková nebo pan místostarosta Ing. Pavel Nutil s paní matrikářkou.
Rodiče obdrží na památku dárek a květinu.
Slavnost vždy oživí děti z mateřských škol
zpíváním a přednášením za doprovodu paní
učitelky.
Pokud máte dotazy, můžete se kdykoliv obrátit
na pracovnice matriky osobně nebo na tel. čísle 374 752 915, e-mail: matrika@muplana.cz.
Marie Plešáková,
správní odbor
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50. ročník Plánské 50
Letošního, jubilejního ročníku Plánské 50
se účastnilo celkem 1 220 turistů, cyklistů
a pořadatelů.
Největší účast zaznamenala osmikilometrová trasa, která vedla okolo kostela sv. Anny.
Celkem se jí zúčastnilo 450 dětí a dospělých.
Na trasu dlouhou 13 kilometrů se vydalo 391
účastníků. 25 kilometrů dlouhou trasu si pro-

šlo 136 turistů a 42 kilometrů dlouhou trasu
23 turistů.
Obou cyklistických tras, dlouhých 35 a 50
kilometrů, se zúčastnilo 200 cyklistů.
Uspořádat tak velkou a rozlehlou akci není
vůbec jednoduché. Velké poděkování patří
dvacetičlennému týmu z řad dobrovolníků
v čele se zakladatelem Plánské 50 a dlouho-

letým pořadatelem panem Karlem Kašparem.
Za 50 let Plánské 50 se počet účastníků vyšplhal na úctyhodné číslo 65 509 účastníků.
Je velká škoda, že o dlouhé trasy z řad účastníků pochodu není téměř zájem. Není se tedy
čemu divit, že organizátor uvažuje o změně
konceptu celé akce.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury
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Foto: Petra Tomášková
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Plánské deskohraní!

Foto: Michal Šolonka
Na vědomí se dává, že se v Plané ve spolupráci s místním odborem kultury zahajuje provoz
nového klubu deskových her! A co to vlastně je
ta desková hra, ptáte se?
Wiki definice říká: Desková hra („deskovka“)
je taková hra, ve které je průběh hry realizován
na herním plánu. Mezi nejznámější deskové hry
se řadí šachy, dáma a Člověče, nezlob se. Ovšem i deskové hry prošly bouřlivým vývojem
a teď se jim říká moderní deskové hry. Světovou velmocí těchto her je Německo, kde se
těší největší oblibě. Hry často bývají pro 2 až
6 hráčů, náhoda hraje poměrně malou roli (většinou se ani nepoužívají kostky). Hra je často
zasazena do nějaké doby (např. středověk) nebo
prostředí (např. obchodování) a opatřena herní
legendou nebo příběhem.
Hry budeme mít zatím z vlastích polic, tedy
klidně přiberte i vlastní hru, kterou máte rádi,
ale třeba ji nemáte s kým hrávat. To je i můj případ, a právě proto mě napadlo založit v Plané
klub deskových her, kde bychom se pravidelně
scházeli a hráli různé deskové hry, kolonizovali
vesmír, budovali civilizace, pěstovali cukrovou
třtinu na plantážích ve Střední Americe nebo
teraformovali planetu Mars nebo… no, však
přijďte se podívat a uvidíte sami, co všechno se
dá zažít u stolu s pár lidmi a jednou krabicí. :-)
První setkání proběhne v pondělí 23. května
od 17 hodin v budově knihovny na náměstí
Svobody v Plané. Scházet se budeme každých
14 dní vždy v pondělí ve stejný čas. Klub je určen pro všechny věkové kategorie od 12 do 99
let. A to jak pro ostřílené deskoborce, tak i pro
úplné začátečníky.
Těšíme se na Vás.
Michal Šolonka a Martin Smolík
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Jiří Winter Neprakta

Knižní tip

„Ilustrátor – sběratel – badatel“, tak zní
název květnové výstavy v Galerii Goethe,
která se pokusí poodhalit vskutku renesanční osobnost, kterou byl výtvarník Jiří Winter
Neprakta. Kreslený humor a knižní ilustrace představují podstatnou část tvorby Jiřího
Wintera a budete moci alespoň některé obdivovat na výstavě v Galerii Goethe. Dále
určitě zaujmou návrhy kostýmů, hraček,
fotografie a další výtvarná tvorba autora.
J. Winter se podílel spolu s antropologem
Emanuelem Vlčkem na tvorbě série portrétů historických osobností. Jednalo se o tzv.
antropologické portréty, které vytvořil Jiří
Winter na základě výzkumu kosterních pozůstatků. Nejznámějším z těchto portrétů je podobizna sv. Zdislavy z Lemberka, ta vznikla
na přímou objednávku papeže Jana Pavla II.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 3. května 2022 v 18:00 v rámci oslav
Zahájení lázeňské sezóny 2022. O autorovi
promluví paní Daniela Winterová a spisovatel Martin Petiška. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu.

Anna Bolavá, Do tmy, Odeon, 2015, 232 s.
Do tmy, román Anny Bolavé, vlastním
jménem Bohumily Adamové, o sběru léčivých rostlin byl v roce 2016 oceněn cenou
Magnesia Litera v kategorii nejlepší próza.
„Příběh osamělé, nemocné ženy, která většinu
života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání
léčivých rostlin, má od počátku nádech apokalypsy. Děj se posouvá kupředu pomocí detailně
propracovaného ‚plánu sběru‘. Konstantou je
pak úterý, výkupní den, kdy hrdinka nedočkavě navštěvuje výkupnu. I přes pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo probublává pod hladinou
podivný neklid. Rafinovaný styl nás kapitolu
po kapitole vtahuje hlouběji: hlouběji do staré
půdy, hlouběji do prokletí sběru bylin.“
V městské knihovně si můžete také vypůjčit
knihu Ke dnu, která na román Do tmy volně
navazuje, a Před povodní, zatím její poslední
vydanou knihu.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Marie Plešáková, Městské muzeum
a galerie Mariánské Lázně

Na konci léta 2021 byly do rodinné hrobky Nostitzů uloženy ostatky paní hraběnky
Mathildy Nostitzové.
O náhrobek se postarala rodina paní hraběnky
a paní Michaela Hoppe.
Čest její památce.
Petra Tomášková, vedoucí odboru

Mathilda Nostitz

Foto: Petra Tomášková

Zahradní slavnost
Zveme všechny rodiče, děti, přátele i širokou
veřejnost na zahradní slavnost, která se bude
konat v sobotu 18. června na zrekonstruované zahradě MŠ v Havlíčkově ulici. Součástí
této akce bude i den otevřených dveří, kdy
Vám nabídneme prohlídku zrekonstruovaných vnitřních prostor školky a samozřejmě zahrady. Přijďte se podívat, jak dopadla
rekonstrukce, a společně s námi si užít odpoledne s pestrým programem. Můžete se
těšit na dětské hudební představení Áňa, Pó
a pes, výtvarnou dílnu, společné bubnování,
zpívání pro děti, dogdancing, pro všechny zahraje kapela Fast Food Orchestra. Budeme se
na Vás těšit třetí červnovou sobotu.
Lenka Vivodíková, ředitelka MŠ

Zdroj: Áňa, Pó a pes

Foto: Lenka Vivodíková
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Rozhovor s Jaroslavem Šaškem

Zdroj: facebook Římskokatolická farnost Planá
Ocenění pro Jaroslava Šaška
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 2021byly oceněny 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 Jaroslavem Šaškem,
kterému byla Cena města Planá udělena za duchovní práci pro Planou, kde od roku 2005
do roku 2021 působil jako farář. Za velmi lidský vztah nejen ke katolíkům, ale i k ostatním,
i těm bez vyznání, ze kterých se často stali
jeho přátelé a kamarádi.
S Járou, jak ho mnozí přátelé nazývají, si tykám.
Jak se ti daří ve Skalné?
Nejsem zvyklý odpovídat na otázky typu
„jak se máš?“. Asi je to chyba. Řekl bych,
že se mám líp, než si zasloužím, ovšem bolí
to. Bydlím na faře v Chebu jako výpomocný
duchovní, ale zde moc nepomáhám, neboť se
starám o farnost Skalná – Plesná – Luby atd.,
kde je mnoho práce s vynikajícími rumunskými Čechy, takže práce víc než v Plané, i když
nemusím mít na starosti opravy a ekonomic-

Den dětí

kou stránku věci. Dále jsem 3–4 dny v týdnu kaplanem ve věznici Kynšperk nad Ohří
a na ubytovně.
Jak je tvá farnost veliká? Co všechno tvá
služba zahrnuje?
Co se týče obyvatel, tak 3 městečka a hodně
vesnic. Mají cca 7 500 obyvatel a cca 3 % docházejí na bohoslužby, ovšem zájem je někdy
větší.
Mnozí z nás si nezvykli, že tě v Plané nepotkáváme. Zavítáš někdy do Plané?
Objednal jsem se u lékaře na úterý 19. 4. – ještě jsem se z Plané neodhlásil. A také se těším
na Chlebomáslové slavnosti na Záhoří pod
Vlčí horou 4. 6. od 13:30 či do Domaslavi na
Treffen v sobotu 30. 7. od 14:00.
Jistě se aktivně zapojuješ do pomoci
uprchlíkům z Ukrajiny. Mohu tě poprosit
o tvá slova k válce, kterou ničí Rusko lidské životy na Ukrajině?
Ano, je třeba lidi probouzet, vždyť máme
Velikonoce v již vyhlášené světové válce
z Kremlu. Nesmyslné vraždění, množství
povražděných, uprchlíků bez výhledu konce
utrpení atd. A mnozí u nás si už příliš zvykli
na válku, a tak ani nechtějí chápat, proč je
potřebná pomoc druhým, kteří na tom nejsou
tak dobře jako my.
Také v Lubech na faře máme 5 uprchlíků.
Jsou vděční za pomoc a scházejí se s námi,
dnes o týden dřív, než budou mít Velikonoce
oni – pravoslavní. Hned reagovali na Christos
voskrese! – Voistimu voskrese!
Co pro tebe Cena města Planá znamená?
Jsem vděčný za to, že jsme byli dobrými
sousedy a také spolupracovníky a nebylo
na překážku, že někteří jsme kostelní a jiní
nikoliv. Věřím, že takto jsem byl asi přijímán.
Cením si té rozkvetlé, rozmanité louky, kterou jsem v Plané viděl takřka 16 let. Děkuji
Bohu za vás, přátelé. Kdybychom se neviděli,
sejdeme se DOMA (v Nebi). Ahoj! Jára Šašek
Moc ti děkuji za rozhovor.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Účast SŠŽ Planá v jazykové soutěži KONTEXT
Dne 31. března se uskutečnilo v budově Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni
finále krajské online soutěže v porozumění
odbornému anglickému textu KONTEXT.
V průběhu listopadu 2021 proběhla na středních školách tři online kola, kdy museli žáci
pod dohledem učitele zodpovědět otázky
k jednotlivým textům. Žáci byli rozděleni
do pěti kategorií podle typu školy a věku.
Po několika týdnech bylo možné určit vítěze
školních kol, kteří postoupili do finále soutěže. Z naší školy se probojoval Ondřej Keszeli
z 1. ročníku oboru spojovací mechanik pro
IT.
V rámci finále všichni soutěžící řešili závěrečný online test v počítačové učebně, obdobně jako ve školních kolech soutěže. Na základě výsledku finálového testu postoupilo

v každé kategorii pět soutěžících do ústního
kola, které hodnotila odborná komise. „Náš
Ondra“ se umístil na 1. místě kategorie III:
žáci středních odborných učilišť. K vítězství
mu gratulujeme.
Vítězové finálového kola obdrželi poukázky
na nákup elektroniky a jazykové kurzy dle
vlastního výběru na Mezinárodní jazykové
škole Západočeské univerzity v Plzni. Jako
bonus pro všechny vítěze (1. až 3. místo
všech kategorií) byly navíc krásné dorty.
Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům, zúčastněným a také našim cukrářkám
a kuchařkám, které se pod vedením vyučujících mistrů odborného výcviku postaraly
o zajištění občerstvení a dorty pro vítěze.
Miroslav Svítek, učitel

Jakožto každý rok, tak i letos jsme pro
vás s odborem kultury připravili den dětí
v plné parádě. Můžete se těšit na vystoupení
Culinky s jejími písničkami a tanečky, malování na obličej a tetování, skákací hrady
a zábavnou cestu s úkoly se sladkou tečkou
na závěr. Samozřejmě na vás čeká i občerstvení formou prodejních stánků s možností
příjemného posezení. Přijďte si s námi v sobotu 28. června užít krásné odpoledne do
městského parku.
Michaela Brůhová,
vedoucí Domu dětí a mládeže

Foto: Michaela Brůhová

Autorská výstava obrazů
Ráda bych vás pozvala na svou AUTORSKOU VÝSTAVU OBRAZŮ do cukrárny
u kostela, která se koná od 17. 5. do 30. 6.
Vernisáž proběhne 17. 5. v 17:30.
Přijďte si užít hezký podvečer, na chvíli se
zastavit a přenést se do zákoutí naší krásné
české přírody.
Představím vám obrazy malované PASTELEM a OLEJEM.
K poslechu vám zahraje kapela BANDA
Z BUD.
Pro ty, kteří by si rádi vyzkoušeli kresbu pastelem, jsem připravila na 21. 5. jednodenní
intenzivní kurz, který se bude konat v ateliéru p. Kubíčkové v Chodové Plané od 10:00
do 17:00. Kdo by měl zájem, napište mi prosím na e-mail margaretanovotna@seznam.cz
a já vám obratem pošlu bližší info.
Budu se těšit!
Margareta Novotná, autorka

Foto: Johana Novotná
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Nově vznikající škola v Plané
Nově vznikající škola v Plané přijímá první přihlášky zájemců o studium i nadšenců
do týmu dospěláků
PLANÁ (6. 4. 2022) – Soukromá Základní
škola Leela v Plané spustila přihlašování pro
první dětské zájemce o studium ve školním
roce 2022/2023. Svobodná demokratická škola
je postavená na principech sebeřízeného vzdělávání a aktuálně hledá také učitele s nejrůznějšími zájmy a specializacemi.
„Do našeho týmu hledáme především dospěláky, kteří souzní s našimi hodnotami,“ vysvětluje budoucí ředitelka školy Lenka Vašíčková.
„Zásady školy vycházejí ze dvou základních
pilířů – vzájemné úcty a respektu – a dále
z rozvoje přirozené vnitřní motivace a potřeby
se celoživotně (sebe)vzdělávat. Velkou inspirací jsou pro nás podobné školy, kterých je ale
v České republice zatím jen hrstka. Řadu otázek řešíme například se školou Donum Felix
z Kladna,“ dodává.
Šestice zakladatelů má ambice otevřít od září
první i druhý stupeň, aktuálně pouze s výjimkou 8. a 9. třídy. V prvním roce fungování školy se počítá se zápisem zhruba 30 žáků. Kvůli
zachování principů školy chce Leela zůstat
malou školou s rodinnou atmosférou a maximálním počtem 70 žáků.

Pedagogický sbor neboli „tým dospěláků“ se
bude skládat ze zaměstnanců na plný úvazek
i externích spolupracovníků. „Pro zájemce
o spolupráci máme na Facebooku připravený
podrobný dotazník, který se spolu s životopisem a motivačním dopisem stane prvotním
podkladem pro další komunikaci,“ přibližuje
další ze zakladatelek Dagmar Danielová.
Se zakladateli se lze osobně seznámit na setkáních, která pořádají každý měsíc. Škola nyní
čeká na zapsání do školského rejstříku MŠMT
a zároveň rekonstruuje historickou budovu
v centru Plané, která 1. září uvítá první školáčky.
DALŠÍ INFORMACE:
FACEBOOK: @zsleela.cz + soukromá skupina LEELA
WEB (aktuálně ve výstavbě):
www.skola-leela.cz
ZAKLADATELÉ:
• RNDr. Lenka Vašíčková 725 529 902 +
Kamil Vašíček
• Mgr. Eva Masaříková 732 204 885 + Filip
Masařík
• Erik Daniel 724 019 719 + Dagmar
Danielová

SŠŽ Planá podpořila
charitativní akci
„SRDÍČKOVÝ DEN“
Žákyně SŠŽ Planá oboru ošetřovatel se zúčastnily celostátní charitativní akce Srdíčkové
dny. Žákyně druhého ročníku se sbírky zúčastnily v pátek 1. 4. I přes nepřízeň počasí
se žákyním podařilo prodat téměř všechny
sbírkové předměty. Již tradičně se prodávaly
magnetické záložky a magnetky se zvířátky
a nově hlavolamy. Sbírku pořádá Život dětem, o.p.s. Výtěžek sbírky je určen na pomoc
vážně nemocným dětem, které jsou stabilně
odkázány na domácí péči svých rodičů, konkrétně na rehabilitační a zdravotní pomůcky,
jež usnadní jejich nezbytnou celodenní péči.
Touto cestou chci poděkovat všem plánským
občanům, zaměstnancům plánských firem,
zaměstnancům NNP Sv. Anna a škol za peněžní příspěvky. Také velkou pochvalu zasluhují žákyně, které předměty prodávaly,
za jejich kvalitní přístup k významu sbírky
při jednání s oslovenými lidmi.
Andrea Hušková, učitelka

Zápis do mateřské školy

Lenka Mahdalová, PR školy

Florbalový turnaj základní školy
Dne 11. 4. pořádala základní škola florbalový turnaj pro své žáky. Zúčastnily se všechny ročníky druhého stupně, které společně
utvořily sedm družstev, rozdělených do dvou
skupin. Osmým družstvem se stal tým učitelů.
Turnaj se odehrával ve formátu „všichni proti
všem“ v rámci skupin, dále postupovaly dva
nejlepší týmy z každé skupiny do semifinále,
zápasu o třetí místo a finále. Jednotlivé zápasy
trvaly 2 × 4 minuty.
Od prvních momentů bylo jasné, že favority
na vítěze budou ročníky 9.A+B, 9.C, 8.A+C
a v neposlední řadě samozřejmě učitelé, kteří
hráli především na zkušenost. Přestože 9.C
těsně nepostoupila do vyřazovací části, je
nutno vyzdvihnout kompaktnost a bojovnost
tohoto týmu, převážně složeného z děvčat,
který se rozhodně v chlapecké přesile neztratil. Velkým překvapením turnaje byla třída
8.B, která dosáhla na druhé místo. Technická
sehranost týmu občas trochu vázla, ale tento

drobný nedostatek nahradila ohromná bojovnost, spolu s výborným pohybem na hřišti
a oporou v individualitách.
Celkovým vítězem turnaje se stal tým 9.A+B.
Rychlost, kombinační souhra a úspěšnost při
střelbě je provedly turnajem s jedinou prohrou. Deváťáci tak symbolicky zvedali nad hlavu zlato. Jarda Jágr by byl jistě pyšný.
Lukáš Paločko, učitel

Foto: Ivo Pejčoch

se uskuteční dne 3. 5. a 4. 5. 2022
9:00–11:00 • 13:00–15:00
Zápis pro obě školky bude probíhat v Mateřské škole Smetanova.
(Vchod mezi budovami. Využijeme prostory,
které jsou oddělené od tříd, v nichž probíhají
činnosti. Děti si mohou pohrát v herně, kde
pro ně budou připraveny hračky.)
Rodiče přijdou k zápisu s dítětem nebo bez
dítěte.
S sebou přinesou vyplněnou žádost o přijetí dítěte, občanský průkaz, rodný list dítěte,
potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud se
neshoduje s pobytem rodičů.
Žádost o přijetí a další potřebné dokumenty
do naší školky si můžete stáhnout u našich
webových stránek www.skolkaplana.cz.
V případě nejasností kontaktujte ředitelku
školky na tel. 724 340 127.
Lenka Vivodíková, ředitelka MŠ
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Soukromá psychologická praxe
Mgr. Michaela Parma
Nemocnice Mariánské Lázně
Tel.: +420 606 488 626
E-mail: parma.m@email.cz

DENTÁLNÍ
HYGIENA
Mariánské Lázně

Poskytuji rovněž online poradenství.
Konzultaci je nutné objednat předem telefonicky nebo e-mailem.

T i e n

G i a n g o v á ,

Více informací: www.psychologie-parma.eu

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 199–245 Kč/ks
Prodej: 16. 5. 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

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

Město Planá hledá ...

Město Planá hledá správce městského stadionu. Jedná se
o práci na dohodu mimo pracovní poměr, možnost získání služebního bytu 3+1 přímo na městském stadionu.
Zahájení činnosti od 1. 8. 2022. Dotazy na telefonním čísle
774 660 019 nebo na e-mailové adrese
nemeckova@muplana.cz.

Boženy Němcové 452/7,
Mariánské Lázně

+ 420 777 890 424
Služby
- odstranění zubního kamene
- odstranění pigmentací
- léčba zánětu dásní a
parodontózy
- výběr vhodných pomůcek a
čisticích technik
- fluoridace
- bělení zubů
- aplikace dentálního šperku

D i S .
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www.kulturavplane.cz

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

Datum
ne 1. 5.

Čas
14:00–18:00

Název akce
ŽLUTO-MODRÁ NEDĚLE – sousedské setkání. Program pro děti, společné posezení s občerstvením, které může donést každý,
kdo rád pozná naše nové sousedy z Ukrajiny.

po 2. 5.

13:00–15:00

VÝTVARNÁ DÍLNA – výroba šperků „boho“. Styl, který představuje svobodu, nespoutanost a hravost. Výroba z příze technikou
macramé. Materiál na výrobu zajištěn na místě.

st 4. 5.

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.

čt 5. 5.

14:00

SLAVNOSTI SVOBODY – 77. výročí osvobození Plané armádou Spojených států amerických. Pietní akt, vokální soubor TUTTI
VOCI, konvoj vozidel.

ne 8. 5.

13:00–17:00

BLEŠÍ TRH V PROLUCE – pro všechny, kteří chtějí prodávat i nakupovat oblečení, obuv, hračky, domácí vybavení, dekorace
apod. Pronájem místa 50 Kč/m2 od 12:00.

ne 8. 5.

14:00/16:00

DEN MATEK – koncert písničkářů Terezy a Dana Švecových, s posezením a s občerstvením ve společenských místnostech obou
domů s pečovatelskou službou.

st 11. 5.

19:00

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

čt 12. 5.

18:00

MARKÉTA ZLESÁKOVÁ – VERNISÁŽ VÝSTAVY obrazů. Zahájení výstavy, setkání s autorkou, doprovodný program, občerstvení.

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.

Místo konání

Vstupné

KINONEKINO

Vstup volný

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

Vstup volný
Vstup volný

náměstí Svobody

Vstup volný

Proluka u pěší zóny,
křižovatka Dukelských
hr. a Havlíčkovy ul.

Vstup volný

Dům s pečovatelskou
službou
Bohušova ul. /
Smetanova ul.

Vstup volný

KINONEKINO

VYPRODÁNO

GALERIE VE VĚŽI
s vyhlídkovým
ochozem

Vstup volný

KINONEKINO

50 Kč

17:30

MARGARETA NOVOTNÁ – VERNISÁŽ VÝSTAVY obrazů malovaných pastelem a olejem za účasti autorky.
Doprovodný program kapela Banda z Bud.

Cukrárna u kostela

Vstup volný

út 17. 5.

19:00

VYŠEHRAD: FYLM – Po dnes již kultovním onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho původní tvůrci. Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, Š. Vaculíková a další. Délka 103 minut.

KINONEKINO

120 Kč

st 18. 5.

19:00

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST – filmová komedie, volně inspirovaná skutečným příběhem „splašeného vlaku“, který ujel
svému strojvůdci i s cestujícími před pár lety na Českomoravské vrchovině. Režie: Jiří Havelka. Délka 102 minut.

KINONEKINO

90 Kč

KINONEKINO

120 Kč

MĚSTSKÝ PARK
– křižovatka cest
u správcovské budovy
hřiště

startovné 250 Kč
pouze online

út 17. 5.

čt 19. 5.

19:00

PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE – velkolepý koncert ve filmu ukáže vystoupení kapely v O2 aréně v roce
2016. Kapela tehdy předvedla divákům více než jen rockový koncert. Délka 95 minut.
BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA – 7. ročník charitativního běhu. Individuální běh po vyznačené, 5 km dlouhé trase. Informace
a startovné na: behpropametnaroda.cz

so 21. 5.

8:00–20:00

po 23. 5.

17:00

út 24. 5.

14:00/17:00

VÝLET DO VIRTUÁLNÍ REALITY – ve společenských místnostech domů s pečovatelskou službou. Za společnost Hate Free
Culture, která projekt provozuje, bude hostem paní Karíma Al-Mukhartová.

so 28. 5.

14:00–18:00

DEN DĚTÍ – Culinka a tancohrátky, skákací hrady, zábavná cesta s úkoly a další zábava pro všechny děti.

KLUB DESKOVÝCH HER – zahájení provozu nového klubu.

Budova čp. 56
sál v podkroví

Vstup volný

Dům s pečovatelskou
službou
Bohušova ul. /
Smetanova ul.

Vstup volný

Městský park

Vstup volný

PŘIPRAVUJEME

út 7. 6.
so 11. 6.

18:00
10:00–17:00

OTÁZKY TONDY PROCHÁZKY S HOSTY MARKÉTOU HRUBEŠOVOU A MARTINEM PÍSAŘÍKEM – natáčení zábavného
pořadu Českého rozhlasu Plzeň. Moderátorem je herec, režisér a autor řady oblíbených divadelních komedií Antonín Procházka.

KINONEKINO

90 Kč

FESTIVAL TŘEŠNÍ – celodenní program v útulném prostředí třešňového sadu pod úpatím vrchu. Souhlas – pěvecký sbor,
kapela Samorost, Míša Leicht, třešňové dobroty, hry pro děti aj.

Bohušův vrch

Vstup volný

Budova čp. 56
zahrada

70 Kč

čt 16. 6.

17:00

OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ ZAHRADY – za účasti spisovatele Vlastimila Vondrušky. Slavnostní odpoledne
s autorským čtením, autogramiádou a živou hudbou.

pá 17. 6.

18:00

JEFF BEER – VERNISÁŽ VÝSTAVY SOCH za účasti umělce, s doprovodným programem. Jeff Beer z bavorského
Gumpenu je mezinárodně uznávaný hudebník, malíř, sochař, fotograf, grafik a multimediální umělec.

Kostel
sv. Petra a Pavla

Vstup volný

so 18. 6.

14:00–21:00

ZAHRADNÍ SLAVNOST – den otevřených dveří v mateřské škole. Nově zrekonstruovaná zahrada bude otevřena všem zájemcům. Celodenní program: vystoupení Áňa, Pó a pes, Fast Food Orchestra, výtvarná dílna, společné bubnování, zpívání pro děti.

Mateřská škola
Havlíčkova ul.

Vstup volný

ANENSKÁ POUŤ – Chodovarka, Ocho Rijos, Babahed, 100 zvířat, lunapark, výstavy a další.

so 30. 7.

10:00–22:00

náměstí Svobody

vstup volný

ne 28. 8.

19:30

LÉTO S DIVADLEM – MAŠKARÁDA – Divadlo Aqualung Praha uvede zcela osobité nastudování oblíbené hry Terryho Pratchetta.

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 vědecko-fantastického románu Karla Čapka z r. 1935.

KINONEKINO

350 Kč / 200 Kč

úterky, čtvrtky

9:00–11:00
9:00–11:00

Budova čp. 56, sál
v podkroví

20 Kč

Budova čp. 56,
knihovna, přízemí –
čítárna

Vstup volný

Městský úřad
vestibul a schodiště

Vstup volný

PRAVIDELNĚ
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.

po–pá

v otevírací
hodiny MěÚ

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY v Plané.

út–ne od 13. 5.

14:00–17:00

MARKÉTA ZLESÁKOVÁ – VÝSTAVA malba a kombinovaná technika.

út–ne od 18. 5.

8:00–17:00

MARGARETA NOVOTNÁ – VÝSTAVA obrazů malovaných pastelem a olejem.

PROBÍHÁ

GALERIE VE VĚŽI
s vyhlídkovým
ochozem

Vstup volný

Cukrárna u kostela

Vstup volný

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 • Galerie ve věži, kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru města, tel.: 728 488 038 •
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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