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Číslo 1

Vážení spoluobčané,
doufám, že většina z Vás prožila krásné Vánoce a že jste alespoň v této době
našli čas na odpočinek a na klidné posezení se svými blízkými.
Nyní nám nastává nový rok.Rok 2003 znamená určitý předěl v životě našeho
města. Začíná v něm totiž pracovat nové zastupitelstvo zvolené v listopadových
volbách. Jeho členům i sobě přeji, aby se nám práce dařila, aby nás neodrazovaly
překážky nebo pochybnosti některých spoluobčanů. Městu pak přeji, aby se o ně
zastupitelstvo dobře staralo.
Všem spoluobčanům přeji pevné zdraví, štěstí, mnoho úspěchů, lásky,
tolerance, a co nejméně smutku.
Zároveň bych na konci roku chtěl občanům poděkovat za jejich podporu,
pomoc, ale i připomínky a kritiku, byla-li konstruktivní.
Také děkuji všem pracovníkům Městského úřadu a městských organizací a
ještě jednou všem členům předešlého Městského zastupitelstva za jejich práci pro
město.
ing. Karel Vrzala, starosta

Zprávy z města
Zastupitelstvo se sešlo na svém 2.jednání ve středu 27.11.2002. Hlavním
bodem programu bylo doplnění zřizovacích listin školských zařízení, stanovení
výše odměn za výkon funkce člena zastupitelstva, rady a výborů, schválení
jednacího řádu a volba předsedů finančního a kontrolního výboru. Plné znění
usnesení je uvedeno na jiném místě.
3.jednání zastupitelstva se konalo ve středu 18.prosince. Na programu byly
majetkoprávní záležitosti, poslední úprava rozpočtu města na rok 2002, pravidla
rozpočtového provizória na rok 2003 (platná do doby schválení řádného rozpočtu)
a záležitosti přeložené ze 2.jednání. Plné znění usnesení je uvedeno dále v listě.
Další jednání zastupitelstva se bude konat 29.1.2003.

Vánoční bazar se vydařil
Ve čtvrtek 5.prosince se na náměstí rozsvítil vánoční strom a celé náměstí a
část ulice Dukelských hrdinů ozdobilo vánoční osvětlení. U obchodního domu
zazpívaly děti ze ZUŠ Planá (škoda jen slabého ozvučení) a Mikuláš se svými
společníky čerty a krásnými anděly podělili děti drobnými sladkostmi. Od čtvrtka
do soboty zároveň v přízemí radnice probíhal „vánoční bazar“, na kterém byly

nabízeny různé vánoční dekorace, přáníčka a drobné dárečky. Všechno, co na
„bazaru“ bylo prodáváno, vyrobily děti z plánských škol - základních, mateřských a
z domova mládeže SOU Planá - a členky klubu důchodců a zdravotně postižených.
Vybírat bylo z čeho, výrobky byly krásné a také zájem o ně byl dostatečný.
Výtěžek bazaru byl 6.054 Kč, kulturní středisko přidalo výtěžek ze zimní burzy a
celá částka byla zaslána na účet Základní školy v Kolinci u Sušice, která byla
postižena srpnovými povodněmi. Všem dětem i dospělým, kteří se na organizaci
bazaru podíleli, i všem těm, kteří na něm nakoupili, patří poděkování.

Služby zubařů o víkendech
Ordinace jsou otevřeny od 8 do 12 h.
28.-29.12.02 p.dr. Horová, Stříbro, ZŠ Gagarinova ul.
1.1.2003

p.dr. Staňková, Ordinace Přimda

4.-5.1.03

p.dr. Kocková, Poliklinika Stříbro

11.-12.1.03

p.dr. Kvapil, Poliklinika Stříbro

18.-19.1.03

p.dr. Nuhličková, Konstantinovy Lázně 98

25.-26.1.03

p.dr. Máca, Poliklinika Bor

1.-2.2.03

p.dr. Mácová, Poliklinika Bor

Ceny vodného a stočného na rok 2003
Rada Města Planá projednala návrh cen vodného a stočného pro rok 2003
předložený provozovatelem sítí Vodárny Karlovy Vary a schválila je v této výši:
(ceny za m3) vodné 22,09 Kč, stočné 15,06 Kč, tj. 37,15 Kč + 5 % DPH , celkem
39 Kč.

Reakce na článek „Cesta zpět“
Nikdy za celou dobu, kdy vychází Plánský měsíčník (tj. 11 let),jsem jeho
stránek nevyužil k propagaci strany, jejímž jsem členem, nebo ke kritice jiné
politické strany, případně k řešení jiných politických problémů. Tentokrát jsem ale
nucen učinit výjimku. Nezbývá mi totiž nic jiného než reagovat na článek, který do
PM napsal Jan Teplík, a který má název „Cesta zpět“. Obsahem tohoto článku je
v podstatě stesk nad tím, jak je nedemokratické, že se do plánské městské rady
nedostal nikdo z členů KSČM zvolených do zastupitelstva města.
Pro ty občany, kteří nejsou zcela informováni, uvádím, že plánské
zastupitelstvo je patnáctičlenné. Ze svých řad pak volí starostu, místostarostu a
další tři členy městské rady, která je pětičlenná. Všechny podstatné záležitosti
města rozhoduje zastupitelstvo. Městská rada k těmto věcem pouze předkládá
zastupitelstvu doporučení. Sama rozhoduje jen v méně podstatných věcech.

Zdůrazňuji, že členové městské rady jsou voleni městským zastupitelstvem,
přičemž zákon o obcích ani žádný jiný zákon nehovoří nic o „poměrném
zastoupení“ v radě, nedává žádné politické straně nebo politickému seskupení
právo na členství v radě. Každý člen zastupitelstva se prostě sám rozhodne, komu
z navržených kandidátů dá svůj hlas. Právě v tom spočívá princip demokracie.
Nevím, jaký postup by si při sestavování Rady města Planá představoval p. Teplík.
Jsem přesvědčen, že k tomu, proč plánské zastupitelstvo nezvolilo do rady
zástupce KSČM, přispěly dvě záležitosti. Jednou z nich byl postup již před volbami
do zastupitelstva. Pan Teplík, který sám byl zapsán na 2.místě kandidátky KSČM,
se totiž podílel na sestavování kandidátky nezávislých. Nic proti tomu, aby do
voleb šli samostatně i nezávislí. Skutečnost, že se pan Teplík podílel na sestavení
kandidátky, na které sám nebyl zapsán, ale zhodnotila koalice jako nefér jednání.
Postoj zastupitelů také zřejmě ovlivnilo vystoupení pana Teplíka před volbou
místostarosty na jednání zastupitelstva, kdy nevhodně kritizoval práci dosavadního
místostarosty p. Slabého v minulém volebním období. Jeho vystoupení, jak jsem
slyšel od některých zastupitelů, působilo spíše v neprospěch kandidátů z řad
KSČM.
Do funkce místostarosty byl navržen p. Slabý (koalice), p.ing. Krejčí
(koalice), p. RSDr. Švarcbek (KSČM). Zvolen byl p. Slabý a to devíti hlasy. Na
další tři členy rady bylo navrženo 6 kandidátů (p. Mgr. Čápová, p.ing. Krejčí, p.ing.
Sedláček, p.Teplík, p.dr. Švarcbek, p.dr. Bartáková). Zvolen byl p.ing Sedláček (11
hlasů), p.ing. Krejčí (10 hlasů), p.Mgr. Čápová (11 hlasů). P.dr. Švarcbek získal 6
hlasů, p. Teplík 5 hlasů, p.dr. Bartáková 2 hlasy. Jen pro úplnost dodávám, že na
funkci starosty jsem byl navržen jen já a získal jsem 13 hlasů.
Chtěl bych také uvést příklad Tachova, kde výsledky demokratické volby
členů městské rady musela přijmout naopak ODS. Přesto, že do zastupitelstva byli
její členové zvoleni, v sedmičlenné radě města svého zástupce nemají. Přehlasovali
je především zastupitelé z řad ČSSD a KSČM. Přesto ODS v Tachově nikde nepíše
a nehovoří o diskriminaci.
Pan Teplík ve svém článku také píše:“V minulém volebním období to byla
především vzájemná spolupráce politických stran, která přinášela prospěch městu a
všem občanům (i když volební program Koalice tvrdil něco jiného)…“ Koalice ale
nezpochybňuje význam spolupráce politických stran. Ve svém volebním programu
neprezentovala to, co se ve městě podařilo, jen jako své úspěchy. Fotografie
investičních akcí uvozuje věta: „Na následujících stránkách připomeneme, co se ve
městě podařilo v minulém volebním období.“ Obdobným způsobem prezentovala
investiční akce realizované v Plané také ČSSD, protože i ona měla své zástupce
v předcházejícím zastupitelstvu. Fotografie vystavovala v plánském kině při oslavě
vzniku ČR dne 28.října. Nikdo jí tento postup nevytýká.
Já osobně jsem v Plánském měsíčníku č. 10/2002 poděkoval všem členům
Zastupitelstva Města Planá (bez ohledu na jejich politickou příslušnost) za jejich
práci a uvedl jsem, čeho bylo v uplynulém volebním období společnými silami
dosaženo.

A ještě k tvrzení, že „se opakuje situace z roku 1994, kdy volební vítěz tak
říkajíc bere vše“. V roce 1994 byl do Městské rady zvolen zástupce KSČM - ing.
Prokopec, a to přesto, že tehdy ve volbách získala ODS 8 mandátů z 15, měla tedy
v zastupitelstvu většinu a mohla ostatní přehlasovat.
Protože komunisté nemají žádného svého zástupce v městské radě, byla jim
nabídnuta funkce předsedy kontrolního výboru a předsedy finančního výboru. Tyto
výbory v každé obci ze zákona zřizuje zastupitelstvo. Jejich předsedou může být
jen člen zastupitelstva. Finanční výbor provádí především kontrolu hospodaření
s majetkem obce, kontrolní výbor kontroluje především plnění usnesení
zastupitelstva a rady. Uvedené funkce zatím zastupitelé z řad KSČM nepřijali.
Na závěr bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že o tom, kdo se stal starostou,
místostarostou a dalšími členy městské rady, rozhodli zastupitelé svobodnou
volbou a rozhodně tedy nelze hovořit o „politikaření“, „diskriminaci“ a podobně.
ing. Karel Vrzala, starosta

Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne
27.11.2002
Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne
18.12.2002
Příspěvek na koupaliště
V roce 2002 byla zpracována kalkulace nákladů a výnosů z provozování
koupaliště v Plané. Na základě této kalkulace rozhodlo zastupitelstvo v květnu
2002 o výši příspěvku z rozpočtu města provozovateli koupaliště a zároveň
schválilo podmínky, za kterých je možno výši příspěvku upravit. Nájemce
koupaliště předložil v souladu se schválenými podmínkami v listopadu 2002
přehled skutečných nákladů a výnosů. Rada města po prověření podkladů rozhodla
příspěvek zvýšit o 11.100 Kč, protože díky špatnému počasí nebyly dosaženy
plánované příjmy ze vstupného. Naopak hasiči musí městu zaplatit sjednané
nájemné za areál na rok 2002 ve výši60.000 Kč.
Pro ty, které to zajímá více, uvádíme zestručněnou kalkulaci nákladů a
výnosů.
Předpokládané náklady na provoz plánského koupaliště a výše příspěvku
z rozpočtu města na rok 2002
Sezóna: 1.6.2002 - 15.9.2002, otevřeno od 10 do 20 hod.
Personální zajištění sezóny a měsíční plat
Plavčík - 6620 Kč
Pokladna - 6620 Kč

Správce - 7200 Kč
Pracovní úvazek jednoho pracovníka
červen -

1,875 měsíčně

červenec - 1,761 měsíčně
srpen -

1,761 měsíčně

září -

0,892 měsíčně

Celkem odpracováno červen,
přepočtených měsíců

červenec,

srpen

+

1/2

září 6,289

1. Mzdy
Plavčík - 41.633 Kč
dovolená - 1.892 Kč
celkem - 43.525 Kč
ZP+SP

15.234 Kč

Celkem plavčík - 58.759 Kč
Pokladník - stejný plat - 58.759 Kč
Správce:
- v sezóně 45.281 Kč
- úvazek mimo sezónu : březen , duben, květen a říjen po 0,750, 1/2 září = 0,392,
celkem 3,39
mzda mimo sezónu - 24.408 Kč

Mzda správce v sezóně a mimo sezónu - 45.281 + 24.408 = 69.689 Kč
dovolená - 4.800 Kč
SP+ZP- 26.071 Kč
Celkem mzda správce + odvody = 100.560 Kč
Mzdy a odvody na koupališti celkem
Plavčík + pokladník + správce - 58.759 Kč + 58.759 Kč + 100.560 Kč = 218.078 Kč

2. Údržba zeleně, zpevněných ploch apod.
Celková plocha travní a lesní zeleně je 17.891 m²
spotřeba benzinu cca 378 l = 10.111,50 Kč
spotřeba nafty cca 42 l = 955,50 Kč
servis, broušení nožů atd. cca 3.000 Kč
celkem 14.067 Kč
3. Elektrická energie
celkem 9822,36 Kč
4. Zemní plyn
celkem 6306 Kč
Není započten ohřev teplé vody pro sprchování. Je zapotřebí kalkulovat
zvlášť. Délku sprchování (množství teplé vody) by si měl sprchující zaplatit zvlášť.
5. Vodné, stočné
celkem 1597,50 Kč

6. Odvod srážkových vod
celkem 4095,52 Kč

7. Laboratorní rozbory vody
celkem 4746 Kč

8. Zákonné pojištění
celkem 2856 Kč

9. Revize zařízení
celkem revize 5429 Kč

10. Komunální odpad
celkem 5100 Kč
11. Čisticí a hygienické prostředky
celkem - 9200 Kč
12. Čištění dětský bazén
celkem 2074 Kč
13.Údržba zařízení, drobné režijní náklady
Finanční prostředky budou poskytnuty z prostředků města, nezávisle na
provozních nákladech koupaliště, proti účtence za nakoupený materiál.
Před sezónou je zapotřebí schválit plán údržby a oprav.
14. Nepředpokládané náklady, výdaje
10.000 Kč
Náklady na koupaliště (položky 1 - 14)
zaokrouhleno 294.000 Kč
Materiálové náklady na opravy, údržbu zařízení a drobný režijní materiál dle
odhadu nájemce jsou 87.505 Kč. Tyto náklady jsou hrazeny přímo z rozpočtu
města.
Předpokládané příjmy pro rok 2002
Do příjmů koupaliště pro zúčtování se započítává pouze vstupné za koupání.
Nezapočítává se zisk z restaurace, ze společenských a kulturních akcí pořádaných
nájemcem. Tento příjem zůstává v plné výši nájemci.
Vstupné - koupání
4500 dětí x 7 Kč = 31.500 Kč
5000 dospělí x 20 Kč = 100.000 Kč
1200 důchodců, studentů x 12 = 14.400 Kč

Celkem vstupné : 145.900 Kč
Příspěvek města na provoz koupaliště v roce 2002
(rozdíl mezi příjmy a výdaji) 294.000 - 145.900 = 148.100 Kč

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na leden 2003:
24.1.2003 zájezd do Komorního divadla v Plzni na představení „Hra vášní“.
Odjezd autobusu v 17.15 h z Luční ulice, v 17.30 z AN Planá.
Zájemci o jarní předplatné do Mariánských Lázní se mohou hlásit na MěKS
Planá. Uzávěrka přihlášek je 28.února 2003.
Připravujeme na únor:
- koncert folkové skupiny „Poutníci“ Pavla ŽALMANA Lohonky, kino
Planá, 15.2.2003.

Dům dětí a mládeže informuje:

dívky gymnastického kroužku s úspěchem vystoupily na krajské akademii
v Plzni.Toto pozvání bylo oceněním výsledků v soutěžích na krajské i republikové
úrovni,kterých naše závodnice dosáhly v tomto roce.


v Měsíčníku 12/2003 jsme informovali o účasti kroužku odbíjené na turnaji
v Plzni.Dnes můžeme sdělit umístění:z 19 účastníků obsadilo naše družstvo pěkné 9.místo a
je zváno na březnový turnaj.


p.Sýkora z Plané věnoval našemu kroužku plastikový modelář sbírku
modelů,které vytvářel po mnoho let.Dětem budou sloužit jako ukázka precizní práce a
provedení.Děkujeme.

adventní věnečky se dětem opět povedly.Celkem 26 dětí pracovalo pod
vedením pí.uč.Predkové ze ZŠ nám.a odneslo si své výtvory vkusně zdobené, hlavně
z přírodních materiálů,do svých domovů.Děkujeme za pomoc také pí.Zemkové .


letos již třetí „vánoční kuchyně“ měla rekordní účast.15 dívek a chlapců
připravovalo dobrotyčeské vánoční kuchyně:smaženou rybu,salát, štrúdl,vánoční
cukroví,vánočku,zdobené perníčky.Dětem se věnovaly a ukázku vánoční tabule připravily
učitelky oboru vaření místní SOU pí Borská a pí Váchová.Děkujeme rovněž pí.řed.Kapolkové
za bezplatné poskytnutí prostorů cvičné kuchyně.

turnaje ve florballu smíšených družstev se zúčastnilo 35 zájemců.Vítězství si
vybojovalo družstvo ve složení:Tomáš Tonka,Ondřej Ťupa,Michal Ondrášek,Roman Horák a
Pavel Thoma.Rozhodčím byl Št.Laurenčík,ved.kroužku hokejbalu.


běh Terryho Foxe se konal v tomto roce v České republice na 214 místech
s účastí 75 tisíc startujících.Na konto výzkumu a léčby nádorových onemocnění bylo vybráno
2,6mil.Kč i přes obtíže způsobené povodněmi.Poděkování za podíl na této humanitární akci
se dostalo také organizátorům z Plané.


maminky s dětmi od 1 r.mají příležitost k setkání každé pondělí od 9.30 do
11.30 v klubovně DDM,nám.Svobody 51.Program bude připravovat pí.Harmáčková společně
s ostatními maminkami.Začíná se v pondělí 6.ledna 2003.Pravidelnost docházky není
podmínkou.


předškoláci ve věku od 3 let mají příležitost k výuce cizího jazyka (němčina,
angličtina).Dětem se formou hry bude věnovat pí.Petra Kulová v klubovně DDM každé úterý a
pátek od 16 h.Informace a přihlášky přijímá DDM během měsíce ledna.Zahájení při
dostatečném zájmu bude v úterý 4.února 2003 od 16 h.


od 2.pol.tohoto škol.r.bude cvičení sport.gymnastiky pokračovat v nově
založeném oddíle Asociace sportu pro všechny /ASPV/.Děkuji touto cestou sl.Hodonické a
pí.Součkové,které jako cvičitelky dokázaly oživit tradici sport.gymnastiky v Plané a za přispění
pí.uč.Tomáškové přivedly děti až na stupně vítězů v krajské a republikové soutěži.

vánoční bazar,do kterého svými výrobky přispěly hlavně děti plánských
školských zařízení,vynesl 6.870.-Kč.Tato částka byla odeslána na ZŠ Kolinec,postiženou
povodněmi.Děkujeme za přispění i za organizační pomoc:zaměstnancům MěÚ,klubu
důchodců a zdravotně postižených,dětem a pedagogům na školách.

od zač.února bude otevřen nový kroužek pro tenisty začátečníky.Výuku
povede trenér 3.tř.p.Šilhavý a bude probíhat jak v tělocvičně, tak i na tenisových
kurtech.Přihlášky přijímá a informaci během ledna podá DDM Planá.

Dům dětí a mládeže se stane od 1.ledna 2003 organizační součástí ZŠ Planá,
nám.Svobody.Sídlo se nemění (nám.Svobody 51), nebude se měnit ani poslání tohoto
zařízení:umožňovat dětem a mládeži trávit svůj volný čas zajímavě, připravovat nabídky
sportovního a zájmového vyžití ve spolupráci se školami a dalšími externími spolupracovníky.

do nového roku 2003 přeji vedoucím kroužků, spolupracovníkům z řad
učitelů a ostatním příznivcům dobré zdraví a osobní úspěchy.

Připravujeme na leden 2003:
10. v pátek od 14 h v tělocvičně ZŠ nám. - Míčový pětiboj podle věkových
kategorií účastníků.
16.ve čtvrtek od 10.30 h v kině pohádkové představení divadélka OKYNKO
z Č.Budějovic
24. v pátek od 15.30 na hoblech zimní soutěže pro sáňkaře, bobisty a ostatní
odvážlivce - za příznivých sněhových podmínek.
31. v pátek v den pololetních prázdnin zájezd do bazénu do Tachova,
informace budou upřesněny na obvyklých místech (ve třídách a na DDM).
Josef Staněk, DDM Planá

Inzerát
Firma D + D
Chcete mít peřiny a polštáře jako nové za poloviční prodejní ceny?
Prošívaná deka 145 x 200 cm 730 Kč
Peřina 145 x 200 cm 690 Kč
Polštář 90 x 70 cm 199 Kč
Ceny jsou včetně kvalitní sypkoviny, šití a čištění peří.
Rozvoz zakázek v okrese Tachov !!! ZDARMA !!!
Dále nabízíme kolekci ložního programu značky Klinset - přikrývky,
polštáře, duodeky, dětské přikrývky a zdravotní profilované polštáře.
Klinset - značka kvality - vhodné pro alergiky - zaváděcí ceny
Otevřeno - Po,Út, St 13.00 - 17.00 h
Čt, Pá 9.00 - 12.00 h
Telefonické objednávky směrujte na tel: 608 305 506 nebo 608 305 658
fax: 374 728 496
Kde nás najdete?
V naší provozovně ve 3. patře obchodního domu na náměstí v Plané.

Inzerát
Pojišťovací kancelář, nám. Svobody č. 11, Planá, 1.patro, provozní doba Po
a St 9.15-12 h, 13-16.30 h, Pá 9.15-14 h, So 8.30-11.00 h. Možno využít těchto

služeb: pojištění např. životní, majetkové, odpovědnostní, havarijní, podnikatelské,
penzijní připojištění, stavební spoření.


Využijte akce
modrá
vkladní
knížka
prémie
2,5
%
z jednorázového vkladu.

Nový program
„IMPULS“
- rychlá půjčka pro klienty 2530 let s vkladem od 0 %.

Zařídíme
výhodné úvěry, pomůžeme
s ukončením
smlouvy
i
s vypsáním žádosti o přidělení
úvěru.

Informace
p.
Kostohryzová, p. Pánková, telefon
374794207, 374794799.

Inzerát
Nabízím novou službu - žehlení prádla osobního i ložního. Telefon
777/121925.

Inzerát
Solárium- café v Plané na náměstí Svobody 16 Vám nabízí příjemné
posezení v novém prostředí kavárny s dětským koutkem. Dále nabízíme nejen
opálení v našem Turbo soláriu, ale i zkrášlení Vašeho účesu v novém kadeřnictví.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Vchod z Masné ulice proti restauraci Květinka.

Otevřeno PO-PÁ od 9 do 21 h, v SO a NE od 13 do 21 h. Informace a objednávky
na tel.č. 737/619 098.

Inzerát
Pronajmu nebytové prostory v přízemí č.p. 11 uprostřed náměstí v Plané.
Kontakt: telefon 374 794 207, 374 794 137, mobil 603 112 724.

Program kina na měsíc leden
6.-7.1.2003 v 17.30

USA

Doba ledová

Před 20 000 lety se mamut, tygr a lenochod vydávají na cestu za
příznivějším klimatem a narazí na roztomilé lidské mládě, které se rozhodnou
předat rodičům. Mají přitom spoustu starostí, jak se uživit, jak uchránit chobot před
pošlapáním (mamut), vyřešit problematické vztahy (tygr) a poprat se se svou
promiskuitou (lenochod). Digitálně animovanou vtipnou road movie natočil nositel
Oscara za nejlepší krátký animovaný film Bunny, Chris Wedge.
8.-9.1.2003

USA

Agent bez minulosti

Když Jasona Bournea vylovili z moře, byl polomrtvý. Když se probral, nic si
nepamatoval. Musí znovu hledat svou minulost a bránit se těm, kteří ho chtějí zabít.
Režisér Doug Liman podrobil už jednou zfilmovaný román R. Ludluma generální
čistce a natočil nestandardní akční špionážní film s Mattem Damonem v hlavní roli
a Prahou coby kulisou.
10.1.2003 ČR

Fimfárum Jana Wericha

Pásmo loutkových filmů Fimfárum Jana Wericha spojuje pět pohádek
z autorovy známé knížky. Projekt byl inspirován originalitou předlohy i její
gramofonové nahrávky s autorovou osobitou interpretací (jež znovu vyšla v roce
1998 na CD) a také mimořádně úspěšným snímkem režisérky a animátorky Vlasty
Pospíšilové Lakomá Barka.
13.-14.1.2003 USA

Před svatbou ne!

Nepotřebují rohypnol, aby vás oškubaly. Stačí, když si vás jedna (Sigourney
Weaverová) vezme a druhá (J. L. Hewittová) pár hodin poté svede. Máte na krku
bleskový rozvod, nepříjemné finanční vyrovnání a netušíte, že jde o matku s
dcerou, které si takhle už delší dobu vydělávají. Režisérem hvězdné komedie byl
David Mirkin.

15.-16.1.2003 USA

Červený drak

Michael Mann natočil podle knihy Thomase Harrise Červený drak, ve které
se poprvé objevila postava démonického lidojeda Hannibala Lectera, už
zapomenutého Lovce lidí. Producent se rozhodl svá práva ještě jednou využít. K
režii vyzval Bretta Ratnera (Křižovatka smrti) a společně film osázeli hvězdami.
Anthonyho Hopkinse na plátno doprovodí Ralph Fiennes či Edward Norton.
Nejhorší obavy

20.1.2003 USA

Čtvrtý bestseller Toma Clancyho se dočkal filmového zpracování. Tentokrát
se látky ujal režisér Phil Alden Robinson (Slídilové). Agent-analylik CIA Jack
Ryan hraje osudovou hru, v níž se snaží odvrátit 3. světovou válku. Ryana si po
Alecu Baldwinovi a Harrisonu Fordovi zahrál Ben Affleck.
21.-22.1.2003 Německo

Holky to chtěj taky

Inken, Victoria a Lena jsou krásné, obletované, ale přesto frustrované.
Nevědí totiž, jestli už zažily ten "pravý" orgasmus, a rozhodnou se to definitivně
zjistit. Metodika každé slečny je jiná, ale všechny svérázné a všechny kupodivu
vedou k vyvrcholení. Prci, prci, prcičky na ženský způsob natočil Dennis Gansel.
23.1. 2003 ČR

Brak

Mladí natočili film o mladých a pro mladé. Debut absolventa Vyšší odborné
školy filmové Zlín Karla Spěváčka nás zavede na party, kterou tři kamarádi
(Škultéty, Plouhar, Nosálek) rozjedou po odjezdu rodičů. Zlatým hřebem má být
návštěva prostitutky (Paula Wild), ale z rajské noci se stává peklo na Zemi.
24.1.2003 USA v 17.30 h

Planeta pokladů

Patnáctiletý Jim získá mapu k Planetě pokladů a spolu se starým bláznivým
vědcem a velmi různorodou posádkou lodi se vydává splnit si svůj dětský sen.
Čekají ho kosmické bouře, černá díra, veliká zrada - a obrovský poklad... John
Musker a Ron Clements se při natáčení inspirovali knihou R. L. Stevensona
"Ostrov pokladů".
27.-28.1.2003 USA

Mr. Deeds - náhodný milionář

Téma prosťáčků, ze kterých se během noci stanou multimiliardáři, se v
kinematografii omílá poměrně často a pro žánr komedie je to výživná půda.
Tentokrát padne ohromující dědictví na šéfa vesnické pizzerie Longfellowa Deedse
(Adam Sandler). Snímek natočil Steven Brill a obsadil hvězdy.
29.-30.1.2003 USA

Insomnie

Legendární detektiv Will Dormer (Al Pacino) s parťákem Hapem Eckhartem
(Martin Donovan) jsou odveleni na Aljašku, aby vyšetřili brutální vraždu
středoškolačky. Ukáže se, že hlavní podezřelý (Robin Williams) není žádný břídil,
a mezi ním a Dormerem vypukne psychologická válka. Proč trápí detektiva

chorobná nespavost zvaná insomnie? Že by špatné svědomí? Remake norského
thrilleru z roku '97 natočil Američan Christopher Nolan.
31.1.2003 USA v 17.30 h

Příšerky s.r.o.
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