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NO CČSH PLAŇANY – HUSŮV ROK 2015
Náboženská obec CČSH v Plaňanech si v letošním roce společně s celým národem připomíná 600 let
od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.

23. 5. 2015 OD 18:00 HODIN
Husův sbor, Pražská 126, Plaňany

Scénické oratorium

MISTR JAN HUS
o Husově životě a odkazu (oceněné Václavem a Dagmar Havlovými na Mezinárodním festivalu Zlatá
Praha 2006) v obnovené verzi v roce 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. V komorní verzi oratoria
účinkují: Richard Pachman (zpěv, autor hudby a textů) a Dita Hořínková (zpěv, herecké vstupy).
Scénické oratorium Mistr Jan Hus psal Richard Pachman jako autor hudby a textů na motivy Husových kázání a
jeho korespondence od roku 2003. V červnu 2005 mělo v režii Ireny Žantovské premiéru v Praze. „Představení
provádí písněmi a hereckými vstupy diváka Husovým životem a seznamuje ho s jeho osobností, s jeho myšlenkami
a postoji. Oratorium žije svým životem už deset let v několika verzích – od velké scénické, přes komorní, kterou
prezentuji sám společně se zpěvačkou a herečkou Ditou Hořínkovou, až po přednáškové koncerty pro základní
školy. Jsem rád, že v roce 600. výročí upálení Jana Husa mohou diváci toto představení vidět ve dvaceti místech,“
říká Richard Pachman, který napsal oratorium po studiu patnácti knih o této historické osobnosti a velkou inspirací
mu byla korespondence z knihy Sto dopisů Jana Husi. Texty písní i herecké vstupy jsou ve většině míst upravená
Husova kázání, jeho myšlenky a obsahy jeho dopisů z Kostnice. Představení obsahuje kromě původní Pachmanovy
tvorby tři středověké duchovní písně. Ke dvěma z nich přepisoval texty sám Jan Hus.
V současnosti vychází album Mistr Jan Hus 2015, které obsahuje výběr písní z oratoria v podání většiny z těch,
kteří se objeví na scéně ve velké verzi (Richard Pachman, Ilona Csáková, Dita Hořínková, Tomáš Petřík, Andrej
Beneš a další). Na CD jsou i citace Husových textů v podání Kamily Moučkové. Album vychází jako CD i jako
vynilové LP.
V roce 2006 obdrželi režisérka Irena Žantovská a jeho autor Richard Pachman za scénické oratorium cenu
Nadace Vize 97 z rukou Václava a Dagmar Havlových na Mezinárodním festivalu Zlatá Praha 2006. V roce 2015 se
uskuteční celkem dvacet představení. V komorní verzi (Mladá Boleslav, Plaňany, Pražský Hrad, Prachatice, Hořice,
Tatobity, Sedlčany, Stříbrná Skalice, Nymburk, Duchcov, Brtnice u Jihlavy, Kostelec nad Černými lesy, zámek
Humprecht, Vodňany, Brno, Prostějov) účinkují Richard Pachman a Dita Hořínková. Velké verze oratoria se
uskuteční v Moravském divadle Olomouc 1.7. v 19:00 a v Praze na Staroměstském náměstí 6.7. ve 20:30.
Mediálním partnerem oratoria Mistr Jan Hus, které je prezentováno ve spolupráci s Církví čs. Husitskou, je Český
rozhlas Dvojka.
Tisková zpráva 1. 5. 2015
www.richardpachman.cz; www.facebook.com/janhus2015

29. 5. 2015 OD 16:00 – do 23:00 HODIN

NOC KOSTELŮ

od 16:00 hodin: promítání filmu: Dějiny udatného českého národa, Fara církve CČSH, Pražská 126,
Plaňany
od 19:30 hodin: koncert COUNTRY KAPELY: NE NIC MOC, Husův sbor, Pražská 126, Plaňany
od 21:00 do 23 : 00 hodin: prohlídka kostelů: HUSŮV SBOR – SYNAGOGA, RENESANČNÍ ZVONICE –
HŘBITOV, KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
od 21:00 hodin: promítání 1. dílu českého filmu: MISTR JAN HUS, Fara církve CČSH, Pražská 126,
Plaňany
na setkání se těší Ing. Michaela Gajdáčková, Mgr. Martin Charvát, Ivan Vokřál
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PODLIPANSKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI: 17. 5. - 23. 6. 2015
Kulturní slavnosti znovu na Podlipansku
Komorní ansámbly, zpěv, recitace, varhany, divadlo i výtvarné umění opět naplní vznešené i dosud zašlé prostory
krásou. Prolínání generací, uměleckých stylů, inspirace mladých umělců od zkušenějších profesionálů – to jsou opět
atributy dalšího ročníku Podlipanských kulturních slavností.
17. května je zahájil komorní smyčcový orchestr Vox Bohemica v kostele Nejsvětější Trojice v Českém Brodě.
Komorní tvorbu z různých uměleckých období představí smyčcová kvarteta. K mladé generaci patří Zemlinského
kvartet, který přednese vedle Beethovenova Smyčcového kvartetu F dur i díla Šostakovičova a Janáčkova. Na jejich
koncert se můžeme těšit ve čtvrtek 4. 6. 2015 v kostele sv. Gotharda. Na stejném místě potěší milovníky díla
Dvořákova a Sukova koncert Wihanova kvarteta v sobotu 13. 6. 2015. V jejich podání zazní i Smyčcový kvartet
„Rosamunda“ Franze Schuberta. Kouřimský chrám sv. Štěpána rozezní v neděli 7. června Vlachovo kvarteto.
Mnozí si ještě vzpomenou na mrazení v zádech z poslechu chorální tvorby v podání mužské pěvecké skupiny
Schola Gregoriana Pragensis. Letos přivítáme hudební skupinu ryze dámskou, a to v úterý 23. 6. 2015 v kostele
sv. Gotharda na závěrečném koncertu Podlipanských kulturních slavností. Přijďte si poslechnout nevšední hudební
zážitek dam z Ensemble Fiorello. Představí nám Rozmanitost v hudbě G. F. Telemanna, ke které přidají francouzské a
italské kantáty 18. století.
Mezitím v sobotu 6. 6. 2015 rozezní varhany u sv. Gotharda východočeský varhaník Václav Uhlíř. Sopránovými
party jeho hru proloží Hana Medková. Po varhanním koncertu můžete ještě stihnout zajímavý program muzejní noci
v Kouřimi. V. Rišlink zde povede komentovaný pořad Hledání ideálního chrámu. Hloubavé téma poté odlehčí soubor
Mrsťa Prsťa s divadelním představením Spiritisté, velocipedisté, ostrostřelci a Ema Destinnová.
Varhanní tvorba i samotný nástroj se letos dostanou opět do popředí zájmu našeho sdružení. Po opravě
kouřimských a českobrodských bychom rádi iniciovali rekonstrukci varhan také v Kostelci nad Černými lesy.
Upozorníme na ně ve zdejším kostele sv. Andělů strážných v pondělí 22. 6. koncertem zástupce ředitele pražského
hudebního gymnázia Jana Nerudy Zdeňka Mašlaně, který je v Kostelci častým hostem a varhany zná jako málokdo.
Kulturní slavnosti neopomenou také letošní výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa. V kostele Nejsvětější Trojice
uslyšíme Husovy texty v podání Alfreda Strejčka za instrumentálního doprovodu Štěpána Raka v pondělí 15. 6. 2015.
Na stejném místě proběhne i zajímavá přednáška pod názvem Svatý Jan Hus, kterou povede známá kunsthistorička
M. Bartlová.
Do letošního ročníku se prvně zapojí také Plaňany. Tamní Husův sbor, bývalá synagoga, uvítá komorní
smyčcový orchestr Vox Bohemica v neděli 14. června.
O týden později se bude konat v překrásně opravených prostorách Rytířského sálu kosteleckého zámku početně
nejobsazenější koncert, kterým, jak věříme, znovu zaujmeme hudební příznivce. Pěvecký sbor a orchestr Vox
Bohemica opět přizval ke spolupráci řadu instrumentalistů z věhlasných orchestrů a vynikajících zpěváků.
Předneseme ryze český repertoár: Smetanovu Českou píseň a Dvořákovu mši D dur – „Lužanskou“.
Podlipanské kulturní slavnosti letos samostatně doprovodí v sobotu 23. 5. od 18.00 do 22.00 Muzejní noc
v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Pro návštěvníky je připraven tematický komponovaný program s hudbou,
divadlem, komentovanou prohlídkou výstavy, výkladem o útrpném právu a soutěžemi pro děti. Téma „Loupežníci na
Českobrodsku a Kouřimsku“ jistě také vzbudí zájem všech generací.
Těšíme se na jakémkoli potkání s múzami, nejlépe na všech.
Za realizační tým PKS Tomáš Charvát a Aleš Kašpar

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY
Duben na Základní škole v Plaňanech
První jarní měsíc byl ve škole ve znamení horečné činnosti.
Deváťáci si prošli svými prvními přijímacími zkouškami. Všem přijatým blahopřejeme. A také odevzdávali své absolventské
práce. Takže těžší část školního roku pro ně skončila a teď je čeká ta příjemnější část – nácvik vystoupení na absolventský
ples a ples samotný.
Sportovci sportovali – a opět skvěle reprezentovali školu.
Proběhlo autorské čtení – děti nejdříve texty vytvořily a poté je před porotou a obecenstvem i interpretovaly. Tato pěkná
tradice již probíhá několikátým rokem a těší se stále větší popularitě.
Žáci prvního stupně se pečlivě připravovali na konec měsíce – proběhl tradiční Čarodějnický rej. Děti skládaly puzzle, vařily
lektvary, vymýšlely zaklínadla a pak si vše navzájem ukázaly a předvedly na společném reji čarodějů a čarodějnic na hřišti.
Hana Pakandlová
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POLICIE ČR - NÁBOR
Policie České republiky, Obvodní oddělení Pečky, Švermova 674, přijme do svých řad nové
uchazeče, kteří chtějí ve svém životě zastávat a prosazovat zákon, prohlubovat své znalosti a
odbornou kvalifikaci. Nyní za určitých podmínek lze získat náborový příspěvek 15.000,- Kč.
Pro vážného uchazeče o práci na zdejším oddělení možnost získání pronájmu obecního bytu
v nedaleké obci.
Předpoklady k přijetí do služebního poměru: Do služebního poměru může být přijat občan České republiky (dále jen
„občan“), který:
 o přijetí písemně zažádá,
 je starší 18 let,
 je bezúhonný,
 splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
 je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
 je plně způsobilý k právním úkonům,
 je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na
služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje,
 není členem politické strany nebo politického hnutí,
 nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických
osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Pokud máte zájem o práci u Policie ČR, jste odvážní, sportovně založení, máte smysl pro spravedlnost, splňujete shora
uvedené základní podmínky a chcete ovlivnit bezpečnost občanů nejen v tomto městě, informujte se na tel. č. 974 874 741,
příp. se osobně dostavte na služebnu OOP Pečky, vedoucí oddělení npor. Bc. Jaroslav Rak.
npor. Bc. Jaroslav Rak

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLAŇANY – ZÁPIS
Dne 15. 4. 2015 proběhl zápis na Mateřskou školu Plaňany. Jako obvykle se hlásilo více dětí, než
můžeme přijmout. Je pravdou, že počet míst pro nové děti každoročně záleží na počtu odcházejících
do základní školy. V letošním roce odejde 27 předškoláků a stejný počet dětí tedy můžeme přijmout.
Ze 46 dětí, které byly u zápisu, je 31 z Plaňan. Plaňany mají stále dostatek dětí k obsazení všech tříd
MŠ. Tak zatím na místní nejmladší, a děti z okolních obcí se nedostává. Momentálně ředitelka
zpracovává rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dětí, které bude oznámeno nejpozději 21. 5. 2015.
Pro děti, kterým se pomalu blíží konec školního roku, máme v nejbližší době připravený zájezd do
Průhonic. Třetího června pak pojedeme na školní výlet do ZOO v Liberci. Tam se děti nejvíc těší, a to
nejen na zvířátka, ale i na mašinku a nějaký dobrý nanuk.
Ludmila Svobodová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLAŇANY – ZAHRADNÍ SLAVNOST
Jako každý rok, tak i letos připravila naše základní škola pro své budoucí prvňáčky Zahradní slavnost.
Poprázdninové žáčky a jejich rodiče uvítají jejich budoucí učitelé v pátek 22. 5. v 15:30 hodin. Pro děti
toto odpoledne bude plné zábavy, ale i užitečných informací. Rodiče se pak seznámí s organizací
školního roku 2015/2016 prostřednictvím třídních učitelek paní Mgr. Jany Malé (I.A) a paní Mgr.
Kateřiny Santolíkové (I.B). Děti i rodiče přijde přivítat pan ředitel s vyučujícími I. stupně. Na nové žáčky
a jejich rodiče se všichni těší a věří, že se nikdo neopozdí.
Hana Charvátová
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