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MŠ v Havlíčkově ulici, nová zahrada. V sobotu 18. 6. zde proběhne Den otevřených dveří a Zahradní slavnost. Foto: Lenka Vivodíková

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

plánská poliklinika slouží nejen místním, ale
i pacientům z okolí. Její historie se začala psát
v roce 1962, kdy vznikla nová organizační
jednotka nemocnice s poliklinikou. Poliklinika byla tehdy v budově čp. 174 a potýkala se s nedostatkem místa. V roce 1976 byla
zahájena její přestavba, nebo spíše přístavba.
Celá rekonstrukce byla dokončena v roce
1982 a poliklinika dostala čp. 293. Po rozpadu OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví)
v roce 1991 přešla poliklinika do vlastnictví
města. Vzhledem k tomu, že většina lékařů
do roku 1995 postupně zprivatizovala své ordinace, byl zjednodušen ekonomický aparát
polikliniky a zrušena funkce ředitele. V roce
2001 byla nakonec zrušena poliklinika jako
příspěvková organizace a nájemní budova –
objekt polikliniky ve vlastnictví města – byla
předána do správy Plánským službám. Od té

doby proběhla řada stavebních úprav, např. byl
vybudován nový výtah, za poliklinikou vzniklo parkoviště a byla zrekonstruována sociální
zařízení. Vedení města si je vědomo, že situace v dostupnosti zdravotní péče u nás je již
mnoho let velmi kritická, a pracuje soustavně
na jejím zlepšení tam, kde mu to legislativa
dovolí. Nutné jsou další, každoroční investice do polikliniky, která je jediným městským
zdravotnickým zařízením. Před pěti lety začaly probíhat na poliklinice větší rekonstrukce,
spočívající především v nových elektroinstalacích, instalacích podhledů se světly, výměnách
dveří, pokládkách nových podlahových krytin
a výmalbě. Vše za plného provozu polikliniky,
což nebylo jednoduché ani pro pacienty a lékaře, ani pro prováděcí firmy. V loňském roce
bylo vybudováno nové diagnostické pracoviště, město zakoupilo rentgenový přístroj a zre-

konstruovaly se nové prostory pro laboratoř,
která byla do té doby pro pacienty ve špatně
dostupných prostorách nemocnice. V letošním
roce byla dokončena rekonstrukce posledních
nevyužívaných prostor ve druhém patře a vybudován nový výtah, to umožnilo vznik ordinace kardiologie. V letošním rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na novou fasádu, na které
se již začalo pracovat, a dalším krokem bude
úprava zadního vstupu z parkoviště do laboratoře a rentgenového pracoviště.
Objekt plánské polikliniky se postupně proměňuje na přívětivější místo pro své návštěvníky-pacienty, ale i pro lékaře. Ráda bych touto
cestou poděkovala pacientům i lékařům za trpělivost při probíhajících zmiňovaných pracích, které omezují klidný provoz polikliniky.
Martina Němečková, starostka
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Služby Hospice 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

MUDr. Jan Duršpek Ph.D.,
ambulance kardiologie
Foto: Martina Němečková

SLUŽBY HOSPICE
• domácí hospicová péče
• návštěvní služba zdravotních sester
a lékaře
• pohotovostní linka zdravotních sester
a lékaře 24/7
• zaškolení v ošetřování nemocného
• sociální poradenství a poradenství pro
pozůstalé
• psychosociální podpora, pastorační péče
• zápůjčky zdravotních a kompenzačních
pomůcek

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
Děkujeme všem dárcům a podporovatelům
za umístění pokladniček veřejné sbírky. Sbírka vynesla 39 062 Kč a je určena na nákup
léků a zdravotnického materiálu. V městské
knihovně / infocentru v Plané dárci věnovali
bezvadných 16 215 Kč. Děkujeme VÁM!
Lucie Davidová, fundraising

Pozvání na Jalový Dvůr

V hloubi lesů mezi obcemi Broumov, Žďár
a Chodský Újezd, na křižovatce cyklotras
č. 36 a 2202, se rozkládá enkláva luk. Místo
nese název Jalový Dvůr. Ještě před 77 lety se
tu rozkládala stejnojmenná vesnice (německy Galtenstallung). Místo dostalo svůj název
podle původního dvora pro chov jalového
dobytka. Na místě dvora později vyrostla
osada, která před válkou měla 16 domů a 78
obyvatel.
Nyní již to návštěvník těchto míst na první
pohled nepozná. V terénu sice zůstaly zřetelné stopy původního osídlení, ale při pohledu
z cesty nejsou patrné.
V roce 1606 bylo městem Planá odkoupeno od komorního panství Tachov 510 ha
lesa v katastru Brand (Žďár). Rozsah tohoto
vlastnictví se od té doby až do dnešních dnů
prakticky nezměnil, pouze se mírně rozrůstal.
Centrem obhospodařování těchto plánských
lesů byla po vzniku osady Jalový Dvůr místní
lesovna a později zámeček.
V druhé polovině šedesátých let 20. století
byly zpustlé budovy na Jalovém Dvoře srov-

nány se zemí. Lovecký zámeček zanikl kolem
roku 1972.
Na místě zaniklé vsi můžeme objevit původní
návesní rybníček a pomníček padlých z první
světové války. U něj se nacházejí dvě majestátní lípy velkolisté, prohlášené v roce 2009
za památné stromy.
Dvě thuje připomínají místo, kde se nacházel vchod do školy. Zde došlo roku 1928
k dramatické události – byla zde zavražděna
slečna učitelka Marie Fritsche. Z její vraždy byl neprávem obviněn MUDr. Girschick
z Chodského Újezdu; teprve až po pěti letech
byl vypátrán skutečný vrah. Nespravedlivé
obvinění se podepsalo na zdravotním stavu
MUDr. Girschicka, ten předčasně zemřel
a jeho pomník je dodnes k nalezení v Plané
na severním okraji městského parku.
Historie Jalového Dvora, tohoto poněkud zapomenutého místa, je tedy velmi zajímavá.
Protože okolní pozemky patří z větší části
městu Planá, rozhodli jsme se zaniklou osadu
připomenout návštěvníkům informační tabulí,
která zde byla čerstvě umístěna letos v květnu.

Až půjdete nebo pojedete někdy těmito místy,
zajděte se podívat na bývalou náves. Je to cca
350 m přes pastviny severovýchodně od zmíněné infotabule. Možná na vás toto místo zapůsobí stejně silně jako na mne, když jsem
tam kdysi přišel poprvé.
Pavel Nutil, místostarosta

Provoz ordinace
Od 16. 5. je ze zdravotních důvodů omezen provoz ordinace praktické lékařky
MUDr. Věry Marešové.
Pracovní doba bude po dobu 2 měsíců změněna: pondělí 8:00–11:30
středa 13:00–19:00
Ostatní dny bude v ordinaci přítomná sestra a zastupovat bude dr. Šlehoferová v její
ordinaci a ordinačních hodinách.
Věra Marešová, praktická lékařka
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Z plánské farnosti

Změna č. 2 územního plánu
Informujeme veřejnost, že veřejné projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Planá,
datum zpracování 2022 (dále také „Změna č.
2 ÚP Planá“), spojené s výkladem, se koná
ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 12 hodin v zasedací
místnosti městského úřadu v Plané.
Do návrhu Změny č. 2 ÚP Planá pro veřejné
projednání je možno nahlédnout v termínu
od 3. 5. 2022 do 23. 6. 2022, a to:
– u pořizovatele, na Městském úřadě Tachov,
odboru výstavby a územního plánování,
Hornická 1695, Tachov, v kanceláři č. 229,
kontaktní osoba: Ludmila Rolková, telefon č.
374 774 154
– na Městském úřadu Planá, u místostarosty

města Ing. Pavla Nutila, tel. č. 774 680 019
– v elektronické podobě na internetové adrese
pořizovatele: https://www.tachov-mesto.cz/
uzemni/Navrh-ZM2-UP-Plana-2022-VP.zip
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 23. 6. 2022, může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokládající
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Jiří Ťupa, vedoucí odboru správy majetku
města a investic

Víteček pomáhá i ukrajinským uprchlíkům
Možná to mnozí z vás už zaznamenali ve vysílání České televize, CNN Prima News či regionálních médií – Středisko sociálních služeb
Víteček v Černošíně pomáhá hendikepovaným
dětem ukrajinských uprchlíků.
Již dvakrát jsme vyslyšeli naléhavé volání
ukrajinských úřadů o pomoc hendikepovaným dětem, které se v obléhaných ukrajinských městech nemohou účastnit nočních
úprků do podzemních krytů. Vypravili jsme
pro ně a jejich rodiče dva konvoje, sestavené
ze tří vícemístných dodávek upravených pro
přepravu imobilních klientů a dvou sanitních
vozů, a již 9. 3. 2022 přivezli patnáct a 26. 3.
2022 dalších jednadvacet ukrajinských uprchlíků do našeho Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně. Zde jim v souladu s Lex
Ukrajina a za pomoci členů Royal Rangers
a dobrovolníků poskytujeme základní sociál-

ní služby, s pomocí okolních obcí našli rychlé
ubytování a z vlastních skromných prostředků
nyní poskytujeme nezbytnou dopravu na úřady a k lékařům i základní potraviny, neboť
z 5 000 Kč státní humanitární dávky nemohou
být celý měsíc živi. Bohužel, ukrajinští rodiče
kvůli zdravotnímu stavu svých dětí budou těžko hledat zaměstnání.
V současné době hledáme ještě jedno ubytování pro vysokoškolsky vzdělanou ukrajinskou
rodinu s třemi malými dětmi, ideálně v okolí Černošína nebo v místech, odkud by děti
mohly docházet či dojíždět do školy a jeden
z rodičů do zaměstnání. Případnému hostiteli
pomůžeme s vyřízením příspěvku na ubytování a garantujeme záruky za ubytovanou rodinu.
Pokud můžete, pomozte nám pomáhat.

Vážení a milí spoluobčané,
chrám je místo posvátné. Místo, ve kterém se člověk setkává s Bohem mimořádným způsobem jako jedinec i jako společenství. Tak je tomu po staletí i v našem
městě. Návštěva kostela jako součást
každodenního života už dávno není všeobecným zvykem. Jsou i u nás lidé, kteří,
přestože je kostel nejvýraznější dominantou města, v něm ještě nikdy nebyli.
Objevit krásu lidského umu zasvěceného
oslavě Boha nám umožňuje Noc kostelů,
která se bude konat i v letošním roce. Datum konání je 10. června. Od 19:00 bude
možno prohlédnout si kostel s výkladem,
dále pak dozvědět se něco o našich varhanách a od 21:00 si vyslechnout koncert
tachovského sboru v tomto jedinečném
prostředí. Dovoluji si Vás všechny pozvat
k tomuto setkání.
Časové údaje o bohoslužbách najdete
na vývěsce na kostele nebo na www.farnostplana.eu.
Jiří Majkov, farář

Jiří Kalista, manažer

Okresní soutěž Zlatá udice
V sobotu dne 14. 5. plánský rybářský kroužek
Kapříci s místní organizací Českého rybářského svazu pořádal okresní soutěž Zlaté udice. Týmy mladých rybářů a rybářek z Plané,
Tachova, Kladrub a Pernolce změřily svoje
síly v rybářských znalostech, rybářské technice a lovu ryb. Kapříci z Plané se umístili

na třetím místě, první místo obsadil Tachov,
který postoupil do Územního kola. Akce se
povedla, počasí nám přálo a děti si to užily
jak na rybníku, tak i v klubovně, kde se potily
při testech.
Milan Jonáš, předseda místní organizace

Foto: František Hastík

Poděkování
Město Planá dlouhodobě podporuje činnost
Střediska sociálních služeb Víteček v Černošíně, které pracuje s tělesně a mentálně těžce
postiženými dětmi, mládeží i dospělými. Navíc pro rozlehlý region západočeského příhraničí poskytuje i terénní sociální služby seniorům, nemocným či nemohoucím, a to přímo
v jejich domácnostech. Terénní asistentky
přijíždějí k seniorům, aby jim pomohly s hygienou, podáním stravy a léků, drobnými úklidy a obstaráním zdravotních pomůcek a léků,
popřípadě je zavezly a doprovodily k lékaři
či na úřad. Na tyto služby částečně přispívá
i stát, avšak bez podpory obcí a měst regionu
by sociální služby nemohly být poskytovány
v takovém rozsahu.
Pracovníci střediska, klienti i jejich rodiče
a samozřejmě i seniorští uživatelé proto posílají všem, kteří se na pomoci a podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a současně i přání, aby nám zachovali přízeň i v dalších letech.
Jiří Kalista, manažer

4 | ZPRÁVY Z MĚSTA

Plánský měsíčník 6/2022

Názor zastupitele
Čas od času se dostávám do diskuze o podobě
náměstí Svobody. Toto naše náměstí, tak jako
tomu je u mnoha jiných realizovaných projektů,
má své obdivovatele, ale také kritiky. Jedněm
se bezvýhradně líbí, druzí ho považují, hlavně
v létě, za kamennou výheň. Prostě co člověk,
to názor, a jak se říká, všem se nezavděčíte.
Na jednom stanovisku se ale tyto dva zcela rozdílné tábory shodnou, a to pokud jde o řidiče.
Z pohledu řidičů má naše náměstí pár chyb,
tj. dvě chybičky. První se nachází na tzv. severní straně. Jde o to, že na parkovacích plochách
nejsou vyznačena jednotlivá parkovací místa.
Dost často se tak stává, že když na parkovišti,

kde pohodlně zaparkují tři auta, zaparkuje jeden špatně, na dané parkoviště se tak celkově
vejdou pouze dvě auta. A protože nejsou jednotlivá parkovací místa jasně vyznačena, nemůže
městská policie tyto hříšníky v podstatě nijak
postihnout. Za tento nedostatek severní strany
nesu kus své osobní zodpovědnosti, protože
v době rekonstrukce jsem byl členem městské
rady a vyznačení jednotlivých stání jsem považoval za samozřejmost.
Nejvíce kritiky se však snáší na tzv. jižní stranu náměstí – na silnici, která vede od kina až
ke knihovně. Řidiči se často ptají, proč je ta
silnice tak úzká, proč alespoň od Kostelní ulice

není alespoň o ½ metru širší, protože chodníky jsou tam široké víc než dost. Dlouho jsem
správnou odpověď na tuto otázku neznal, až na
15. jednání městského zastupitelstva řekla paní
starostka, že to bylo tak naplánováno schválně,
aby tam auta nezastavovala, ale pouze projížděla. Kdo tuto koncepci navrhl (vedení města,
architekt, dopravní police), nevím, ale každodenní praxe dokazuje, že to bylo špatné rozhodnutí. Tento článek píšu proto, aby i ti, kteří se
ještě dnes, několik let po rekonstrukci náměstí,
rozčilují, věděli, proč je náměstí takové, jaké je.
Jan Teplík, zastupitel

Náměstí Svobody – prostor pro všechny
Podstata rozdílnosti názorů na úpravu náměstí Svobody spočívá v postoji ke kompromisu,
který vedl k dopravnímu uspořádání dopravních ploch na náměstí. Jednalo se o parkovací
kapacitě náměstí, možnosti využití jednotlivých ploch náměstí a možnostech a způsobu dopravní obsluhy domů okolo náměstí,
ve kterých se nachází mimo bydlení i obchodní a jiné podnikatelské aktivity. Výsledkem
poměrně složitého projednávání, kterého se
účastnili i obyvatelé města, je dnešní podoba
náměstí.
Zopakuji znova základní podmínky provozu: Na severní straně náměstí prochází průjezdná komunikace, která umožňuje přístup
na náměstí z obou stran a zajišťuje dopravní
obsluhu ulic Na Valech, Kostelní a Na Příkopech. Parkovací pruh pro podélné parkování
na severní straně je určen pro dopravní obsluhu severní strany náměstí. Pruh je rozdělen
stromy na jednotlivé parkovací úseky, v nichž

nejsou úmyslně vyznačena jednotlivá stání,
protože zkušenosti obecně ukazují na možnost lepšího využití délky zálivů při provozu
automobilů různé délky. Parkují-li řidiči nehospodárným nebo bezohledným způsobem,
vyznačení jednotlivých délek stání jejich způsob uvažování nejspíš nezmění.
Centrální část náměstí je určena pro parkování vozidel, respektive funguje jako plocha pro
chodce a aktivity nesouvisející s dopravou.
Jižní stranu náměstí obsluhuje komunikace
šířky 4,50 m, která je určena pro průjezd vozidel a obsluhuje Kostelní a Hvězdnou ulici
a domy podél jižní strany náměstí. Její šířka
umožňuje krátkodobé zastavení osobního
vozidla nebo dodávky a jeho objetí jiným.
Není určena pro parkování nebo odstavení
vozidel, protože šíře chodníku v úseku mezi
ulicí Kostelní a muzeem dovoluje jeho využití
pro obchodní aktivity v přilehlých domech.
Pro podporu zásobování této jižní strany je

mezi Kostelní a Hvězdnou ulici umístěn parkovací box pro šest vozidel, která mohou stát
na chodníku. Parkovací prostor je stavebně
upraven výškou obrubníků a typem dlažby.
Bohužel dochází k nepochopení situace ze
strany řidičů a mnozí parkují na chodníku
po celé délce až k muzeu. Tento nedostatek
bude odstraněn doplněním dopravního značení.
Rozšíření obslužné komunikace podél jižní
strany z hlediska uvedené koncepce by dávalo další prostor pro nežádoucí parkování podél této komunikace, a tedy nebylo v souladu
s uvedenou koncepcí.
Uvedené vysvětlení pravděpodobně nezmění
názor občanů upřednostňujících automobilový provoz včetně parkování, nicméně z širšího pohledu může objasnit, proč náměstí
Svobody vypadá tak, jak vypadá.
Čeněk Stehlík, odborník na dopravní stavby

Setkání starostek Plzeňského kraje

Foto: Anna Peřinová

XVII. ročník setkání starostek, místostarostek
a tajemnic Plzeňského kraje se konalo v letošním
roce v Plané u Mar. Lázní.
Na setkání přijelo z různých koutů kraje 40 účastnic.
Připravený program na pátek odpoledne a sobotu
byl dodržen do poslední minuty.
Po příjezdu a ubytování na internátě střední
živnostenské školy, přivítání zúčastněných paní
Němečkovou, starostkou města, a předání dárků
pokračoval program tohoto setkání.
Součástí setkání byla mimo jiné i charitativní
tombola.
Získané peníze z tomboly předají starostky obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří v Tachově, neboť akci pořádaly dvě paní starostky
z Tachovska, proto příspěvek putuje do našeho
regionu.
Velké poděkování kromě města Planá patří střední živnostenské škole v Plané, jejímu vedení,
panu řediteli J. Márovi a jeho úžasným zaměstnancům, kteří se o zdárný průběh zasloužili.
Děkujeme.
Jitka Valíčková, starostka Starého Sedliště,
a Jana Svobodová, starostka Starého Sedla
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Výročí Fotbalového klubu Planá
Dne 25. 6. od 10:00 se koná výroční akce fotbalového klubu v Plané na hlavním hřišti u vlakového nádraží.
Mimo fotbalových zápasů bude pro diváky občerstvení, dětské soutěže s fotbalovými doved-

Znovu po 33 letech

nostmi, nafukovací hrad, živá hudba a spousty
zábavy.
Přijďte se s námi pobavit a oslavit 75. výročí
našeho klubu.
Marek Danko, pořadatel

Plánský kinolog slavil úspěch

Foto: Lesia Duban
29. 4. se v Prunéřově u Kadaně konal závod
v dogtrekkingu v rámci seriálu mistrovství ČR.
Dogtrekking je extrémní závod se psem na trasách okolo 100 km. Po celý závod musí závodník mít povinnou výbavou (spacák, karimatka,

jídlo a pití pro psa a závodníka). Po prvních
20 km se běželo krásně a v hlavě mi létala myšlenka , že to tak hrozné nebude. Na 50. kilometru jsem si říkal, že fyzicky to bude bolet, ale
můj patnáctiměsíční pes Dexter tahá jako blázen, a tak by mě mohl dotáhnout do cíle. Avšak
na 70. kilometru začíná bolet celé tělo a hlava
dostává hodně zabrat, psychická bolest začíná
být veliká, na 77. kilometru Dexter padá na zem
a mně je hrozně, jsem na dně, přemlouvám ho,
a tím i sebe, oba se zvedneme a pokračujeme
v bolestech. 85. kilometr, počítám každý krok,
každý dopad moc bolí, začíná boj o přežití.
Silou vůle spíše pajdám do cíle, než běžím.
Na cílové rovince, na pokraji kolapsu křičím
nadšením. V cíli padám na zadek a nejsem
schopný ani pořádně reagovat. Dexter padá
na zem a je totálně vyčerpán, moc mu děkuji za kus práce v patnácti měsících! To, že ani
po dvou dnech nemůžu pořádně chodit, vazy
natažené v kotníku, koleno neohnu, protože ho
mám děravé, je jen fyzická bolest, která jednou
přebolí. A jak jsme dopadli? V naší kategorii
2. místo! S časem 13 hodin 45 minut!
Říkám si, že už nechci tento druh bolesti zažít.
Ale žijeme jen jednou.

Titulek vyjadřuje fakt, že po 33 letech byla
na Karlíně znovu postavena tradiční slavnostní májka a zapálena hranice s čarodějnicí. Díky iniciativě obyvatel Karlína se daří
nejen obnovovat tradice, ale udržovat si hezké a čisté prostředí, které láká ke společným
aktivitám a příjemným setkáním. Poděkování
patří všem, kteří k super atmosféře přispívají.
Jan Teplík, výbor pro záležitosti Karlína

Jan Danko, závodník

Z plánských kronik
(kronika města 1945–1966)
Po skončení druhé světové války přišlo do Plané mnoho nových obyvatel. Jak se dočteme
v kronice, brzy zakládali tito noví obyvatelé
různé zájmové spolky a sportovní kluby.
Kronikář Alois Lokajíček píše:
„Dne 11 září 1945 oznámila tělocvičná jednota
Sokol Planá, čís. jedn. 1/45, že obnovuje činnost místního Sokola Planá podle pokynů sokolské župy plzeňské. Předběžná schůze byla
svolána na 13. září 1945 do hotelu U černého
medvěda. Na této schůzi byli zvoleni : náčelníkem Václav Kalíšek, vzdělavatelem Ladislav
Krisl, starostou Jar. Lahoda (?), jednatelem
J Šindelář, zapisovatelem Marie Pazderníková,
náčelnicí Anna Chocholoušová,
II. náčelnicí Marie Jandíková. V této době čítala jednota 54 členů, 36 mužů a 18 žen. Cvičiti se začalo v měsíci říjnu 1945 v tělocvičně
státního reálného gymnasia, kde tou dobou
byla umístěna obecná a měšťanská škola, zatímco vlastní budova obecné a měšťanské školy
byla obsazena československou brannou mocí.
Současně byla požádána místní správní komise za přidělení pozemků a to tenisového kurtu
ležícího při parcele 149/7 a přidělení dřevěné
šatny ležící na parcela 359/II…“
„Významnou událostí na poli tělovýchovy

bylo ustanovení fotbalového klubu na schůzce
přípravného výboru dne 5. prosince 1945, kdy
byl předsedou klubu zvolen ing. Jaroslav Šebela. Zde bylo rozhodnuto, aby klub nesl název
SK Planá. Provedená peněžitá sbírka mezi členstvem vynesla 1 715 Kč, čímž byl dán spolku
finanční základ. Ve spolku se současně vytvořil
hockeyový pododbor, který spadá pod mateřský
klub SK Planá administrativně i finančně. Prvý
zápas vůbec byl 2. ledna 1946 na koupališti proti místní posádce. Spolek se rozhodl postaviti
hřiště poblíž nádraží za městskými jatkami. Poněvadž nebude možno uhraditi náklad, provede
práce internační tábor; každý člen si odpracuje
povinně 20 hodin zdarma. Dne 9.dubna 1946
sdělila místní správní komise, že věnuje spolku
potřebné dřevo na oplocení a výstavbu kabin
a lavic okolo hřiště.
Přes všechny snahy, které jsou od roku 1945
vedeny, aby tělesná výchova byla sjednocená,
vytvořil se v Plané fotbalový spolek železničářů koncem srpna 1946. Spolek měl 22 železničářů jako členů. Do konce roku 1946 stoupl
počet na 105 členů. Spolek však nemá vlastního
sportovního hřiště. Tento stav, kdy si dva kluby vzájemně přetahují členstvo, není na trvalo
možný…“
Michaela Vrzalová, kronikářka

Foto: Jan Teplík

Pozvánka na vernisáž
v Galerii ve věži
Ve čtvrtek 23. června od 18:00 zahájíme
v Galerii ve věži druhou výstavu této sezóny.
Její autor, Michal Tomek, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér prof.
R. Ondráčka. Po úspěšné kariéře restaurátora
se již delší dobu věnuje volné tvorbě. Jeho
práce na obnově obrazů starých mistrů ho jistě ovlivnila, ale projevuje se hlavně v kompozici a precizním malířském provedení. Michal
Tomek s nadhledem i s lehkým pousmáním
zobrazuje lidskou manipulovatelnost, zášť,
připravenost k boji. Problémy a otázky, které
se nám právě teď zdají úplně nové, zasazuje
do smyšlených dějů umístěných do smyšlené
minulosti. Jeho obrazy jsou na první pohled
veselé. Když se podíváte pozorněji, možná
vás trochu zamrazí. Výstava potrvá do 21.
srpna.
Vernisáž doprovodí hudební vystoupení Pavla Nutila.
Eva Vanišová, odbor kultury
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Ocenění pro Karla Havla

Ocenění pro Karla Havla
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 byly 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 paní Alenou Havlovou,
manželkou pana Karla Havla, který byl oceněn
Cenou města Planá za celoživotní práci s dětmi
v plánských oddílech tenisu, lyžování, hokeje
aj., kde je vždy vedl ke sportu se smyslem pro
fair play.

Foto: archiv Aleny Havlové
Paní Havlová, kdy a kde se pan Havel narodil?
Narodil se 1. května 1941 v Plzni, ale celá
rodina žila v Janovicích nad Úhlavou, kde
měl jeho strýc malou továrnu. S rodiči žil
v prvním patře a prarodiče bydleli v přízemí.
Do kdy v Janovicích žili?
Kája zde byl do 11 let. Bratr paní Havlové,
Kájovy maminky, v roce 1948 emigroval
za hranice s ženou a dítětem. Jen náhodou se
on a jeho rodina nestali obětí převaděče, který zabíjel a zakopával své oběti na Šumavě
a posílal za ně pohledy z ciziny. Přežila akorát

Foto: archiv Aleny Havlové

Foto: archiv Aleny Havlové

rodina Kájova strýce a farář z Klatov.
Pamatoval si pan Havel vystěhování?
Ano. Dokonce si pamatoval, jak za jeho babičkou přijeli „estébáci“ a přinesli veškerý zlatý
věci a říkali, že ho ten chlap, co ho převáděl,
zabil a tady mají důkaz. Jenže babička se na ně
usmála a řekla: „Tady mám důkaz já. Vystoupili
v Brazílii z lodi.“ Takže jsme věděli, že v tý
Brazílii je. I fotky posílal. Jeho dopisy byly
cenzurovaný, ale žili tam.
Co se s rodinou pana Havla stalo potom, co
jeho strýc utekl s rodinou za hranice?
Kájovy prarodiče i rodiče vystěhovali z vily.
Kájovy babičky se ujali lidi v Janovicích. Jeho
otec nastoupil do Bezdružic do družstva. Domů
dojížděl na sobotu a v neděli vždycky zpátky
do Bezdružic.
Jak se rodina pana Havla dostala do Plané?
Rodina Vodáků pronajala Kájově rodině byt
v Plané. Nastěhovali se sem s nábytkem, který
jim byl ponechán. Od té doby žil Kája tady.
Jaké byly začátky pana Havla v Plané?
Udělal si známosti mezi vrstevníky. Hráli tenis
a fotbálek. Chodilo se pouze do osmé třídy. Já
jsem šla do gymnázia a Kája šel na elektrotechnickou průmyslovku do Plzně, tu absolvoval
v roce 1958. Nastoupil na povinnou vojenskou
službu a dostal se až za Košice. Vzali ho na východní hranice. Byl u letců, ale nelétal. Dělal
obsluhu pozemních letadel. Po vojně přišel
zpátky do Plané a pracoval na zabezpečovacím
a sdělovacím zařízení na nádraží Československých státních drah.
Jak jste se s panem Havlem seznámili?
Já jsem se s Kájou seznámila, když přišel z vojny v roce 1962. Přijel se zlomenou nohou. 2.
ledna 1963 nastoupil do zaměstnání. Seznámili
jsme se na plese v hotelu Černý medvěd. Byli
jsme od sebe dva roky. Já jsem studovala pedagogický institut do roku 1964. Tenkrát byly
umístěnky a já se dostala do Kladrub u Stříbra. Ráno jsem jela v pět hodin. To už na mě
Kája čekal, aby mi pomohl s taškou, i když
on šel do práce na šestou. Jela jsem do Stříbra a šla jsem čtyři kilometry pěšky. Druhý rok

v Kladrubech jsme se vzali a já byla přemístěna
do Plané.
Kde jste bydleli?
Bydleli jsme v Plané u Kájových rodičů. Poté
Kája dostal nový služební byt v Mariánských
Lázních. Bydleli jsme v prvním patře a za rok
a půl, v srpnu 1967, se narodila Martina.

Foto: archiv Aleny Havlové
Pracovali jste ale stále v Plané?
Ano. Po narození Martinky jsem byla rok
na mateřské dovolené. Poté jsem se vrátila
do školy do Plané, kde jsem učila. Kájův úsek
u drah byl Chodová Planá – Ošelín. Když byly
Martince tři roky, začala chodit do školky. Já
to měla cestou na autobus všechno při cestě.
Kájovi se ale dostal do rukou prospekt okálu,
který jsme si postavili tady v Plané.

Foto: archiv Aleny Havlové
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Foto: archiv Aleny Havlové
Jak dlouho už to je?
Teď je to 47 let, co máme postaveno.
Pan Havel pracoval celý život u drah?
Až do šedesáti. Nechali ho pracovat do konce
roku a pak musel jít do důchodu.
Kdo pana Havla a jeho sestru přivedl
ke sportu?
Babička. To byla velká sportovkyně. Ta uměla tenis. Ráda plavala.
Kolik let dělal instruktora lyžování?
Začal v 80. letech a skončil až v roce 2016.
To mu bylo 75 let. Děti začal trénovat v lyžařské škole, kterou založil se Stanislavou Kolesovou. Přidali se k nim Miloslav Antropius,

Jana Basáková, Hana Jelínková, Helena Duchková, paní učitelka Šandová a také Martina
a její sestřenice Šárka a Marcela Jelínkovi.
Nejdřív jezdili na Přimdu a potom do Perninku, kde měli domovskou stanici. Jeli ráno asi
v osm a vraceli se tak v šest večer.
Změnilo se něco po revoluci?
Ano, Kája začal pracovat v lyžařském oddílu
pod Sokolem Planá. Po prvním lyžování sezony říkal: „Já nic jinýho nedělám, než jen
spravuju vázání.“ Rodiče nechávali dětem
spravovat vázání v Tachově, v Mariánkách
nebo u „pana Havla“. Můžu vám říct, že si
nikdy od nikoho nic nevzal. Ani korunu.

Dělal to dlouho, a kdyby mu sloužily ruce
stejně tak jako nohy – my chodili na dlouhý
procházky s pejskem –, tak by to dělal ještě
déle.
Co pro vás Cena města Planá, která byla
vašemu muži udělena, znamená?
Já si myslím, že si to zasloužil. Pro Planou
udělal kus práce. Je to ocenění jeho celoživotní práce pro děti.
Děkuji za rozhovor.
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Holostok zve na koncert Prago Union i odpoledne se slam poetry

Foto: David Stejskal
Multižánrový festival Holostok o víkendu
17. až 19. června zve na notnou dávku kvalitní hudby, divadelních představení i odpoledne protkané slam poetry. Sobotní večer

se ponese v rytmu jazykových hříček a hip
hopu, které do Holostřev přiveze Prago Union.
Páteční večer Holostoku rozproudí indie,
česká poezie i mix country, noise a shoegazu. V areálu barokní fary se začne od 19:30.
Těšit se můžete hned na tři kapely, od 20.
hodiny zahraje Vlnobytí, následovat bude
kapela Hm… a první festivalový večer uzavře uskupení Blue Chesterfield.
Sobota se ponese ve znamení hned několika
různých forem umění. Dopoledne návštěvníky hudebně probere plzeňské trio Ida the
Young, následovat budou Tarapaca, Lomikar, Madhouse Express. Po 21. hodině se
pak ke slovu dostane mistr slovních hříček

Kato. Po kapele Prago Union, která se představí v sestavě s DJ Ramelem, večer na pódiu zakončí Marcel Gidote’s Holy Crab.
Sobotu navíc zpříjemní dvojitá dávka divadelních zážitků. První přítomným naservíruje soubor Ježkovy voči ze ZUŠ Planá, který
přiveze představení Hrdinství. Další pak
spolek Konivadlo ze Starého Plzence, který přijede se hrou Záhadné zmizení. Druhý
festivalový den se můžete těšit také na slam
poetry a výstavu obrazů Igora Hlavinky.
V neděli na návštěvníky čeká bohoslužba
„plus“ v místním kostele svatého Mikuláše.
Více informací najdete na holostok.cz nebo
na Facebooku.
Dominika Píhová, pořadatelka
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Výstava soch v kostele sv. Petra a Pavla
Jeff Beer (* 1952) je německý mezinárodně
uznávaný multimediální umělec. Žije a tvoří v nedalekém Horním Pfalci, poblíž města
Falkenberg, kde proměnil dříve opuštěnou
usedlost v kulturní centrum pro výtvarné
umění, hudbu a literaturu.
Už od raného mládí se projevoval jeho talent pro hudbu, výtvarné umění a literaturu.
Po dokončení vysokoškolského studia hudby (skladba, klavír a bicí nástroje) přicházejí
četná ocenění, která byla spojena se stipendijními pobyty v New Yorku a v Paříži, později v Petrohradu. Paralelně během studia
hudby založil rockovou skupinu ODIN, jež
slavila úspěchy v celém Německu.
Sochařská aktivita Jeffa Beera začíná v roce
1986 po pobytu v Paříži. O jeho železné
sochařské práce byl od samého počátku
obrovský zájem. Následovala jedna výstava za druhou. Záhy se dostávají jeho
sochy do sbírek slavných muzeí po celém

Výstava obrazů Markéty Zlesákové v Galerii ve věži
Až do 19. června můžete navštívit výstavu
Markéty Zlesákové v Galerii ve věži. Malířka a grafička Markéta Zlesáková vystudovala Gray’s School of Aberdeen ve Skotsku
a Akademii výtvarných umění v Praze. V naší
galerii vystavuje už podruhé. Výstava v roce
2014 dávala za pravdu tomu, že podepisuje
své obrazy ZLESA. Na těch současných to
je les dost cizokrajný, někdy i úplně imaginativní, a stále více se v její tvorbě prosazuje
figurativní tvorba. Zážitky, obrazy a pocity
na sebe autorka vrství a prolíná je ve snových i symbolických rovinách. Výstavní
prostor Galerie ve věži nabízí čtyři poschodí
a každé z nich představuje trochu jinou polohu tvorby malířky Markéty Zlesákové. Můžete se seznámit s obrazy z kolekce TRUST
ME a REBARBORKY, které jsou inspirované pobytem na jednom z ostrovů království
Tonga. Odráží se v nich nejen krajina a navázaná přátelství, ale i důvěra ve vlastní osud,
kterou MARKÉTA ZLESÁKOVÁ důkladně
prověřila. Další části výstavy patří výběru
z kolekcí BARBORKA, ZA ZÁVOJEM,
PŘÍBĚHY Z OBANU, TATOO...
Markéta Zlesáková, Trust me XI,
2020, akryl na plátně

Nenechte si tuhle výstavu ujít, rozhodně stojí
za pozornost.
Eva Vanišová, odbor kultury

světě. Z té doby se už také datují i úspěchy
ve všech oborech výtvarného umění. Kromě
výtvarných výstav je nadále aktivní v hudebním světě. Vystupuje jako sólista na hudebních festivalech a v koncertních síních.
Večery z jeho literární tvorby jsou velkými
kulturními zážitky, neboť je autor prolíná
s hudbou.
Za zmínku stojí jistě i jeho pedagogická činnost. Mimo jiné je docentem na Janáčkově
hudební akademii v Brně. Zde bych ráda
zdůraznila i jeho oblibu pro slovanskou kulturu. Nejen pro hudbu, ale také pro literaturu.
Od 17. června můžeme vidět průřez sochařské tvorby Jeffa Beera v kostele sv. Petra
a Pavla. Umělec bude přítomen v pátek 16.
června na vernisáži, která se koná v 18:00.
Určitě si připraví nějaké hudební překvapení.
Výstava potrvá do 31. 7.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Alena Mrovcová, kurátorka výstavy

Zápis nových žáků do ZUŠ
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
DO ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY
V PLANÉ
bude probíhat

od 13. 6. 2022
do 17. 6. 2022
vždy od 13:00 do 17:00
Přihlásit se mohou talentované děti,
které dovršily věku 5 let a chtějí
se naučit hrát na hudební nástroj,
zpívat, kreslit, malovat, vytvářet
keramiku, tančit, přednášet nebo
hrát divadlo.
Na nové i stávající žáky se těší pedagogický sbor Základní umělecké
školy v Plané.
Miroslav Koranda, ředitel ZUŠ

Charitativní akce „Květinový den“
11. května se již tradičně naše škola připojila
k charitativní akci – Český den proti rakovině
2022 „Květinový den“. Tematické zaměření
letošní sbírky bylo – Nádorové onemocnění
děložního čípku a varlat. Účelem sbírky bylo
získání finančních prostředků na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Ze SŠŽ se sbírky účastnily žákyně prvního ročníku oboru ošetřovatel. Šest děvčat
se rozdělilo do tří dvojic. Děvčata nabízela
kytičky v ulicích města, ve školských zařízeních, zdravotnických zařízeních, na úřadech a v různých podnicích. Již tradičně se
prodával žlutý kvítek měsíčku lékařského,
v letošním roce s modro-fialovou barvou
stužky za již stálých 20 kč. Díky aktivnímu

přístupu děvčat k prodeji a spoustě ochotných
lidí přispět do sbírky se všem třem dvojicím
podařilo prodat všech 300 kvítečků. Jedním
z partnerů této sbírky je Česká pošta, která
spolupracuje při zpracování pokladních vaků,
po konečném sečtení finančních prostředků
všech tří vaků odešlo na konto Ligy proti rakovině 6 728 kč.
Andrea Hušková, učitelka
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Sbírka děl výtvarného umění města Planá
Představujeme vám
Jiřího Černého

Výstava Jiřího Černého proběhla v Galerii
ve věži 9. 9. – 26. 9. 1997.
Malíř, fotograf, sochař a designer Jiří Černý se narodil 22. ledna 1959. Žil v Chebu
a zemřel 24. září 2017.
V roce 1976 začal navštěvovat pražskou
střední uměleckoprůmyslovou školu
a v letech 1980–1986 studoval na katedře
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Věnoval se
figurální malbě a zátiší, účastnil se malířských plenérů. Od portrétu a figury, jež
byly tématem i jeho diplomové práce, přešel nakonec ke krajině a v jeho malbě to je
převažující téma.
Před revolucí patřil k nejmladším členům tehdejšího výtvarného klubu v Chebu. Před rokem 1989 založil Ateliér
Jiří, kde se samostatně zabýval malbou
a designem. V roce 1997 se stal členem

skupiny Neprůbojní, volného sdružení
malířů, pro které je krajinomalba jednotící platformou. Od roku 2008 byl členem

Středočeského sdružení výtvarníků Unie
výtvarných umělců ČR.
V devadesátých letech se začal věnovat
sochařství. Své první sochy tesal do kamene a později přešel ke dřevu a bronzu.
Vytvořil drobná díla i monumentální plastiky. Jeho díla zdobí některá západočeská
města, Sokolov, Třinec i německý Selb.
Ve Sbírce děl výtvarného umění města
Planá se nachází dvě jeho olejomalby
s názvem Krajina.

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Černý_
(sochař_a_malíř)
https://cs.isabart.org/document/56029/
https://web.archive.org/
web/20160410071138/http://www.galerie4.cz/autor/jiri-cerny
https://www.galerie4.cz/autor/jiri-cerny
https://chebsky.denik.cz/kultura_region/
cheb_selb_jiri_cerny20090716.html
http://zivechebsko.cz/2017/11/13/vzpominka-na-zesnuleho-vytvarnika-jirihocerneho/
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury

Eva Burešová nezklamala fanoušky
přípravy byla skvělou pěveckou partnerkou.
Známá zpěvačka a herečka si hned po příjezdu prohlédla plánské náměstí a prostor
KINANEKINA a nešetřila chválou. Jak sama
řekla při koncertu: „Vaše město je tak hezké,
že kdybych zítra ráno netočila Zoo, zůstala
bych tu do zítra.“ Ještě jednou děkujeme Evě
Burešové za její neformálnost, se kterou se
zdravila se svými fanoušky, a hlavně za nádherný koncert, který byl opravdu velkým
zážitkem. S herečkou se budete moci setkat
v Plané na filmovém plátně ve filmu Ženy
a život v pátek 15. 7. při promítání letního
kina u stodoly v městském parku.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury

Foto: Petra Tomášková
Ve středu 11. května se uskutečnil v KINĚNEKINĚ koncert zpěvačky Evy Burešové.
Mnozí ji znají především jako seriálovou herečku (Slunečná, Zoo). Že zpěv má skutečně
ráda, pochopili všichni diváci koncertu již
od samého začátku. Eva Burešová je vyni-

kající zpěvačka, její kontakt s publikem byl
velmi otevřený a neformální. Svůj nestrojený a civilní projev doplnila na závěr duetem
s jednou ze svých fanynek, která zná všechny její písničky nazpaměť. Eva ji nečekaně
pozvala na pódium a slečna Lucka jí bez

Foto: Petra Tomášková
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Maturitní zkoušky byly vyvrcholením školního roku 2021/22 na SŠŽ v Plané
Maturitní zkoušky bývají slavnostním aktem
a vyvrcholením školního roku na všech středních školách. Nejinak bylo tomu i v závěru
školního roku 2021/2022 na Střední škole živnostenské v Plané.
„K maturitě u nás letos nastoupilo devět studentů denního a sedm studentů dálkového studia,“
uvádí svůj příspěvek Mgr. Tereza Švecová,
třídní učitelka maturitního ročníku N2. „ Nej-
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dříve měli studenti za sebou písemnou část a didaktické testy z češtiny, angličtiny a němčiny.
I tento rok existovala možnost volby mezi cizím jazykem a matematikou – tu si letos zvolili
dva studenti dálkového studia a dva z dálkařů
maturovali z němčiny. Všichni ostatní si zvolili angličtinu – zvláště studenti denního studia
–, ta je také ostatně většinou mladší generaci
bližší. Ústní část skládali studenti v termínech
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23.–24. 5. 2022 a tato část pak definitivně rozhodla o úspěchu maturitní zkoušky,“ uzavírá
náš rozhovor třídní učitelka Mgr. Švecová.
Nezbývá tedy než popřát mnoho úspěchů všem,
kteří maturitu úspěšně složili a před kterými se
díky tomu otevřela zcela nová etapa profesního
života.
Vladimír Kasík, učitel

Zahradní slavnost
Den otevřených dveří
Zveme širokou veřejnost do Mateřské
školy Planá Havlíčkova. Rádi bychom
Vám ukázali nově zrekonstruované vnitřní i venkovní prostory naší školky. Pro
všechny máme připravený pestrý program.
Dětem udělá radost ÁŇA, PÓ A PES
(dětské hudební vystoupení, které děti
vtáhne do příběhu lásky a přátelství, pobaví je uličnickými kousky rozverný psí
kamarád a bezprostředně budou zapojeny
do pohybových aktivit). Rodiče s dětmi se
mohou těšit na společné BUBNOVÁNÍ
(každý má rytmus v sobě, jen má někdy
problém ho sladit s rytmem ostatních – skupinové bubnování vám pomůže najít společnou řeč). Děvčata, která navštěvují ZUŠ
Planá, nám zatančí, nebude chybět ani DOG
DANCING, děti si mohou vyzkoušet svou
zručnost ve VÝTVARNÉ DÍLNĚ.
Na závěr zahraje kapela FAST FOOD ORCHESTRA. (Fast Food Orchestra rozváží
reggae a ska po klubech i festivalech již
od roku 1998. Poslední z diskografie devíti
desek nese název Vezmu tě s sebou. Největší devizou kapely jsou však živá hraní, při
kterých s oblibou vtahují diváky do děje.)
Po celé odpoledne budete mít možnost se
občerstvit ve stáncích s jídlem a pitím (zajišťuje pan Nekovář).
Přijďte si společně s námi užít odpoledne
plné her, muziky a slunce. Program se uskuteční za každého počasí. Těšíme se 18. června 2022, začínáme ve 14:00.
Lenka Vivodíková, ředitelka MŠ

14:00 - 18:00 MOŽNOST PROHLÍDKY CELÉ ŠKOLKY
ˇ
ZMENA
PROGRAMU VYHRAZENA

KULTURA & INZERCE | 11

Plánský měsíčník 6/2022

Soukromá psychologická praxe
Mgr. Michaela Parma
Nemocnice Mariánské Lázně
Tel.: +420 606 488 626
E-mail: parma.m@email.cz

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

Více informací: www.psychologie-parma.eu

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

Datum
ne 5. 6.

Čas
13:00–17:00

Název akce
ZUŠ OPEN – Nejrozsáhlejší kulturní událost českých základních uměleckých škol. Dny oslav a sdílení radosti z umění
po celé České republice. Bohatý program pro širokou veřejnost napříč všemi obory. www.zusopen.cz

Místo konání

Vstupné

KINONEKINO

vstup volný

Budova čp. 56 – sál
v podkroví

vstup volný

po 6. 6.

17:00

KLUB DESKOVÝCH HER – „deskovky“ jsou realizované na herním plánu. Klub pro příznivce her bude fungovat
pravidelně. Hry budou k dispozici, přinést můžete i ty vlastní, oblíbené.

út 7. 6.

18:00

KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ PLANÁ – představí se žáci a učitelé Základní umělecké školy v Plané, zastoupené
všemi obory a hudebními nástroji.

kostel sv. Petra
a Pavla

vstup volný

út 7. 6.

18:00

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

pá 10. 6.

19:00

NOC KOSTELŮ – komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie, koncert tachovského sboru.

kostel Nanebevzetí
Panny Marie

vstup volný

so 11. 6.

10:00–17:00

Bohušův vrch

vstup volný

Čt 16. 6.

17:00

OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ ZAHRADY – za účasti spisovatele Vlastimila Vondrušky. Slavnostní odpoledne
s autorským čtením a autogramiádou. Hudební doprovod Tereza a Dan Švecovi.

Budova čp. 56 –
zahrada

70 Kč

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

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

Mateřská škola
Havlíčkova ul.

vstup volný

KLUB DESKOVÝCH HER – „deskovky“ jsou realizované na herním plánu. Klub pro příznivce her bude fungovat
pravidelně. Hry budou k dispozici, přinést můžete i ty vlastní, oblíbené.

Budova čp. 56 –
sál v podkroví

vstup volný

kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Plané

vstup volný

so 18. 6.

14:00–21:00

po 20. 6.

17:00

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

út 21. 6.

18:00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT školního roku 2021/2022 žáků Základní umělecké školy v Plané.

čt 23. 6.

18:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY – MICHAL TOMEK, malba. Absolvent pražské AVU. Jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii
i v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. Hudební doprovod Pavel Nutil.

GALERIE VE VĚŽI
s vyhlídkovým
ochozem

vstup volný

so 25. 6.

10:00

75 LET FOTBALOVÉHO KLUBU PLANÁ – s ročním odkladem se uskuteční slavnost s celodenním programem.
Soutěže pro děti, zábava, občerstvení, muzika, fotbalová utkání.

Fotbalové hřiště
Jateční ul., Planá

200 Kč / 76 Kč (70+)
do 16 let zdarma

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

Městský park

vstup volný

KINONEKINO

180 Kč / 90 Kč

PŘIPRAVUJEME – PODZIM
čt 1. 9.

10:00–16:00

út 13. 9.

19:00

PETR RÍMSKÝ – koncert českého písničkáře a kytaristy s jedinečným hráčským projevem, v němž se kromě folku
mísí zejména prvky šansonu, jazzu a blues. Hosté: Tereza a Dan Švecovi.

st 28. 9.

13:00

POSVÍCENÍ NA VÁCLAVA – Katapult revival Znojmo, Ivan Hlas trio, kolotoč Řezbáře Matěje, auto veteráni a šlapací
buginy, soutěž o nejlepší posvícenskou slanou i sladkou dobrotu, občerstvení.

nám. Svobody

vstup volný

pá 14. 10.

19:00

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

KINONEKINO

180 Kč / 90 Kč

st 26. 10.

19:00

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

KINONEKINO

200 Kč / 100 Kč

čt 10. 11.

19:00

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

KINONEKINO

200 Kč / 100 Kč

so 3. 12.

18:00

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

KINONEKINO

180 Kč / 90 Kč

Budova čp. 56,
knihovna, přízemí –
čítárna

vstup volný

Městský úřad,
vestibul a schodiště

vstup volný

PRAVIDELNĚ
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.

středy

14:00–17:00

po–pá

v otevírací
hodiny MěÚ

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLANÉ

út–ne do 19. 6.

14:00–17:00

VÝSTAVA: MARKÉTA ZLESÁKOVÁ – MALBA A KOMBINOVANÁ TECHNIKA

út–ne od 23. 6.

14:00–17:00

VÝSTAVA: MICHAL TOMEK – MALBA

út–ne do 30. 6.

8:00–17:00

VÝSTAVA: MARGARETA NOVOTNÁ – MALBA PASTELEM A OLEJEM

PROBÍHÁ
GALERIE VE VĚŽI
s vyhlídkovým
ochozem
GALERIE VE VĚŽI
s vyhlídkovým
ochozem

Cukrárna u kostela

20 Kč / 10 Kč
20 Kč / 10 Kč
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) •
Galerie ve věži, Kostelní ulice • kostel sv. Petra a Pavla, Bezdružická ulice • Plánské koupaliště, Tepelská ulice čp. 838• Městský úřad – odbor kultury, nám. Svobody 56, tel.: 728 488 038, 374 794 223 •
Hornické muzeum, Sadová 816, tel.: 737 658 320 •
Předprodej a rezervace: infocentrum – městská knihovna nebo on–line na www.kulturavplane.cz.
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