Plánský měsíčník
Ročník 2003
Číslo 12

Všem našim čtenářům přejeme krásné Vánoce 2003 a šťastný vstup do nového roku
2004.

Zprávy z města
Zastupitelstvo města Planá se sešlo 19.listopadu 2003. Na programu byly m.j. 6.změny
rozpočtu na rok 2003, schváleny byly tři nové obecně závazné vyhlášky – o místních
poplatcích, o systému sběru a svozu komunálního odpadu a o poplatku za komunální odpad,
dále byla schválena řada majetkoprávních záležitostí atd. Plné znění usnesení zastupitelstva
najdete zde.
Naposledy v tomto roce se zastupitelé sejdou 17.prosince 2003 a na programu by měl
být m.j. návrh rozpočtu města na rok 2004 a poslední změny rozpočtu na rok 2003.

Zájezd do předvánoční Plzně
Klub důchodců a svaz tělesně postižených v Plané pořádají v neděli 7.12. zájezd do
Plzně na balet „Labutí jezero“. Odjezd z aut. nádraží v Plané v 8 hod. V dopoledních
hodinách návštěva vánočních trhů. Začátek představení ve 14 h. Přihlášky u L.Kožinové.

Prodej vánočních stromků
Prodejna SPORT BUMERANG začne prodávat vánoční stromky v sobotu 6.12.2003
v prodejně sportu BUMERANG v ul. Duk. hrdinů 98. Otevřeno je Po-Pá od 9 do 17.30 h,
v So od 9 do 11.30 h.
Vánoční kapry budou rybáři prodávat v domě čp. 52 na náměstí Svobody od neděle
21. do úterý 23.prosince 2003 vždy od 9 do 17 h.

Už máte všechny dárky?
Rok utekl jako voda, za dveřmi jsou Vánoce. Stejně jako v loňském roce jsme pro Vás
připravili vánoční prodejní výstavu. Výstava potrvá od 5.12. do 10.12.2003 a najdete ji
tentokrát v přízemí Domu dětí na náměstí. Přijďte si udělat radost, koupit dárek pro své
blízké, nebo jen načerpat inspiraci. Připravili jsme pro Vás výrobky ze dřeva, různé svícny,
vazbu suchých květin, svíčky, hedvábné šátky, andělíčky z kukuřičného šustí, textilní hračky,
háčkované zvonečky a další milé drobnosti. Nebudou chybět výrobky našich dětí. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Za všechny vystavující Lenka Vivodíková

Zakončení opravy věže
V neděli 7.12.203 bude v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Plané, při pravidelné
mši začínající v 9.00 hod, vysvěcen plzeňským sídelním biskupem Mons. Františkem
Radkovským zvon Maria. Zvon pořídil v roce 1997 bývalý plánský farář p.Milan Hejhal, což

dokládá nápis na zvonu „Milému chrámu a milému městu páter Milan Hejhal“. Zvon je dosud
umístěn v kostele, aby se po vysvěcení zavěsil do nově opravené věže. Zvon vyrobila v roce
1997 zvonařská dílna Marie Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova. Zvon má hmotnost
820 kg, je vysoká 101 cm a široký 113 cm. Tónové ladění je F1 – hm tak aby byl sladěn se
stávajícími dvěma menšími zvony.

ZUŠ Planá zve na koncerty
Ve středu 17.prosince 2003 pořádá Základní umělecká škola v Plané vánoční koncert
v chrámu Nanebevzetí P.Marie v Plané. Koncert začíná v 18 h a žáci a učitelé školy
přednesou skladby starých mistrů a vánoční koledy.
Žáci školy rovněž zahrají a zazpívají 5.prosince 2003 na náměstí Svobody při
rozsvícení vánočního stromu před obchodním domem.

Adventní koncert
V neděli 21.12.2003 v 16 hod se bude v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Plané
konat adventní koncert. Collegium Planense, amatérské hudební sdružení plánského kůru,
přednese adventní a vánoční písně, vánoční koledy, zazní také sólové skladby a varhanní
hudba.

Knihovna oznamuje…
Knihovna v Plané bude mít otevřeno naposledy 18.prosince 2003 a pravidelný provoz
začne až v úterý 6.ledna 2004.

Oznámení
Firma Vodoservis Planá s.r.o. oznamuje všem zákazníkům, že od 20.11.2003
definitivně sídlí v Železničářské ul. čp. 805. Na středisku je možno platit faktury a nahlásit
poruchy na vodovodním a kanalizačním zařízení. Telefon/fax 374 798 842, mobil
721 437 521.

Dům s pečovatelskou službou má své obyvatele
Dům s pečovatelskou službou ve Smetanově ulici byl dokončen v září tohoto roku.
Výstavba stála 50 mil. Kč, z toho činila dotace státu 36 mil. Kč, 14 mil. Kč zaplatilo ze svého
rozpočtu město. Dne 18.9.2003 byla slavnostně přestřižena páska a všichni občané si mohli
dům a byty v něm prohlédnout. Po té bylo ještě nutno provést revize elektřiny, plynu, výtahů
atd., aby mohla proběhnout kolaudace.
Dům byl zkolaudován a následně mohly být rozděleny byty v něm. O výběru osob,
kterým budou byty přiděleny, rozhodovala rada města. Podklady pro rozhodnutí rady
připravovala komise k tomu určená. Kritéria pro výběr osob byla stanovena již v minulosti.
Podaných žádostí o byty v domě s pečovatelskou službou bylo více než 120, bytů je
52. Z žadatelů byli napřed vyřazeni ti, kteří nepředložili požadované doklady. Pak bylo u
každého žadatele zkoumáno, jak splňuje základní předpoklady - zda jde o starobního nebo
invalidního důchodce, zda má alespoň tři roky své bydliště v Plané nebo v některé z obcí,

které spadají pod Planou jako pod obec II. stupně, dále zda má zavedenu pečovatelskou
službu a využívá ji. Z těch žadatelů, kteří uvedená kritéria splnili, dostali přednost ti, kteří dali
k dispozici své městské byty, aby je město mohlo přidělit občanům zařazeným ve svém
pořadníku uchazečů o byty. Dále byli upřednostněni obyvatelé domu s pečovatelskou službou
v Bohušově ulici, kteří zde uvolňují byt 1+2, protože mají zájem o garsoniéru ve Smetanově
ulici.
Z 52 bytů v novém domě je 16 bytů 1+1, 28 garsoniér a 8 bezbariérových. Plánským
občanům bylo přiděleno 39 bytů, 13 bytů získali občané jiných obcí a to Chodové Plané,
Kočova, Chodského Újezda, Brodu a Jadruží. Ti, kdo byli vybráni, byli pozváni na 7.11. na
radnici, aby si vylosovali svůj byt. Losování bylo nutné i proto, že mezi uchazeči bylo více
zájemců o byt 1+1 než o garsonku.
Přeji všem občanům, kteří budou v novém domě bydlet, aby se jim zde bydlelo
příjemně.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Pozvánka na Silvestra
Chtěl bych všechny plánské občany letos opět pozvat na plánské náměstí na oslavu
Silvestra a příchod nového roku. Vezměte si s sebou šampaňské a své rachejtle.
Asi ve 23 hodin začne na náměstí hrát reprodukovaná hudba. O půlnoci si popřejeme a
připijeme si na nový rok. Pak budou následovat pyrotechnické efekty. Nejdříve bude
ponechán prostor občanům a následně spustí městský ohňostroj (ten je hrazen ze
sponzorského daru).
Ing. Karel Vrzala, starosta

Poděkování
Děkujeme p. Smrčkovi a plánským zahrádkářům za bezplatné zpracování ovoce na
jablečný mošt.
Děti z Dětského domova v Plané

Kulturní nabídka:
Kulturní středisko Planá připravilo na měsíc prosinec :


5.12. Mikulášská nadílka pro děti u vánočního stromu v Plané před obchodním
domem. V programu vystoupí žáci ZUŠ v Plané. Začátek v 17.30 hod.


12.12. Abonentní představení v divadle v M. Lázních. - „ Ten, kdo utře nos “

Odjezd autobusu : 18.50 AN Planá, 18.55 Luční ul., 19.00 Ch. Planá


13.12.
17.00 h.

Vánoční koncert skupiny „ Wyjou „ v kostele sv. Petra a Pavla, začátek ve

Vstupné dobrovolné. Společně si můžete zazpívat vánoční koledy, barokní a
renesanční písně a spirituály.


20.12. Zájezd do Prahy na muzikál Bídníci (vyprodáno). Odjezd účastníků z AN Planá
v 9.00 hod.



21.12. „ Světlo míru“ spojené s vánočním koncertem skupiny Kamarádi údolí klidu,
kostel sv. Petra a Pavla, začátek v 16.00 hod. Vstupné dobrovolné.

Petr Kasl zase vítězně
V sobotu 25. října se konalo v italském Varallo Sesia mistrovství Evropy v duatlonu.
Tam se sjeli nejlepší duatlonisté z celé Evropy. Petr Kasl byl vybrán jako nejlepší český
závodník z MS. Česká republika bohužel nevěděla, že v Itálii budou startovat i závodníci do
23 let. A tak Petr nastoupil mezi muže. Držel se tam statečně a skončil na výborném 14.
místě. Škoda jen, že nezávodil za svou kategorii, jelikož před prvním závodníkem do 23 let
měl pětiminutový náskok. Tak bohužel přišel o cenný kov. To si však vynahradil ve štafetách
druhý den. Nastoupil jako první na trať dlouhou 2 km běh, 10 km kolo a 1 km běh. Mezi 12
štafetami se snažil o to, aby neztratil kontakt s čelem závodu a to se mu podařilo. Druhý
Kubíček si také vedl skvěle a v cíli už jen společně čekali, až doběhne třetí z nich Daniel Fekl.
Ten chtivým finišem přivedl tým ke zlaté medaili. Druzí skončili Španělé a třetí Francouzi. Je
to velký úspěch, vždyť české trio pokořilo elitu kontinentu.
Petr děkuje sponzorům Chodovaru, Lesům ČR Planá, Městu Planá, Zelenině pana
Miklase, p. MUDr. Latové, kteří mu svými dary pomohli na cestě k dosaženým úspěchům.
Hana Kaslová

Nezapomínáme …
V pátek 31. října 2003 se při příležitosti vzpomínky na zesnulé uskutečnily pietní akty
zapálení svíček u hrobů obětí válek. Pietní akt uspořádalo Město Planá zastoupené starostou
ing. Karlem Vrzalou a Český svaz bojovníků za svobodu zastoupený předsedou MO bratrem
J. Frančíkem, za účasti občanů, kterým není lhostejná minulost a s ní spojená budoucnost.
Položeny byly kytice a zapáleny svíčky na hřbitově u obou památníků obětem
nacismu, které jsou zde pro připomenutí příštím generacím postaveny. Proslov přednesl bratr
M. Bezděk. Vedle vzpomínek, které se váží k Plané, připomněl také dnes opomíjený tragický
osud Českého Malína. V roce 1943 zde bylo fašisty bestiálně zavražděno na 400 obyvatel,
včetně dětí.
Poté se část účastníků přesunula na „ruský hřbitov“ v prostoru za Karlínem, který je
částí Plané. V období 1. světové války zde byl vybudován zajatecký tábor pro 16 000
převážně ruských zajatců. Na hřbitově je zde pochováno 287 osob. Péčí hornicko-historického
spolku byl areál bývalého hřbitova obnoven a upraven. Také zde byly položeny kytice a
zapáleny svíčky. Historii tohoto místa nám připomněl předseda hornicko-historického spolku
Jan Teplík, Věříme, že tato návštěva založila novou tradici.
Josef Ansl

Kauza „nemocnice“ pokračuje
V čísle 10 Plánského měsíčníku jsem psal o tom, že se sešli starostové obcí
tachovského okresu a přijali prohlášení, ve kterém vyjádřili nesouhlas s tvrzením
představitelů Plzeňského kraje o tom, že je dostatečně zajištěna zdravotní péče v okrese
Tachov, požadovali zprovoznění lůžkové části nemocnice a vyjádřili vůli jednat s Plzeňským
krajem o převzetí nemocnice a jejím provozování obcemi. Dále byla ustanovena komise,
jejímž úkolem je jednat s krajskými orgány o podmínkách zprovoznění lůžkové části
nemocnice.

Prohlášení obcí bylo mimo jiné odesláno krajskému hejtmanovi. Ten reagoval
dopisem, v němž vyjádřil stanovisko, že kraj je ochoten jednat o předání nemocnice do
vlastnictví subjektu vytvořeného obcemi.
Dne 29.10. proběhlo jednání uvedené komise s krajským hejtmanem. Komise se
zúčastnila tohoto jednání už s určitým ekonomickým pohledem na věc. Na schůzce bylo
dohodnuto, že obce zpracují podrobný ekonomický rozbor situace nemocnice a řešení této
situace po jejím převzetí subjektem vytvořeným obcemi, to znamená, jak budou kryty náklady
provozu nemocnice, umoření dluhů atd. Dluhy nemocnice činí v současné době cca 123 mil.
Kč. Z toho cca 60 mil. Kč činí závazky vůči věřitelům. Nově vytvořený subjekt by si zřejmě
musel vzít úvěr, ze kterého by dluhy uhradil.
Problémem ale samozřejmě není jen krytí dluhů, ale též zajištění lékařů a dalšího
zdravotnického personálu nutného pro provoz nemocnice.
Obce pověřily skupinu ekonomů, kteří rozbor situace zpracují během listopadu a
prosince. Další setkání komise s krajskými orgány se uskuteční v lednu. Na tuto schůzku by
měly i krajské orgány přijít se svým zpracovaným ekonomickým pohledem.
Protože ale nejdůležitější pro zprovoznění nemocnice je licence na lůžková oddělení,
hodlá komise co nejdříve jednat o této otázce s ministryní zdravotnictví. Domlouvá již
konkrétní datum schůzky.
ing. Karel Vrzala, starosta

Zahrádkáři v Plané hodnotí
Vážení občané, dovolte, abych jménem výboru ZO ČZS v Plané Vám všem popřál vše
nejlepší v roce 2004, hodně zdraví a spokojenosti, lepší úrodu a počasí, než bylo v roce 2003.
ZO ČZS bude přes zimu bilancovat, co udělala dobře v roce 2003 a připraví se na rok 2004.
Tato bilance zazní na výroční členské schůzi v měsíci březnu, kdy zároveň proběhne i
odborná přednáška k ochraně rostlin, zeleniny a ovoce. Dnes již však víme, že tento rok pro
ZO ČZS v Plané nebyl úspěšný a to z hlediska kvality a kvantity vypěstované zeleniny, ovoce
a květin z důvodu dlouhodobého sucha a nepříznivých klimatických podmínek. Z tohoto
důvodu také byla zrušena celookresní výstava ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonsaí, na
kterou jsme se nesmírně těšili. Taktéž se to odrazilo v malém zájmu o využití moštárny ZO
v Plané, kde oproti roku 2002 byla zmoštována jen třetina množství ovoce. Taktéž výtěžnost
moštu z dodaných jablek byla o jednu třetinu slabší, pohybovala se mezi 55 – 65 %, zato byl
mošt o hodně sladší a víc cukernatý z důvodu velkého dostatku slunce. ZO ČZS děkuje všem
svým zákazníkům a těší se na ně v roce 2004. Na rok 2004 ZO ČZS připravuje kromě výroční
členské schůze s odbornou přednáškou zájezdy na výstavy Flora Olomouc a Zahrada Čech
v Litoměřicích, celookresní výstavu se zahrádkářskou tématikou.
Za výbor ZO ČZS př. Smrčka Jiří

Dům dětí a mládeže informuje…


akce Večerní běh Planou - celkem 215 účastníků,od těch nejmenších až po juniory.
Putovní pohár pro školu s největším počtem účastníků zůstal v držení ZŠ náměstí(113), hostů
bylo nejvíce z Chodové Plané (14), z Tachova přijelo 10 závodníků, juniorů startovalo 6.
Nejpočetněji byly obsazeny kategorie nejmladšího žactva – chlapců startovalo 69 a dívek 59.
Za fair play skutek při závodě žáků byli ředitelem ZŠ p. Kolesou odměněni diplomem a medailí
Boh. Blažek, Ondra Mašl a Fr. Florián. Poděkování za organizační zajištění patří učitelům obou
základních škol, hasičům a dalším obětavým členům organizačního týmu. Na odměny,

diplomy a medaile přispěli Abrus pohár, bufet U Jakuba, Drogerie p. Káčera, Chodovar Planá,
JEDE nápoje, Lékárna pod věží, Železářství Zdvihal, LUKR a.s., Namapex s.r.o., Pekařství U
růže, Stora Enso Timber s.r.o,, Sport Bumerang, Vinex - Karlín p. Miklase. Děkujeme.


žákovského turnaje ve florballu se zúčastnilo 8 družstev a 38 žáků



pracovní dílna-příprava adventních věnců se v předvánoční době stala již tradicí.
Tentokrát se dětem věnovaly paní Szabová, Svobodová a Staňková.


předvánoční atmosféru dotvořilo dětem mateřských škol a 1.-3. tříd ZŠ představení
Začarované koledy v provedení Divadélka Okýnko z Českých Budějovic.

Připravujeme na prosinec 2003:


5.12. úterý od 16 h na DDM zahájení vánoční výstavy výtvarného kroužku vedeného
p.uč. Vivodíkovou, od 17.30 h ve vestibulu radnice mikulášská nadílka spojená s hudebním
vystoupením žáků ZUŠ a vystoupením recitačního kroužku DDM


6.12. sobota od 8 h ve cvičné kuchyni SOU v Bezdružické ulici vánoční kuchyně –
příprava tradičních vánočních jídel, pečení vánočky, cukroví, stolování, výzdoba, přihlášky na
DDM do 2.12.


26.12. pátek od 9 h v aule školy náměstí vánoční turnaj ve stolním tenisu pro příchozí
dospělé.


29.12. od 9 h v aule a tělocvičně ZŠ náměstí vánoční turnaj v tenisu a stolním tenisu
pro děti a mládež.

Běh do Bruselu
V úterý 18.11.2003 ve 12 h byla zahájena společná akce naší ZŠ Na Valech
s partnerskou školou z bavorského Griesbachu – Běh do EU. Startovalo se ze symbolického
místa „Střed Evropy“ pod vrchem Dyleň na německé straně v těsné blízkosti našich hranic.
Při zahájení byli přítomni oba páni starostové a ředitelé partnerských škol. Z tohoto místa žáci
ze SRN vyběhli směrem na východ do Rigy a naši žáci na západ do Bruselu. Každý žák naší
školy musí v rámci tělesné výchovy uběhnout průměrně 3 km do května příštího roku. Každý
měsíc se bude na mapě zaznamenávat úsek, který uběhla celá škola. Z toho vyplyne i soutěž
tříd. Během této soutěže se žáci budou seznamovat s městy, kterými poběží. Zahájení akce
proběhlo ve velmi pěkném prostředí v přátelské atmosféře. Doufáme, že i slavnostní
zakončení 7.5.2004 proběhne stejně příjemně a mile.
Balónkový den byl úspěšný, zatím se nám vrátily 3 pozdravy ze SRN. Balónky
doputovaly k Weidenu a Sibyllenbadu. Doufáme, že přibudou ještě další pozdravy.
J.Basáková,ŘŠ

Obchodní zastoupení
telefon 374 794 495, mobil 605 157 528.

JAK ÚKLIDEM ZÍSKÁTE ČAS
A DĚTI OBEJDOU SE BEZ VÁS?

=ZAVOLEJTE NÁS!=
Tel: 776 888 279
Zkušené pečovatelky a hospodyňky
se Vám postarají o děti a domácnost.

Inzerát
Prodám zděnou řadovou garáž v Plané nad bývalým ZVAKEM. Cena dohodou.
Tel.: 604 432 690, 723 144 608

Inzerát
Pronajmu byt 4+1 na dobu určitou v Bohušově ulici. Byt je v osobním vlastnictví, v současné
době ihned k nastěhování. Tel.: 604 558 634.

Inzerát
KADEŘNICTVÍ Monika Slivoňová nabízí své služby v provozovně ve 3.patře OD
Hraničář Planá. Otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 17 h. Telefon 736 443 433.

Inzerát
KOSMETIKA Jana Císařová, Dukelských hrdinů 102, Planá
přeje všem svým zákaznicím a zákazníkům klidné prožití vánočních svátků a do roku
2004 především štěstí a zdraví.
Těm, kdo ještě nevybrali ten nej…..dárek :
v kosmetickém salonu můžete zakoupit zboží nebo DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT (a tím
ponechat výběr toho správného dárku – služby nebo zboží – na obdarovaném ).
Zkuste štěstí od 1. do 23.12.2003 – losování slev 300 x 5 % až 50 % - z ceny ošetření
vyšší než 99 Kč a z ceny zboží vyšší než 149 Kč. Přijďte si vybrat svou slevu.
Informace KOSMETIKA Jana Císařová, Dukelských hrdinů 102, Planá u M.L. a na
telef. čísle 602 115 810.

Inzerát
Výkup kožek a peří od 14.15 do 14.45 hodin na stálém místě každý poslední pátek
v měsíci.
Václav Šlehofer

Inzerát

pořádá ve dnech 8.12. – 13.12.2003 Třetí zvěřinové hody – velký výběr hotových a
minutkových jídel. Těšíme se na Vaši návštěvu. Objednávky na telefonu 603 701852.

Inzerát
Výkupna železného šrotu a barevných kovů Planá u M.L. je přestěhovaná na
betonárku ZAPA pod nádražím směr Brod n.T. Výkup železa a barevných kovů za
bezkonkurenční ceny.
Otevřeno: PO až PÁ 9-12 13-17, v SO 9-12
Telefon : 604 419 622.

Inzerát
PNEUSERVIS – prodejna v Zámecké ul. 191 v Plané si dovoluje upozornit zákazníky na
rozšíření pracovní doby a to: v pondělí až pátek od 8 do 12 h, od 13 do 17 h, v sobotu pak od 9 do 12
h. Po předchozí domluvě je možné provést práce i mimo stanovenou pracovní dobu.
Nabízíme prodej nových pneumatik a protektorů na osobní auta. Při zakoupení čtyř nových
pneumatik poskytujeme slevu na práci 50 % a malý dárek dle výběru v hodnotě do 100 Kč. Majitelům

motorových pil a křovinořezů značky STIHL nabízíme náhradní díly se slevou až 50 %. Těšíme se na
Vaši návštěvu. Telefon 374 792354,736 647431.

Inzerát

Od 1.1.2004 Připravuje Ministerstvo financí ČR velké změny ve stavebním
spoření :
- snížení výnosnosti stavebního spoření z maximální výše 4 500 Kč na 3.000 Kč
- státní podpora klesne z 25 na cca 17 % z ročně naspořené částky
- délka cyklu spoření se prodlouží na 6 let
Proto je poslední šance do 31.12.2003 uzavřít stavební spoření za výhodných
podmínek. Též je velmi výhodné uzavřít stavební spoření pro děti, kde ještě využijete 25 %
státní podporu. Spořit můžete neomezeně dlouho, ale nesmíte přespořit cílovou částku.
Spoření můžete využít např. v budoucnu na školy. Min. měsíční částka je 250,-. Kč.
Též probíhá soutěž v období od 1.9.2003 do 31.12.2003.
1.o 200 x 1000,- Kč - každý měsíc bude probíhat losování klientů, kteří uzavřou
smlouvu o staveb. spoření. Klient tak může vyhrát navíc až 4 x 1000 Kč.
2.Tipovací- klient, který správně odpoví na otázku, může vyhrát rodinný automobil či
jedno z 50 horských kol.
Kde nás najdete: Pojišťovací kancelář nám. Svobody 11, Planá,
úřední dny Po, St 9.15 -12.00 13.00 - 16.30, Pá 9.15 - 12.00 12.30 14.00, So
9.00 - 11.30
Přijďte, rádi Vám poradíme, popřípadě se můžeme domluvit na schůzce i u Vás.
Tel: 374 794 207, 374 794 799

M. Kostohryzová

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.

Program kina na měsíc prosinec
1.12.

USA

Pavučina snů

sci-fi horor o čtyřech přátelích, kteří se vypraví do své oblíbené lesní chatky. Čas
nevinnosti je už ale dávno v trapu, a tak se přátelé musejí utkat nejen sami se sebou a
sněhovou bouří, ale především s šíleným kapitánem Curtisem (Morgan Freeman), který honí
v lesích mimozemšťany, boře přitom všechno, co se mu připlete do cesty. Navíc se objevuje
COSI, schopné ovládat lidské mozky.
2.- 3.12.

USA

Od kolébky do hrobu

Všichni tam jednou musíme, ale někteří zvlášť drsní chlapíci si koledují dřív. Z téhle
sorty je tchajwanský tajný agent. Musí se spojit s bossem zločineckého gangu, za jehož
unesenou dceru požadují únosci obrovské výkupné.
4.- 5.12.

USA

Kašlu na lásku

Ve stylu amerických konverzačních komedií o souboji pohlaví z přelomu 50. a 60. let
vznikl příběh emancipované spisovatelky, která přijíždí dobýt New York. Do cesty se jí však
připlete redaktorská hvězda pánského časopisu Catcher Block. V hlavních rolích excelují
Ewan McGregor a Renée Zellwegerová.
6.12.

USA

Co ta holka chce

Co se stane, když se osmnáctiletá Newyorčanka (Amanda Bynesová) rozjede do
Londýna, aby konečně poznala svého otce? Lord Dashwood zrovna rozjíždí svou politickou
kariéru a praštěná americká dcera mu dělá jen problémy. V hlavní mužské roli komedie
Dennie Gordonové exceluje Colin Firth.
7.12.

Čína

Hrdina

historický válečný, nebo chcete-li bojový, film. Děj se odehrává zhruba 220 let před
našim letopočtem za vlády dynastie Qin. Čína je rozdělena na sedm království, mezi nimiž
zuří válka, a zdá se, že právě šéf dynastie Qin je tím vyvoleným, který by měl zemi spojit a
vládnout. Ale protivníci nespí. Proto si císař najme hrdinného válečníka, pod jehož ochranou
se chce stát imperátorem.

8.- 9.12.

Pravá blondýnka 2

USA

Reese Witherspoonová coby blonďatá právnička s vražednou zálibou v růžové se vrací
v pokračování romantické komedie. Pod režijním vedením Charlese Hermana-Wurmfelda
chystá svatbu a bojuje za zákon zakazující testování kosmetických produktů na zvířatech. Její
věrný čivava Bruiser ji neopouští ani v Senátu.
10.-11.12.

USA

Prci, prci, prcičky - Svatba

"Tato trilogie je o různých fázích života hlavních hrdinů. První díl byl o ztrátě
panictví. Druhý o té zvláštní proměně a počáteční fázi dospělosti. Třetí díl - svatba přirozeně, co jiného?"
12.-13.12.

USA

Neprůstřelný mnich

Chow Yun-Fat se znovu objevuje na plátně jako neohrožený bojovník, tentokrát v
režii debutujícího Paula Huntera. Hongkongské akční hvězdě coby tibetskému mnichovi
opatrujícímu magický svitek, který by v nepovolaných rukou mohl zničit svět, jde v akční
dobrodružné komedii po krku zlovolný nacista Strucker v podání Karla Rodena.
14.12.

USA

Život Davida Galea

Kevin Spacey jako profesor filozofie obviněný z vraždy čeká na popravu. Kate
Winsletová coby reportérka toužící vyslechnout jeho příběh se s ním vrací do minulosti a je
stále přesvědčenější o jeho nevině. Spekulativní drama ostře kritizující trest smrti natočil v
duchu svých klasických rebelských opusů režisér Alan
15.-16.12.

ČR

Jedna ruka netleská

Režisér David Ondříček po úspěchu Samotářů obhajuje svůj kredit černou komedií, na
níž se jako spoluscénáristé podíleli i představitelé hlavních rolí, Jiří Macháček a Ivan Trojan.
V příběhu o náhodách, nehodách a osudových přitažlivostech se nehrdinští hrdinové společně
pokoušejí přebít skutečnost, že si navzájem přinášejí smůlu.
17.-18.12.

USA

Loupež po italsku

Volný remake britské kriminální komedie popisuje geniální zlodějský kousek party
profíků, kterým se však samozřejmě staví do cesty nejrůznější zapeklité překážky. Ve filmu
režiséra F. Garyho Graye si vedle veterána Donalda Sutherlanda zahrála herecká esa Mark
Wahlberg, Edward Norton a Charlize Theronová.
19.12.

USA

Božský Bruce

Bruce viní ze svých životních útrap Boha a dává to hlasitě najevo. Poté se v jeho
životě náhle začnou objevovat podivná znamení, která jej dovádějí až do zvláštní staré
budovy. Zde se Bruce setkává se správcem domu, který mu po chvíli odhaluje svou pravou
identitu
je
to
samotný
Bůh.
Všemohoucí slyšel všechny Bruceovy stížnosti a má pro něj nečekanou nabídku - jeho vlastní
místo. Bruce je obdarován božskými schopnostmi a musí dokázat, zda by úlohu Boha
zvládnul lépe…
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