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Plánské koupaliště. Foto: Martina Němečková

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

koupací sezona na našem koupališti začala
jako každý rok v polovině června. Počasí nám
zatím přeje, a tak doufejme, že si dostatečně užijeme unikátní areál našeho přírodního
koupaliště s celkovou rozlohou 3,5 ha a vodní
plochou 1,1 ha.
Loňská sezona s návštěvností a počtem slunečných dní byla spíše podprůměrná, a tak
všichni, kteří máme rádi sluníčko a vodu,
doufáme, že ta letošní bude lepší.
Hlavní nádrž s tobogánem dlouhým 88 m byla
letos plně napuštěna z podzemních sběrných
studní situovaných nad areálem koupaliště.
Hloubka této nádrže je od 0 m po 4,5 m. Voda
je čištěna pomocí dvou vysokovrstvých pískových filtrů a celkový objem vody v koupališti je cca 15 tisíc m³.
Další vodní nádrží je brouzdaliště pro nej-

menší, které je plněno pitnou vodou a bylo
vybudované před několika lety. Hloubka
brouzdaliště je od 0,2 m do 0,5 m a jsou v něm
umístěny atrakce pro děti. Pro udržení kvality
vody je zde instalován pískový filtr s ionizací
a UV lampami. Při větším znečištění se voda
vždy vymění.
Kvalitu vody kontroluje Krajská hygienická
stanice Plzeňského kraje, vzorky vody jsou
odebírány každých 14 dní v obou nádržích
a jejich výsledky najdete na internetu.
V areálu je nové sociální vybavení, zahrnující
oddělené toalety, umývárny, sprchy, toalety
pro invalidy, převlékárnu pro maminky s batolaty a oddělené převlékací kabinky. Zrekonstruován byl také altán s malým bufetem, tanečním parketem a malým pódiem. Otevřená
je restaurace s terasou, provozovaná nájem-

cem, a nezapomínáme ani na děti, pro které je
na koupališti mnoho herních prvků. Dospělí
najdou vyžití na dvou beachvolejbalových
kurtech. Před pár týdny město vybudovalo
tolik potřebné nové parkoviště a přístupový
chodník.
I přes každoroční investice a neustále rostoucí
ceny energií udržujeme vstupné v symbolické
výši, a to 30 Kč pro dospělého a 20 Kč pro
dítě do 150 cm. Ještě výhodnější je zakoupit
si permanentku na 10 vstupů. Aby bylo naše
nádherné koupaliště dostupné všem, město
ročně dotuje jeho provoz částkou cca 800
tisíc Kč. Otevírací doba je denně od 10 do
19 hodin.
Přeji vám hezké léto a těším se, že se na koupališti v létě potkáme.
Martina Němečková
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Nový kříž na zajateckém
hřbitově
Na tzv. zajateckém hřbitově, což je hřbitov,
na kterém jsou pochováni vojáci z I. světové války, byl instalován nový, železný, 3,5 m
vysoký kříž. „Zajatecký hřbitov“, ač se to
nezdá, je díky informační tabuli, která se nachází na Karlíně, dosti často navštěvován. Při
likvidaci starého kříže a přípravě na instalaci
nového jsem zaznamenal dvě návštěvy turistů. Od turistů byla také prvotní informace,
že se rozpadl dřevěný kříž. Nový kříž stojí
na stejném místě, co již dříve stály dva dřevěné kříže (2002, 2013), které neodolaly zubu
času. Lze předpokládat, že tento železný kříž
vydrží o mnoho a mnoho let více. Tato akce se
realizovala za finanční spolupráce města Planá (materiál), Hornicko-historického spolku
(zámečnická práce, doprava, …) a firmy BHS
Tachov-Ctiboř (provedla zdarma odborný
nátěr). Firmou Kamenictví Valko byly zdarma obnoveny také nápisy na jediných dvou
náhrobních kamenech. Hřbitov je v majetku
Ministerstva obrany, které od roku 2005 zajišťuje jeho údržbu, tzn. především sekání
trávy… V neděli 5. června tomuto novému
železnému kříži požehnal plánský farář, pan
Jiří Majkov.
Jan Teplík, člen Hornicko-historického
spolku Planá
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Informace o stavebních pracích nejen na ulici Dukelských hrdinů
V druhé polovině května byla společností
TIMA, spol. s.r.o., Karlovy Vary, doručena
zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost
o povolení zvláštního užívání komunikací
pro provádění stavebních prací v souvislosti
s kompletní výměnou potrubí nízkotlakového plynovodu, tj. včetně přípojek, na náměstí
Dukelských hrdinů a na částech ulic Plzeňská a Slovanská, což je předzvěst zahájení
stavby.
Hlavní řad plynovodu je veden ve dvou
trasách, a to při severní a jižní frontě domů,
většina z nich je na něj napojena.
Firma je vybrána investorem akce, kterým je

GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, vlastník inženýrské sítě.
Město předává vlastníkům nemovitostí v dotčené lokalitě dosud známou informaci, a to, že
akce bude probíhat v průběhu přibližně dvou
měsíců s odhadovaným zahájením na konci
července. Den zahájení je závislý na získání
výše uvedeného pravomocného povolení.
Jakmile budou známé přesné podmínky pro
užívání komunikací dodavatelem stavby,
stanovené tak, aby došlo k co nejmenšímu
omezení provozu vlivem provádění stavby,
budeme veřejnost informovat.
Eva Čermáková, správní odbor

Z plánských kronik
(kronika 2004)
Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie je dominantou Plané. Její horní část skrývá zajímavé
předměty. Ty původní byly nalezeny při opravě
věže v roce 2004.
Kronikářka Michaela Mertlová o tom napsala:
„Původní věž kostela vyhořela a následně byla
demolována. V roce 1904 byla postavena věž
současná. Stavba byla započata na jaře 1904
a dokončena 28. října téhož roku. Celkové náklady činily 58 936 korun, z toho 34 336 korun
věnovala hraběnka Nostitz-Rieneck. Město
zaplatilo 24 000 korun, přispěly také obce, které
patřily k plánské farnosti. Kopule byla vyrobena ve Škodových závodech v Plzni. Kříž o výšce 5,85 m a váze 300 kg byl vztyčen
30. června 1904. Věžní hodiny z r. 1894 zhotovila firma Heinz z Prahy. V horní části věže se
nacházel byt zvoníka.
Při opravě ‚makovice‘ pod křížem v ní byly
nalezeny dvě plechové schránky. Vyzvednutí,
které provedl horolezec p. Antropius, proběhlo
v pondělí 13.září 2004 v 10 hodin za přítomnosti televize. Menší schránka obsahovala 14 mincí
z pol. 19. století, 2 bankovky, tiskoviny z ledna

1853, růženec, zlomek staré pečeti a byzantský
křížek. Ve větší schránce byl vložen originál šlikovského stříbrného tolaru z roku 1646, 8 mincí
platných v r. 1904, listiny se jmény tehdejších
státních, církevních a městských hodnostářů,
seznam dělníků, kteří na opravě pracovali,
a inventární seznam městských rybníků. Dále
zde byly uloženy 4 kovové destičky. Nejstarší
cínová z roku 1718, dvě z r. 1853 a olověná
z r. 1904. Na destičkách jsou opět vyjmenováni již zmínění hodnostáři a také kdo a kolik
na opravu věže přispěl. Všechny předměty byly
zdokumentovány a vráceny v nové schránce,
kterou zhotovil klempířský mistr p. Fr. Přibáň.
Přidána byla kovová destička s vyrytým vzkazem budoucím občanům. Zakázku provedla firma Abrus Planá. Text obsahoval hlavně údaje
o provedené opravě ochozu, fasády věže a kopule věže. Dále byly přiloženy nové předměty:
dobový tisk, platné mince a digitální záznam
o průběhu celé akce. Několik šperků přidal
kostelník Petr Pánek. Vzkaz byl datován dnem
6. říjen a podepsán starostou ing. Karlem Vrzalou.“
Michaela Vrzalová, kronikářka

Hospic Sv. Jiří Tachov, o.p.s.,
provozovna – nám. Republiky 70,
347 01 Tachov
e-mail: hospic@hospictachov.cz
tel. 722 982 914, web: www.hospictachov.cz
facebook: Hospic Sv. Jiří, Tachov

• zaškolení v ošetřování nemocného, poradenství v péči o nemocné
• návštěvní služba, sociální poradenství
a poradenství pro pozůstalé
• psychosociální podpora, dostupnost péče
pastorační
• zdarma zápůjčky pomůcek

Příjem do péče a poradenství:
Marie Fouňová, DiS., +420 739 686 251,
poradna@hospictachov.cz
Markéta Kovandová, +420 605 937 869,
vrchni@hospictachov.cz
Příjmy do péče a zápůjčka pomůcek pondělí
až pátek v čase 8:00–16:00.

OZNÁMENÍ DOMÁCÍHO HOSPICE –
Dáváme na vědomí, že dne 4. června 2022
došlo k založení nového subjektu Domácí
hospic Západ, z.s. Zakladatelkami spolku
jsou MUDr. Jana Křístková, MUDr. Zlata
Šlehoferová, Mgr. Monika Kotenová a Lucie Davidová, DiS. Činnost Hospice Sv. Jiří
v Tachově zanikne a jeho úlohu na Tachovsku převezme nově založený subjekt Domácí hospic Západ, z.s. Personální zajištění
nového hospice bude ve stávající sestavě zaměstnanců (do 20 smluvně vázaných osob).

Poskytování zdravotních služeb Domácího
hospice Západ, z.s., bude zahájeno v horizontu následujících měsíců. Nyní je již potřeba získávat finanční prostředky na zajištění
služby pro nevyléčitelně nemocné a jejich
blízké. Služby budou navazovat na stávajícího poskytovatele tak, aby byla zachována
a nadále rozvíjena kvalita poskytovaných
služeb paliativní péče. Zajištěna bude také
kontinuita a dostupnost mobilní hospicové
péče po 24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 365
dnů v roce.
Finance na činnost domácího hospice na Tachovsku můžete od nynějška zasílat na účet:
6169719309/0800. Prosíme o poznámku
k převodu částky daru: „dar“. Za každý dar,
kterým podpoříte činnost hospice, děkujeme!
Více informací na telefonu +420 774 413 374.

Foto: Jan Teplík

Služby Hospice Sv. Jiří

SLUŽBY HOSPICE
• domácí hospicová péče
• pohotovostní linka zdravotních sester
a lékaře 24/7, a to 365 dnů v roce

Lucie Davidová, fundraising
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Vycházka po nově upravených kašnách
Naše město se, kromě jiného, může pochlubit unikátním systémem kašen, které jsou
umístěny podél linie procházející celým
historickým centrem.
V minulosti byla většina z těchto kašen
zprovozněna a doplněna kamennými výtvarnými prvky. Zbývaly dvě zanedbané
kašny, ta nejvýchodnější u kostela Petra
a Pavla a potom ta nejzápadnější ve Slepé
ulici.
V rámci česko-německého projektu Žula
a voda (financovaného z programu Cíl
EÚS – ČR – Freistaat Bayern) byly během
loňského roku zušlechtěny a zprovozněny
i obě tyto kašny.
Nejprve bylo provedeno vyčištění a vyspárování kašen a poté zprovoznění vodního
režimu. Nakonec v průběhu srpnového

kamenosochařského sympozia vznikly
dvě žulové skulptury, které byly do nebo
u kašen osazeny. Ve Slepé ulici je to veverka
a před kostelem Petra a Pavla reliéf s postavami lidí a zvířat nad vodní hladinou.
V průběhu zmíněného sympozia měla proběhnout i komentovaná prohlídka obou
těchto kašen, ale ta se tehdy kvůli špatnému
počasí nekonala. Proto jsme se rozhodli ji
zopakovat nyní.
Sraz bude v úterý 12.7. v 17:00 před kostelem Petra a Pavla v Bezdružické ulici. Poté
dojdeme (nebo dojedeme) do Slepé ulice.
Na závěr se přesuneme na náměstí na besedu a posezení do domu čp. 38, kde žije jeden
z autorů zmíněných kamenných skulptur.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Pavel Nutil, místostarosta

Foto: Pavel Nutil

Názor občanky
Na konci roku 2019 vydala Rada města Planá svým usnesením U106/3 souhlas s instalací linky na termální depolymerizaci plastů. Svým usnesením, které nakonec zrušila,
vyvolala mezi občany Plané oprávněný rozruch. Proti tomuto projektu byla také sepsána
petice, kterou podpořilo 1 192 občanů z Plané
a okolí. Já jsem petici rovněž podepsala.
V dubnu roku 2020 byl Ministerstvem životního prostředí vydán závěr zjišťovacího řízení, a to, že projekt „Termická depolymerizace
plastů“ může mít významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví a bude posouzen
dle zákona. Je tedy třeba zpracovat dokumentaci s důrazem na oblasti ovzduší a klima, ve-

řejné zdraví, nakládání s odpady, integrovanou prevenci a zohlednit a vypořádat všechny
relevantní požadavky a připomínky.
A proto, že se mě lidé v poslední době často
ptají, jak to se zmíněným projektem vypadá,
zda bude realizován, či nikoliv, popř. v jaké
fázi se nachází zpracování výše zmíněné dokumentace, tak jsem vyslala dotaz přímo investorovi tohoto projektu, firmě PETROLIA
s.r.o., za kterou mi odpověděl její jednatel,
pan Bc. Luboš Krištof, a to tak, že mi v současné době bohužel nemůže podat žádné bližší informace.
V tomto článku nechci hodnotit přínosy či zápory tohoto projektu. To je předmětem širší

diskuze odborníků, ale pokud máte zájem dozvědět se více, můžete se podívat na webové
stránky www.Arnika.org, kde je problematika
depolymerizace plastů podrobně a odborně
rozebírána a kde je i odkaz na projekt termické depolymerizace plastů v Plané, kde jsou
uvedeny všechny relevantní informace. Společnost Arnika tuto kauzu sleduje společně
s námi.
Závěrem bych dodala, že nám, co tu v Plané
žijeme, jen zbývá čekat, kdy a jak se investor
vypořádá se všemi relevantními zákonnými
požadavky.

Jak jsem Vás již informoval mailem, nemohu
Vám dát žádné aktuální informace nad rámec
těch, které jsou veřejně dostupné na našich
stránkách či zveřejněných v souladu se zákonem. Mimochodem webové stránky společnosti www.petrolia.cz navštívilo již bezmála
10 500 lidí, takže pokud by se Vás opět někdo
ptal na náš projekt, odkažte ho na tyto stránky,
prosím.
Na Vaše doporučení jsem se podíval na stránky organizace Arnika, kde se o našem projektu
opravdu píše. Obecná informace s odkazem
na veřejně dostupné zdroje. Překvapen jsem
byl snad jen z toho, že Arnika náš projekt spolu s dalšími 39 projekty zařadila do sekce s názvem „Spalovny v České republice“. To mne
u odborné organizace trochu zarazilo, protože
dnes už i většina laické veřejnosti chápe, že se
nejedná o spalovnu, žádné plasty zde nehoří,
protože kde není kyslík, ani nic hořet nemůže

(podrobněji na www.petrolia.cz).
S projektem rozhodně nikam nespěcháme
a klidně napíši, že se „odkládá na neurčito“ (věřím, že tato fráze nebude využita pro
další sérii článků, reportáží apod.). Skokové
zdražení energií a závislost na plynu, ropě či
uhlí žene vývoj technologií totiž neuvěřitelně rychle vpřed. Likvidace vybraného odpadu
a výroba levné čisté (bezemisní) energie se
stává prioritou, takže do výzkumu a vývoje
proudí obrovské prostředky. Není kam spěchat, jde nám o kvalitu, nikoliv o čas.
Závěrem bych rád vyjádřil upřímné přání, aby
skončilo manipulativní využívání našeho projektu. I já jsem místní občan a vždy jsem jasně deklaroval, že projekt bude buď dokonalý,
zcela bezpečný a splňující veškerou platnou
legislativu, nebo nebude vůbec.

Kateřina Hastíková

Reakce na článek
Vážená paní Hastíková,
když mi redakce nabídla možnost se vyjádřit
k Vašemu článku, marně jsem hledal jakoukoliv spojitost mezi Vámi a společností PETROLIA s.r.o. Uniká mi totiž důvod, proč by
se Vás měl někdo „často ptát“ na náš projekt.
Takže ono „časté ptaní“ beru spíše jako takový řečnický obrat, potřebný k odůvodnění
napsání článku.
Od skončení senátních voleb v roce 2020
(ve kterých kandidoval člen petičního výboru) jsme ohledně projektu nedostali ani jediný
dotaz, nevyšel jediný článek a nekontaktoval
nás ani jediný novinář. Nezlobte se na mne,
prosím, ale v kontextu událostí z roku 2020 se
nemohu ubránit dojmu, že obnovený „zájem“
o náš projekt úzce souvisí s blížícími se komunálními volbami. Třeba se pletu, názor ať
si udělá každý sám, ale té myšlence se zkrátka
nedokážu ubránit.

Luboš Krištof
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Z plánské farnosti
Vážení a milí spoluobčané,
začínají nám prázdniny a dovolené, červenec však je i měsícem pro naše město
významných církevních svátků. Počátky
Plané jsou spjaty s premonstrátským klášterem v Teplé, který tuto oblast duchovně
spravoval již od 12. století. Svátek zakladatele tohoto kláštera a patrona plzeňské
diecéze, blahoslaveného Hroznaty, slavíme
14. července.
Rovněž z raného středověku se traduje
úcta sv. Anny, dle tradice Církve, matky
Panny Marie. V lese u obydlí poustevníka
vyrostla nejdříve kaple a následně kostel
sv. Anny, kam na poutní slavnosti přicházely ve vrcholném období baroka desetitisíce lidí vyprosit si pomoc této světice.

Ztráty a nálezy
Letošní česko-německá pouť se koná v sobotu 30. července. V 10:00 bude slavnostní bohoslužba a odpoledne varhanní koncert. Souběžně je také „pouť“ ve městě se
stánky a kolotoči, což vlastně vždy bývalo
světským doprovodem této v první řadě
duchovní slavnosti.
Přeji Vám tedy pohodovou dovolenou
a prázdniny, ale nezapomínejme, že je třeba
nejen obnovy sil tělesných, ale především
těch duchovních.
Časové údaje o bohoslužbách najdete
na vývěsce na kostele nebo na www.farnostplana.eu.
Jiří Majkov, farář

Turnaj v bowlingu

Foto: Josef Ansl
Dne 10. 6. uspořádala plzeňská městská organizace Svazu tělesně postižených v Třemošné turnaj v bowlingu mezi jednotlivými
organizacemi Plzeňského kraje. Soutěžilo
celkem 9 šestičlenných družstev na 9 dra-
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hách, a to ve dvou kolech. Plánská organizace sestavila 2 družstva – ženské a mužské.
Muži získali druhé místo, a tedy „stříbrné“
medaile a pohár. I plánské ženy bojovaly
s velkým nasazením, ale mezi medailisty se
neprobojovaly. Na prvním místě se umístilo smíšené družstvo, složené z tachovských
a borských členů.
Každý z hráčů vítězných družstev obdržel
také od plánské organizace zvláštní cenu,
a to česko-německou kuchařku – Sousedské
oblíbené cukroví a pečivo.
Smyslem celé akce bylo nejen soutěžení,
ale hlavně příjemné setkání členů a dobrá
zábava.
Michaela Vrzalová,
členka plánské organizace
Svazu tělesně postižených

Na městském úřadě v Plané, v kanceláři
č. 2 (přízemí), se nachází agenda ztrát a nálezů. Nalezené věci jsou uchovány dle právní
úpravy účinné od 1. 1. 2014 – zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
Nález je vyhlašován prostřednictvím úřední
desky ve lhůtě 15 dnů. Nepřihlásí-li se nikdo
o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,
může nálezce (obec) nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude obec vlastnické právo.
Mezi nejčastěji nalezené věci patří klíče a mobilní telefony, které mohou být vlastníkovi
vydány po nezpochybnitelné identifikaci.
Martina Mandová,
odbor správy majetku města a investic

Pozvánka na výstavu do
muzea v Mariánských
Lázních
Během prázdninových měsíců můžete v Galerii Goethe Městského muzea v Mariánských
Lázních navštívit výstavu obrazů „Krajina
pod Pálavou“ malíře Antonína Vojtka. Obrazy
jako by nás přenesly do Lednicko-valtického
areálu. Najednou se touláme Pálavou a skoro
i cítíme teplé slunce v zádech. To jsou díla
Antonína Vojtka, malíře, který letos oslavil
neuvěřitelných 88 let. Malování je pro něj
i nadále čirou radostí. Přijďte i Vy s námi procestovat Pálavu, Novomlýnské nádrže, vinohrady, bažiny a meandry řeky Dyje! Těšíme
se na Vaši návštěvu.
Marie Plešáková, Městské muzeum
a galerie Mariánské Lázně

Léto v Plané s muzikou, filmy, divadlem i výstavami
Pro všechny návštěvníky letních kulturních
akcí jsme připravili bohatý kulturní program
jak pro příznivce muziky i klasické hudby a filmů, tak i divadla a výtvarného umění.
Letošní letní filmové projekce jsou umístěny
do městského parku u stodoly. V případě nepříznivého počasí se bude promítat uvnitř stodoly,
chybět nebude občerstvení. V pátek 15. 7. se
ve 21:30 můžete přijít podívat na novou českou
komedii ŽENY A ŽIVOT v hlavní roli s Evou
Burešovou. V pátek 12. 8. ve 21:00 si určitě
nenechte ujít úspěšný a napínavý film ZNÁMÍ
NEZNÁMÍ z česko-slovenské koprodukce
o tom, jak se přátelé během jednoho společného večera rozhodnou pro zábavu sdílet všechny
zprávy a hovory ze svých mobilů. V hlavních
rolích s Táňou Pauhofovou, Klárou Issovou,
Martinem Hoffmanem a dalšími oblíbenými
herci. Na obě projekce letního kina je vstup
zdarma.
Další projekce je již tradičně 21. 8. ve 21:00
na náměstí na parkovišti před vchodem do Kinanekina. 54. výročí obsazení Československa

vojsky Varšavské smlouvy si připomeneme tragikomickým dramatem Okupace (film získal
tři České lvy 2021).
Fanoušci pořádné muziky si přijdou na své
nejen na Anenské pouti 30. 7., kdy mohou
od 19:00 na náměstí přivítat oblíbenou kapelu Babahed. A ve 21:00 zahraje již legendární
kapela 100 zvířat, která slaví 30 let na hudební
scéně s dvouletým zpožděním kvůli pandemii, kdy nemohla koncertovat. V pátek 19. 8.
si příznivci tvrdé muziky určitě najdou cestu
na plánské koupaliště, na koncert kapely Septic People (SP), kterým na koupáku zahraje
předkapela Balderra. Začátek koncertu bude
v 19:00, vstup volný, občerstvení v altánu zajištěno.
Pro příznivce klasické hudby je v neděli připraven koncert v rámci 16. ročníku Českého
varhanního festivalu v kostele sv. Anny v podání ředitele festivalu a vynikajícího varhaníka Adama Viktory. Vstupné na místě ve výši
100 Kč, děti a senioři 50 Kč.
Vernisáží v pátek 26. 8. bude zahájena výstava

v Galerii ve věži významné české malířky Xénie Hoffmeisterové.
Léto v Plané zakončíme již tradiční akcí Divadelní léto v Plané. Tentokrát vám představíme
nekonvenční Divadlo Aqualung, které má stálou scénu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze. Divadlo si pro Planou připravilo
představení autora Terryho Pratchetta Maškaráda na neděli 28. 8. a na pondělí 29. 8. a úterý
30. 8. hru Karla Čapka Válka s mloky. Mnozí
z diváků mohou v představeních spatřit své oblíbené herce z filmů a seriálů, jako např. Evu
Leinweberovou, Barboru Mošnovou, Václava
Rašilova, Libora Šplíchala nebo Patrika Vojtíška. Více se můžete dozvědět na webu divadla:
divadloaqualung.cz. Vstupné ve výši 350 Kč
na představení můžete zakoupit online na webu
kulturavplane.cz nebo v infocentru, nám. Svobody 56. Pro děti do 12 let a seniory je vstupné
200 Kč. Letní divadelní vchod do KINANEKINA je z Kostelní ul., přes zahrádku u cukrárny,
kde bude pro diváky k dispozici občerstvení.
Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury
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Léto s knihou
V červnu nás v knihovně navštívili žáci ze
3., 4. a 5. třídy základní školy na programu
Knížka na prázdniny. Ač jsme vybírali knihy
pro žáky z prvního stupně základní školy, věříme, že by mohly zaujmout i dospělé čtenáře.
První knižní sérii, kterou jsme vybrali, zná
snad každý. Pokud ne v knižní podobě, tak
jste určitě zaregistrovali filmovou sérii. Jedná
se o Harryho Pottera, a pokud jste fanouškem
magických knížek, tak vás tato série očaruje. Jedná se o sedmidílnou sérii, ve které
se seznámíte s kouzelnickým světem J. K.
Rowlingové. Setkáte se s Harrym Potterem,
chlapcem, kterého uctívá celý kouzelnický
svět, a budete sledovat jeho cestu kouzelnickým světem – od začátku, kdy se setká s prvním kouzelníkem, začne chodit do školy čar
a kouzel, najde si první přátele, až po jeho
závěrečný souboj s černokněžníkem, který
může za smrt Harryho rodičů a spousty jeho
blízkých.
Druhá fantasy série, kterou jsme vybrali, píše
John Flanagan. Tato série má zatím šestnáct
dílů. V prvních jedenácti dílech sledujeme
život Willa Dohody, který je hraničářským
učněm, později se stává královským hraničářem. Ve dvanáctém díle se Will stává učitelem
hraničářské učenky Maddie.
Třetí sérii napsal Chris Colfer a jmenuje se
Země Příběhů. Tato série je šestidílná a vypráví o dvojčatech Alex a Connerovi, kteří se
díky kouzelné knize přenesou do země pohádek. Brána, kterou se do pohádkového světa
dostali, se uzavřela. Dostanou se zpět do svého světa? A s kým se v tomto světě setkají?
V knížkách se dozvíte, jak to s nimi dopadne.
Čtvrtou sérii napsal Rick Riordan, tato série
se točí kolem chlapce jménem Percy Jackson,
má pět dílů a volně na ni navazuje série Bohové Olympu, která má také pět dílů. Percy
Jackson je dvanáctiletý chlapec, na kterého se
problémy jenom lepí. Jeho učitelka matematiky se promění v příšeru z bájných pověstí
a snaží se ho zabít, z nejlepšího kamaráda se

Anenská pouť
vyklube satyr a otec, kterého nikdy neviděl,
by měl být řecký bůh? Svět okolo se asi zbláznil, nebo ne?
Pátá série – Prašina – je napsaná českým spisovatelem Vojtěchem Matochou. Prašina je
místo uprostřed zářící Prahy. Temné místo,
kde nefunguje elektřina, lampy nesvítí, tramvaje nejezdí, mobil je bez signálu a ani rádio
nehraje. V téhle strašidelné čtvrti pátrají Jirka,
Tonda a En po dávném tajemství, které by
mohlo změnit svět.
Pokud jsme vás navnadili na některou z výše
uvedených knižních sérií, navštivte nás
v městské knihovně. Rádi doporučíme knihu
na prázdniny i vám.
Anna Prášková, knihovnice
Foto: Petra Tomášková
Stejně jako v předchozích letech je na Anenskou pouť, která se letos koná v sobotu 30.
července, připraven výborný program.
Dopoledne bude, jako každý rok, na náměstí hrát dechová kapela CHODOVARKA.
Odpoledne se můžete těšit na LEDECKOU
DUDÁCKOU MUZIKU, romskou kapelu
AWER ČHAVE a později také na OCHO
RÍOS, kteří hrají chytlavou taneční hudbu.
Jejich živé a bohaté rytmy doplňují dechy,
kytarové a perkusní vyhrávky.
Na závěr dne zahraje 100 ZVÍŘAT. Tuhle roztančenou partu ani není třeba představovat.
Jsou proslulí veselými melodiemi, tanečními
rytmy a výbornými texty Tomáše Belka. Hrají
ska, reggae i swing a hrají spolu už neuvěřitelných 32 let. V poslední době nastoupilo
do kapely několik výrazných mladých muzikantů, kteří přinesli novou energii. Předskočí
jim známá a v Plané oblíbená rocková kapela
BABAHED z Mariánských Lázní.
V nově otevřené zahradě u čp. 56 bude probíhat klidnější část pouti, určená především
dětem. Ty si budou moci užít dvě divadelní
pohádky: Do nebíčka, do peklíčka a Abraxas
dabraxas aneb příběh malé čarodějnice.
V budově radnice najdete výstavu dokumentárních fotografií z mnoha ročníků PLÁNSKÉ 50, která letos oslavila 50 let své existence. Výstava bude připravena u příležitosti
Anenské pouti. V knihovně budou vystaveny
ilustrace dětských knih od známé výtvarnice
Xénie Hoffmeisterové. Můžete také navštívit
Galerii ve věži s vyhlídkovým ochozem, kde
bude v té době otevřená výstava obrazů Michala Tomka, nebo kostel sv. Petra a Pavla,
kde vystavuje kovové sochy JEFF BEER.
Na náměstí budou trhovci prodávat perníky, cukrovou vatu, pražené mandle i dárky
z pouti. Samozřejmě nebude chybět tradiční občerstvení s klobásou a pivem. Kolotoče a houpačky zakotví jako vždy na plácku
u městského parku.
Přijďte se potkat s přáteli a sousedy, poslechnout si báječnou hudbu, zatočit se na kolotoči
a vystřelit papírovou růži pro svou krásku…
Eva Vanišová, odbor kultury
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Účast základní školy na Poháru rozhlasu v Plzni
Během měsíce května se nejen oteplilo, ale
spolu s ním vstoupila do naší školy „královna všech sportů“ – atletika. A že jsme měli
velmi napilno! Pokračoval 53. ročník soutěže
školních družstev – Pohár rozhlasu, pořádaný
pod záštitou Českého atletického svazu, a to
v plném rozsahu a bez omezení. Závodilo
se v těchto disciplínách: štafeta na 4 × 60 m,
běh na 60 m, běh dívek na 800 m a chlapců
na 1 500 m, skok daleký, skok vysoký a vrh
koulí. Zorganizovali jsme výběry mezi dětmi
a ty nejlepší z nich naši školu reprezentovaly
v jednotlivých kategoriích na soutěžích, které
jsou velmi kvalitně obsazovány. Začali jsme
účastí v okresních kolech. Naši starší závodníci v kategorii IV. odjeli dne 5. 5. na klání
do Stříbra, kde se žákyně umístily na krásném

Dětský den na Karlíně

2. místě a chlapci obsadili 3. místo. Dne 10.
5. naše škola pořádala soutěž mladší kategorie III. Děvčata se neztratila a obsadila pěkné
4. místo. Bohužel chybělo několik opor, a tím
se rozplynula šance zabojovat o příčky nejvyšší. Zato chlapci podali velmi vyrovnané
výkony na hranici svých možností, včetně
několika osobních rekordů, což se zúročilo
obsazením skvělého 1. místa s bodovým ziskem 3 716 bodů a postupem do kola krajského. To proběhlo za účasti postoupivších škol
dne 26. 5. v Plzni. Tam již byla velice kvalitní obsazenost závodníky, včetně těch, kteří
jsou registrováni v atletických oddílech. Naši
chlapci opět zabodovali a výkonem 3 855
bodů obsadili krásné 6. místo.
Ivo Pejčoch, učitel

Dne 5. 6. se na Karlíně připravilo krásné nedělní odpoledne, kdy hlavními aktéry byly děti.
Pro děti bylo připraveno malování na obličej,
o které se postarala velmi šikovná přespolní
malířka.
Soutěže a sportovní utkání měli pod kontrolou
tatínkové a dědové. (Dobrá práce, pánové!)
A odměnou pro všechny děti byly krásné balíčky, ve kterých našly jak sladkosti, tak další
překvapení pro dětský úsměv.
Velké díky patří organizátorům akce.
Jan Teplík, Výbor pro záležitosti Karlína

Foto: Ivo Pejčoch

Foto: Jan Teplík

Nová škola v Plané uspořádala besedu o svobodném vzdělávání
Soukromá Základní škola Leela v Plané pozvala v sobotu 11. června na besedu zástupce spřátelené svobodné demokratické školy
z Kladna. Ti v krytém altánu plánského koupaliště diskutovali s několika desítkami zájemců o svobodném vzdělávání a zkušenostech z jeho postupného rozšiřování v Česku.
Základní a Střední škola Donum Felix je
svobodná demokratická škola, která funguje
už sedmým rokem a je velkou inspirací pro
další vznikající svobodné školy. „Naše škola
je živý organismus, který se neustále vyvíjí,“
přibližuje jedna ze studentek kladenské školy
Valérie Dobešová. „Je vlastně o dost jiná než
na samém začátku, ale je to proto, že pravidla
a způsob fungování tvoří všichni dohromady.

Ve škole se konají shromáždění, jehož členy
jsou všichni studenti i zaměstnanci. A každý
hlas má stejnou váhu,“ vysvětluje.
A jak taková výuka ve svobodné škole vypadá? „Každý den je úplně jiný, v podstatě
neexistuje stereotyp,“ přibližuje učitel Jakub
Václavovič. „Žáci mají řadu alternativ, čemu
se můžou během dne věnovat. Je dobré si všímat, co vše se studenti učí, když třeba hrají
hru nebo sledují dokument. Konkrétní vzdělávací obsah má směřovat ke klíčovým kompetencím, jako například řešení problémů či
schopnost efektivně komunikovat. Hra je pro
děti v určitém věku zcela zásadním vývojovým úkolem,“ říká.
Akce se zúčastnilo několik desítek zájemců,

kteří s přednášejícími živě diskutovali a kladli
otázky směřující k praxi. Samozřejmostí bylo
drobné občerstvení pro všechny přítomné.
DALŠÍ INFORMACE: www.skola-leela.cz
Lenka Mahdalová, PR školy

Foto: Lenka Mahdalová

Střední škola živnostenská v Plané se těší velkému „přílivu“ nových žáků
Střední škola živnostenská v Plané, která vloni oslavila 125 let své existence, v minulém
týdnu ukončila druhé kolo přijímacího řízení
a od příštího školního roku na ni nastoupí
více než 160 nových žáků, a to v deseti oborech, které škola nabízí. „Markantně vzrostl
zájem v učebních oborech cukrář, kuchařské
práce a spojový mechanik. V příštím roce by
u nás mělo studovat cca 350 žáků, čímž už
se sice dostáváme na hranu kapacity školy,
ale zároveň jsme samozřejmě takovým zájmem potěšeni,“ uvádí Mgr. Dana Buchartová, zástupkyně ředitele. Škola za podpory
svého zřizovatele, kterým je Plzeňský kraj,
v posledních letech modernizovala veškeré
učebny a vybavení, čímž dokončila kompletní rekonstrukci, takže je po technické stránce
na takový nárůst velmi dobře připravena.

Vycházejícím učňům, kteří v těchto dnech
absolvují praktické závěrečné zkoušky, také
nabízí nástavbové studium v oboru podnikání. Tento dvouletý obor studentům dodá
patřičné znalosti v oblasti ekonomiky, účetnictví atd. „V letošním roce nás velmi potěšili
‚maturanti‘, kteří zkoušky zvládli s vysokou
úspěšností, a mnozí dokonce s vyznamenáním,“ sděluje s úsměvem ředitel školy,
Mgr. Josef Mára.
Škola aktivně spolupracuje s celou řadou
regionálních firem, kde žáci školy absolvují
praktické vyučování. „Rádi bychom všem
našim partnerům a firmám velmi poděkovali za dosavadní spolupráci, která je pro naši
školu a zejména žáky velmi přínosná,“ dodává Ing. Petra Pechová, zástupkyně ředitele
pro odborný výcvik.

Nám nezbývá než Střední škole živnostenské
popřát, aby se jí i do budoucna dařilo tak jako
doposud.
Tereza Švecová, učitelka

Foto: Miroslav Svítek
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Sbírka děl výtvarného umění města Planá

Představujeme vám
Šárku Trčkovou
Výstava Šárky Trčkové proběhla v Galerii
ve věži 15. 4. – 14. 5. 2000.
Grafička a malířka Šárka Trčková se narodila 28. září 1965 v Plzni. Zemřela před-

časně po krátké těžké nemoci ve svých 49
letech v Praze dne 4. srpna 2015.
Šárka Trčková nejprve studovala
na Střední odborné škole výtvarné na
Hollarově náměstí v Praze a poté v letech 1986–1992 studovala na Akademii
výtvarných umění, kde později dvacet let
působila jako odborná asistentka ateliéru
Grafika 2.
Manželem Šárky Trčkové byl grafik,
malíř, kreslíř a vysokoškolský pedagog
Dalibor Smutný.
Přestože jejím nejčastějším tématem byl
dětský svět, na který nahlížela nesentimentálně, ale s empatií, a její grafiky
a akvarely jsou prostoupeny dětskou něžností a nevinností, nevyplnilo se její přání, jímž bylo ilustrování dětských knih.
Šárka Trčková nepatřila mezi módní umělce, přesto byla prakticky vždy
pokládána za respektovanou a oceňovanou. Její názor měl svou váhu i pádnost.
Na přehlídkách Grafika roku získala několik ocenění. Od roku 1989 vystavovala
kolektivně a od roku 1993 samostatně.
Ve Sbírce děl výtvarného umění města
Planá se nachází její dílo Grandmother.

Nabízíme

práci na DPP – dlouhodobou brigádu pro muže
Jedná se o vkládání těsnění do kastlíků na nářadí.
Vhodné i pro studenty nebo důchodce .
Platba hotově za kus.
Info: Bohemiacraft | tel. 604806191 | email: info@bohemiacraft.eu

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

Grandmother
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Šárka_Trčková
• https://www.iumeni.cz/clanky-recenze/
umeni-a-design/20-8-2015-zemrela-akademicka-malirka-sarka-trckova/
• http://galerie-plzen.cz/vystavy/vystavy-2019/sarka-trckova
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Šárka_Trčková#/media/Soubor:Šárka_Trčková,_
Hollar_2015.jpg
Petra Tomášková,
vedoucí odboru kultury
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Návštěvníci akcí jsou povinni dodržovat aktuální ochranná opatření vlády ČR.

Datum

Čas

Název akce

út–ne do 21. 8.

13:00–17:00

VÝSTAVA: MICHAL TOMEK – MALBA

út–ne do 31. 7.

13:00–17:00

VÝSTAVA: JEFF BEER – SOCHY

so 9. 7.

14:00–19:30

HORNICKÉ SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE – volná prohlídka muzea, k tanci a poslechu hraje hornická kapela Nýřaňanka.
Občerstvení zajištěno.

út 12. 7.

17:00

pá 15. 7.

Místo konání

Vstupné

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

20 Kč / 10 Kč
20 Kč / 10 Kč

parkoviště před
Hornickým muzeem

vstup volný

ŽULA A VODA – komentovaná vycházka s Ing. Pavlem Nutilem po nově obnovených kašnách.

kostel sv. Petra a Pavla

vstup volný

21:30

LETNÍ KINO U STODOLY – promítání filmu ŽENY A ŽIVOT. Motto filmu: „Navzdory dílčím nezdarům hledání štěstí
a lásky stále pokračuje…“ Nová romantická komedie. V hlavních rolích Eva Burešová, Veronika Freimanová, Aneta
Krejčíková, Jakub Kohák, Jiří Lábus a další. ČR 2022. Délka filmu 87 minut.

v městském parku
u stodoly, občerstvení

vstup volný

so 16. 7.

21:30

KARLÍNSKÉ LETNÍ KINO NA DECE – SRDCE NA DLANI, česká romantická komedie. Promítání s občerstvením pod
širým nebem, deky s sebou. Při nepřízni počasí je promítání uvnitř stodoly.

Planá – Karlín
před pergolou

120 Kč

so 30. 7.

10:00–22:00

ANENSKÁ POUŤ – celodenní program. Muzika: Chodovarka, Ledecká dudácká muzika, Awer Čhave, Ocho Rijos, Babahed, kapela 100 zvířat, pohádky, lunaparky, pouťový trh, posezení, občerstvení, výstavy (Galerie ve věži, kostel sv. Petra
a Pavla, vestibul radnice a vestibul čp. 56, infocentrum).

nám. Svobody – hl.
scéna, čp. 56 – dětská
scéna, městský park –
lunaparky

vstup volný

po–pá do 30. 9.

v otevírací
hodiny MěÚ

VÝSTAVA 50 LET PLÁNSKÉ 50 – FOTOGRAFIE z padesátileté historie této akce

Městský úřad, vestibul
a schodiště

vstup volný

po–ne do 2. 10.

v otevírací
hodiny
infocentra

VÝSTAVA: XÉNIA HOFFMEISTEROVÁ – ILUSTRACE

Budova čp. 56, vestibul
a 1. patro

vstup volný

ne 31. 7.

16:00

VARHANNÍ KONCERT – 16. ročník Českého varhanního festivalu, který představuje v celostátním měřítku nejen
varhany velké a slavné, ale i takové, o nichž se sice dozvídáme z odborné literatury, ale jejichž zvukové kvality zůstávají
koncertnímu publiku utajeny. Koncert proběhne v podání interpreta Adama Viktory (varhaník, dirigent a zakladatel
festivalu).

kostel sv. Anny u Plané

100 Kč / 50 Kč
(děti do 12 let,
senioři)

pá 12. 8.

21:00

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

v městském parku
u stodoly, občerstvení

vstup volný

so 13. 8.

21:00

KARLÍNSKÉ LETNÍ KINO NA DECE – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2, česká komedie. Promítání s občerstvením pod širým
nebem, deky s sebou. Při nepřízni počasí je promítání uvnitř stodoly.

Planá – Karlín
před pergolou

120 Kč

ne 14. 8.

15:00

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

KOUPALIŠTĚ, altán

vstup volný

pá 19. 8.

19:00–22:00

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

KOUPALIŠTĚ, altán

vstup volný

so 20. 8.

13:00

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

Městský park

vstup volný

ne 21. 8.

21:00

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

nám. Svobody
KINONEKINO
parkoviště před
vchodem

vstup volný

pá 26. 8.

18:00

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

GALERIE VE VĚŽI
s vyhlídkovým
ochozem

vstup volný

so 27. 8.

13:00–22:00

VÝLETNĚNÍ – multižánrový festival pro celou rodinu. Kočovná herna Sládkovna, pohádky:
Abrakadabra, O zamilované ježibabě, Princezna z obrázku. Divadlo: Rozladěné držky, Skečírek. Muzika – mnoho podob
jednoho nástroje: akordeony, tahací harmoniky, dršťky a zednické klavíry: duo Petr a Míra, Marie Vítovcová, Mi martef,
Rozálie Havelková, Orchestr Posledního Dne.

U KOSTELA
Nanebevzetí Panny
Marie v Plané

200 Kč / 100 Kč
celodenní

so 27. 8.

20:00

Planá – Karlín
před pergolou

120 Kč / 60 Kč

ne 28. 8.

7:30–14:00

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

PLÁNSKÉ
KOUPALIŠTĚ

startovné 250 Kč /
200 Kč / 50 Kč

ne 28. 8.

19:30

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

KINONEKINO

350 Kč / 200 Kč

po 29. 8.
út 30. 8.

19:30

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

KINONEKINO

350 Kč / 200 Kč

čt 1. 9.

10:00–16:00

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

Městský park

vstup volný

KARLÍNSKÉ LETNÍ KINO NA DECE – FILM: TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 – promítání s občerstvením pod
širým nebem, deky s sebou.

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.

PLÁNSKÝ MĚSÍČNÍK • Periodický tisk územního samosprávného celku • MĚSÍČNÍK • 32. ročník • VYDÁVÁ: Město Planá, náměstí
Svobody 1, 348 15 Planá, IČO 00260096 pro město Planá • KOREKTOR: Jan Mazanec • EDITOR: Petra Tomášková
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CENA: ZDARMA • NÁKLAD: 1200 ks • TISK: H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1203, 570 01 Litomyšl
VÝDEJNÍ MÍSTA: Česká pošta, trafika (nám. Svobody), drogerie Fialka, Papírnictví Planfilm, obchodní dům, pokladna MěÚ Planá,
infocentrum, Galerie Hafan Studio, Autodíly Vilímová (ul. Na Sádkách 834), samoobsluha na sídlišti (ul. Fučíkova), Cukrárna
U Kostela, Bufet u Jakuba, hračky Klimentová, Roxy na nádraží, Bylinky Bonka, Lékárna Chodová Planá (Chodská 4, Chodová Planá)
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