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Zprávy z města
Na jiném místě uvádíme plné znění usnesení ze 4.jednání Zastupitelstva
města Planá. Další – 5.jednání se bude konat ve středu 5.března 2003 a na
programu by měly být především rozpočty příspěvkových organizací města na rok
2003, zpráva o inventarizaci majetku města a majetkoprávní záležitosti.
V Tachovském deníku byla uveřejněna zpráva o složení bytové komise a
dále bylo uvedeno, že se tato komise bude scházet každou středu. Tato informace
není správná, bytová komise jako poradní orgán Rady města Planá se bude scházet
podle potřeby, její jednání nebudou veřejná.

Lékárna na poliklinice otevřena
Lékárna na poliklinice v Plané je opět v provozu. Otevřeno je od pondělí do
pátku od 7.30 do 16 h.

Nezapomeňte na poplatky
Do konce března 2003 musí být zaplaceny poplatky za psy a nájemné za
pozemky pronajaté od Města Planá. Zaplatit je možné každý den v pokladně MěÚ
Planá ve 2.patře.

5. Kantorský bál
V sobotu 22. března 2003 se uskuteční jubilejní 5. Kantorský bál, v aule
základní školy Planá, náměstí Svobody.
Zahájení bude ve 20.00 hod., vstupné 150 Kč. Předprodej v kanceláři ZŠ
Planá, náměstí Svobody a v Koloniálu u Červeňáků. Bohatý program a tombola.
Všichni jsou srdečně zváni.

Zkouška sirén
V celé České republice probíhá pravidelné ověřování provozuschopnosti
systému varování obyvatelstva. Každou první středu v měsíci ve 12.00 h houkají
sirény po dobu 140 vteřin. V Plané je do systému varování zařazena siréna na
poliklinice a na budově Základní školy Na Valech.

Služby zubařů o víkendech
Ordinace jsou otevřeny od 8 do 12 h.
1. a 2.3.2003

dr. Bočková, Poliklinika Tachov

8. a 9.3.2003

dr. Bydžovská, Tachov, Pionýrská ul.

15. a 16.3.2003 dr. Kohutová, Tachov, Stadtrodská 383
22. a 23.3.2003 dr. Kostíková, Tachov, nám. Republiky 88
29. a 30.3.2003 dr. Kouba, Poliklinika Tachov

Voláte do plánské nemocnice?
Po dobu provozu plánské nemocnice ve zvláštním režimu je telefonní
ústředna obsluhována do 13 h. Pak je třeba volat přímo na jednotlivá pracoviště.
Pro tuto potřebu uvádíme příslušná telefonní čísla.
Chirurgická ambulance – 374 775 153, 374 794 152, lékař 605/877171,
sestra 732/816644,605/411816
Interní ambulance – 374 775 137, ECHO 374 775 241
Urologie- 374 775 227, lékař 605/464596
RDG – evidence 374 775 179, laborant 605/552979
Laboratoře – výsledky, počítač 374 775 230, hematologie 374 775 239,
příjem,odběry
374 775 145, přímá linka 374 794 148
Mikrobiologie – lékař 374 775 133, laboratoř 374 775 236
ORL, kožní ambulance – 374 775 186
Dětské ambulance, LSPP- lékař 374 775 189, ambulance 374 775 183, 374
775 228

Nová firma v Plané
Pro občany města jistě již není novinkou, že v minulém roce byla zahájena
činnost nové firmy. Naše firma se jmenuje Moritz Hendel Bohemia s.r.o. a jsme
dceřinou společností firmy Moritz Hendel Betriebsgeselschaft mbH., která má sídlo
v Oelsnitz (Olešnice u Plavna v SRN).
Po zániku závodu Triola Planá jsme hledali možnost dalšího uplatnění pro
naše zaměstnance. Firma Moritz Hendel znala kvalitní práci a spolehlivost našich
pracovnic, protože jsme pro tuto firmu vyráběli již v letech 1996 – 1997. Proto se
chopila příležitosti a přijala naše zaměstnance.
Firma Moritz Hendel vyrábí prádlo od roku 1865. Po roce 1990 byla firma
vrácena původnímu majiteli, který je pravnukem zakladatele.

Po úpravách jsme mohli dne 1. listopadu 2002 zahájit výrobu. Zde je nutné
poděkovat všem pracovnicím, které pomáhaly s úklidem prostorů a s veškerou
nutnou přípravou před zahájením výroby.
V současné době zaměstnáváme 34 šiček a 8 TH pracovníků. Do konce roku
chceme přijmout dalších 20 až 30 šiček. Chceme být náhradou pracovních
příležitostí za závod Triola Planá.
Počítáme s udržením platových podmínek, na které jsou naše pracovnice
zvyklé.
Přejte nám úspěch a přijďte k nám hledat zaměstnání.
Libuše Marešová, ředitelka závodu

Plánský zámek má nového majitele
Jak známo, plánský zámek patřil řadu let Ministerstvu vnitra ČR a působilo
v něm velitelství Pohraniční stráže. Po roce 1990 Pohraniční stráž zámek opustila a
ministerstvo vnitra prodalo celý areál firmě Coral Praha. Nový vlastník si půjčil
peníze od bank, zámkem za úvěry ručil a žádnou aktivitu v něm nevyvíjel. Asi před
dvěma lety se firma dostala do konkurzu. Správce konkurzní podstaty měl za úkol
zámek prodat. To se s ohledem na celkový stav zámku nedařilo. Odmítala jej
koupit i paní hraběnka Nostitzová (potomek původního vlastníka), které správce
konkurzní podstaty rovněž zámek několikrát nabízel.
Protože hrozila devastace zámku, odhodlalo se plánské městské
zastupitelstvo k rozhodnutí koupit jej, bude-li mu nabídnut za 1 Kč. Stanovisko
zastupitelstva bylo sděleno správci konkurzní podstaty. Uvedené řešení se jevilo
jako krajní možnost v zájmu zachování existence zámku. Město k němu ovšem
nakonec nemuselo přistoupit, protože správci konkurzní podstaty se nyní podařilo
celý areál zámku prodat a to firmě ANT s.r.o. se sídlem v Praze. Firma koupila
budovy. Pozemky v areálu zámku patří stále Ministerstvu vnitra ČR. Pozemky
v zámeckém parku zase patří Ministerstvu obrany ČR. Sporné je zatím vlastnictví
budovy, v níž působila Policie ČR.
Aby mohla firma začít hned pracovat, zřizuje si kanceláře v budově vlevo od
bývalé brány. Zde také pro svou potřebu upravuje ubytovací prostory. Zástupci
firmy mne spolu se správcem konkurzní podstaty navštívili, aby se mnou
konzultovali své záměry.
Nejdůležitější kroky začal vlastník realizovat ihned. Především musí provést
zajišťovací práce ( střechy, statika, odstranění starých PVC, kde se šíří plíseň ), aby
nedocházelo k dalšímu chátrání objektů. Musí také zabezpečit obnovení dodávky
vody a elektřiny a vyklidit objekty. Dále se pokouší zajistit stavební dokumentaci
budov, provést statický průzkum, ve spolupráci s památkáři historický průzkum,
především určit, které ze staveb jsou chráněnou památkou a vytyčit inženýrské sítě.
Stavební dokumentaci se zatím získat nepodařilo. Pokud nebude získána od
předchozího majitele, bude ji firma muset vytvořit sama. Firma bude také činit

kroky k získání pozemků do svého vlastnictví. V době vegetačního klidu po
konzultaci s odborem životního prostředí Městského úřadu odstraní některé
nebezpečné stromy a zajistí další sanaci okolní zeleně. To je dobře, protože některé
stromy skutečně ohrožují okolí a občané na to městský úřad upozorňovali.
A jaké jsou záměry firmy ? Firma má určité představy, které budou postupně
podle podmínek upřesňovány. Ve vlastní budově zámku zřejmě bude zřízeno
sociální a zdravotnické zařízení. V bývalém špýcharu by měl být zřízen
rehabilitační provoz a restaurace. Měla by být obnovena někdejší vinárna ve
sklípku. V přilehlých objektech by také mohly být zřízeny byty. V každém případě
firma předpokládá, že do pěti let by měl být areál zámku ve slušném stavu, aby se
za něj nemusel stydět vlastník ani naše město.
Věřím, že zámek a jeho okolí bude v brzké budoucnosti sloužit i plánským
občanům.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Co je nového v plánské nemocnici ?
V minulém čísle Plánského měsíčníku jsem psal o tom, že k 1.1.2003
převzal nemocnici od státu Plzeňský kraj a to včetně všech dluhů. Psal jsem také o
tom, že její činnost je postupně utlumována, že krajské orány se zatím k situaci
nemocnice nevyjadřují a rozebíral jsem možná řešení.
Následně se situace obrátila k lepšímu. Na den 29.1.2003 jsem sjednal
schůzku starostů s krajským hejtmanem panem Zimmermannem a s radním kraje,
který má na starosti zdravotnictví, panem Kadlecem. Schůzky se zúčastnili
starostové Stříbra, Boru, Přimdy, Chodové Plané, Halže, místostarosta Tachova a
já. Projednávali jsme situaci nemocnice a možná řešení, mimo jiné také případný
pronájem prostor jinému zdravotnickému subjektu k provozování lékařské péče.
V té době nám již bylo známo, že se o provoz nemocnice zajímá Poliklinika
Tachov.
Vzápětí po této schůzce se pánové Zimmermann a Kadlec sešli s ředitelem
tachovské polikliniky MUDr. Bartákem a ředitelem VZP Tachov MUDr. Latou.
Krajští funkcionáři s návrhem souhlasili. Poliklinika tedy začala v únoru
provozovat zatím ambulantní služby a to v nové nemocniční budově.
Laboratoř : pondělí – pátek 6 – 14.30 h, odběry 6 – 9 h
RTG :

pondělí – čtvrtek 7 – 22 h, pátek 7 – 15 h

Ultrazvuk – SONO : úterý 14.15 – 15 h, středa 8 – 9 h, čtvrtek 15 – 16 h
Chirurgická ambulance : pondělí – čtvrtek 8 – 22 h, pátek 8 – 15.30 h
Interní ambulance : pondělí – pátek 7 – 15.30 h
Neurologie : středa 8 – 11.30 h
Ušní, krční, nosní : úterý 8 – 12 h, čtvrtek 14 – 17 h

Urologie : úterý 8 – 12 h, čtvrtek 8 – 12 h.
Diabetologie : středa 8 – 12 h
Dětská pohotovost : denně 16 –07 h, sobota, neděle nepřetržitě
Dětská nefrologie : středa 8 – 12 h.
Dětská kardiologie : pátek 8 – 12 h
Předpokládáme, že pod svým jménem zahájí tachovská poliklinika i provoz
některých lůžkových oddělení (interní, chirurgické, dětské, gynekologické,
oddělení následné péče). K provozování lůžkových oddělení zatím nemá licenci a
musí o ni žádat Ministerstvo zdravotnictví ČR. K získání licence musí být
ministerstvu předložena řada dokladů, přesto snad lze očekávat, že pokud půjde vše
dobře, mohla by mít poliklinika licenci v březnu a pak by mohla být lůžková
oddělení otevírána.
Jistě je i pro kraj dobré, že poliklinika v nemocnici působí. Kraj zatím hradí
ze svých zdrojů energie a ostrahu nemocnice. Následně se na těchto výdajích bude
podílet poliklinika.
Samozřejmě, že Poliklinika Tachov nepřevzala objekt nemocnice do svého
vlastnictví a nepřevzala ani její dluhy. Nepředpokládá také, že bude na svých
aktivitách v nemocnici vydělávat, nechce ale samozřejmě ani prodělat. Především
se snaží o zajištění zdravotní péče o občany Tachovska. Nejde ale jen o to. Díky
tachovské poliklinice znovu získala zaměstnání zatím část zdravotníků (asi 30),
kteří pracovali v nemocnici. Nemocnice totiž rozvázala pracovní poměr se svými
zaměstnanci ke dni 31.1.2003.
Za iniciativu je třeba především poděkovat řediteli tachovské polikliniky
MUDr. Bartákovi. Město Planá i další obce okresu jej jistě budou v jeho aktivitách
podporovat. V současné době tedy mohou plánští občané a občané dalších obcí
bývalého okresu Tachov navštěvovat při svých odborných lékařských vyšetřeních
opět plánskou nemocnici a nemusí nikam daleko dojíždět. Nemusí také navštěvovat
pro účely vyšetření krve a moči odběrné místo v plánské poliklinice, odkud se po
odběrech obojí vozí do Plzně k rozboru, ale mohou se odběru podrobit
v nemocnici, kde se na místě rozbor krve provádí. Rychlý rozbor krve je v
některých případech dokonce podle lékařů nezbytný. Věřím, že plánští občané
budou opět věrní nemocnici, pokud budou nuceni podrobit se odbornému
lékařskému vyšetření a že tímto způsobem nemocnici podpoří. Nestačí podepsat jen
petici k zachování nemocnice, ale je dobré i takto projevit svou přízeň. Na vlastní
kůži jsem také zjistil, že i mariánskolázeňské nemocnici se vlastně ulevuje, když
plánští mají možnost využít služeb ambulancí v Plané. O víkendu jsem totiž byl
nucen s poraněnou nohou navštívit chirurgickou ambulanci v Mariánských Lázních
(o víkendu zatím plánská nemocnice nefunguje). Tamní lékař mi (v dobrém) řekl,
že těch plánských pacientů je příliš a už aby zase chodili do své nemocnice. Když
jsem reagoval, že mohou být rádi, že takto mají zvýšené výkony hrazené
pojišťovnami, odpověděl mi lékař, že všeho moc škodí.

Samozřejmě, že problémy nemocnice tímto nejsou vyřešeny, ale je nutno
zvažovat další postupy. Dne 11.2. jsme situaci nemocnice rozebírali na zasedání
plzeňského krajského zastupitelstva. Členka krajského zastupitelstva Mgr. Báčová
zařídila mně a starostovi Tachova Mgr. Macákovi, abychom mohli na jejich
zasedání vystoupit a podat zastupitelům příslušné informace – rozebrali situaci
nemocnice a zajištění zdravotní péče na okrese. Zmínili jsme se i o tom, že
tachovská poliklinika zahájila provoz ambulancí. Na zasedání krajského
zastupitelstva byli přítomni i někteří bývalí zaměstnanci nemocnice. Na podporu
nemocnice vystoupila i poslankyně parlamentu docentka Emmerová. Na dané téma
se rozvinula mezi krajskými zastupiteli rozsáhlá diskuse. Důležité je, že krajští
zastupitelé jsou zachování provozu plánské nemocnice nakloněni. Uložili na závěr
zasedání funkcionářům kraje zpracovat písemný přehled situace nemocnice a
předložit jej na příštím zasedání krajského zastupitelstva. I já jsem rozhodnut
zpracovat rozbor situace v nemocnici na základě informací, které již mám, a které
si ještě vyžádám, aby krajští zastupitelé byli informováni i z našeho pohledu.
Materiál zašlu všem krajským zastupitelům před jejich zasedáním.
Dalším závěrem, který vyplynul ze zasedání krajského zastupitelstva, bylo
rozhodnutí podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Ta se bude týkat skutečnosti,
že kraj převzal spolu s nemocnicí od státu vysoký dluh, který nezavinil. Jak jsem se
dozvěděl, budou obdobnou stížnost podávat i poslanci parlamentu.
Nad nemocnicí ovšem visí nebezpečí prohlášení konkurzu a soudní exekuce.
Návrh na konkurz byl Krajským soudem v Plzni zamítnut a věc nyní řeší na
základě odvolání Vrchní soud v Praze. Kromě toho byla pro část dluhu nařízena
exekuce. Obojí by ovšem nemělo znamenat konec nemocnice. Zjednodušeně
řečeno : exekuce znamená prodej části majetku nebo odčerpání peněz z účtů a
pohledávek nemocnice k uspokojení těch dluhů, pro které byla nařízena. Konkurz
znamená prodej veškerého majetku k uspokojení pohledávek všech přihlášených
věřitelů. Jak v rámci exekuce, tak v rámci konkurzu by měl být majetek prodán
subjektu, který zde bude provozovat zdravotnické služby. Pokud bude exekutor
prodávat majetek, může jej prodat ve funkčních celcích, třeba celou budovu se
zdravotnickým vybavením. Jak konkurz, tak exekuce jsou ovšem poměrně
zdlouhavou záležitostí.
Z předchozího článku ještě připomínám, že jsme dne 6.1.se starosty měst a
obcí okresu Tachov sestavili „Prohlášení měst a obcí okresu Tachv“. Do současné
doby jsem zatím obdržel víc než 20 rozhodnutí zastupitelstev, kterými byl text
prohlášení přijat.
Ing. K. Vrzala starosta

Usnesení ze 4.jednání ZMP konaného dne 29.1.2003
Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko nabízí v březnu:

11.3. Mezopotámie – Irák – přednáška s diapozitivy ing. Petra Bořila.Sál
MěKS Planá, začátek v 19 hodin, vstupné 20 Kč
17.3. Zájezd na abonentní představení do Mar. Lázní „Písničky mezi řečí“.
Účinkují Petr Štěpánek a Jiří Štědroň. Odjezd autobusu v 18.50 hod. z AN Planá, v
18.55 z Luční ul. Planá.
Připravujeme na duben:
- 26. dubna 2003 (sobota) zájezd na muzikál Janka Ledeckého „Galileo“.
Cena zájezdu 615 Kč, odjezd ve 14 hodin z AN Planá.
- zájezd do divadla v Mar. Lázních - divadelní setkání s herečkou Květou
Fialovou. Termín bude upřesněn začátkem dubna. Cena zájezdu přibližně 220 Kč
včetně dopravy. Objednávky na MěKS Planá, tel. 374 794 223.

Dům dětí a mládeže informuje:
- turnaj v ledním hokeji vyhrálo družstvo žáků ZŠ Valy ve složení M.Hričko,
J.Dvořák, J.Vaculík a R.Bušina
- v pořadí již 4.ročník dětského maškarního karnevalu měl opět pěknou účast
originálních a pestrých masek, ze kterých porota vybrala ty nejlepší. Potlesk si
zasloužily všechny děti, které se dobře bavily při soutěžích i tanečcích. Za pomoc
při organizaci děkujeme členkám klubu důchodců, pracovníkům ZŠ nám. i
pí.Lehovcové z Dámského klubu.
- v sále kina v Plané uvede v sobotu 29.března ve 14 h Kladrubská divadelní
společnost pro malé i velké diváky Lesní pohádku.
- pokud budou mít děti zájem, připraví DDM program prázdninových
příměstských táborů v následujících termínech: pro děti, které půjdou po
prázdninách do 2.a 3.třídy, v týdnu od 14.7.do 18.7.2003, pro děti, které půjdou po
prázdninách do 4. a 5.třídy, v týdnu od 4.8.do 8.8.2003. V programu bude
poznávací činnost, pěší (pro mladší) a cyklistické (pro starší) výlety, sportovní
soutěže. Podrobnější informace sdělí a přihlášky přijímá ved. DDM.
- na 2. pololetí tohoto školního roku se v některých kroužcích zájmové
činnosti uvolnila místa (plastik-modelář, pohybová průprava ml.žactva,
počítače,atletika). Přihlášky a další informace na DDM.
- klub maminek s dětmi od 2 let se schází každé pondělí od 9.30 h na
klubovně DDM,využijte možnost k vzájemnému setkání a tvořivé práci s dětmi.
- organizátoři připravují již 4.ročník Běhu Terryho Foxe na neděli 18.května
s doprovodným sportovním a společenským programem na náměstí v Plané od 14
h.
Připravujeme v měsíci březnu 2003:
14.pátek od 14 h na klubovně DDM místní kolo ve hře Člověče,nezlob se
…vítězové postupují.

21.pátek od 14 h na dvorku ZŠ nám.jízdu zručnosti cyklistů, soutěž
rozdělená na jednotlivé věkové kategorie.
28.pátek od 14 h v tělocvičně ZŠ nám.soutěž ve víceboji (přeskok švihadla,
šplh, hod plným míčem, běh překážkový, hod na koš).
29.sobota od 14 h v sále KINA v Plané Lesní pohádka, představení divadelní
společnosti z Kladrub, vstupné:děti 20 Kč,ostatní 30 Kč.
další informace :http://ddmplana.west-info.cz

Inzerát
Byt na prodej
Podkrovní byt 3+1 v 2. patře v Nádražní ul. č. 505 v Plané, kategorie I.,
velikost bytu 77,37 m² + sklep, cena 450. 000 Kč, v ceně je zahrnutý sklep.
Podmínkou koupě bytu je zakoupit podíl na pozemcích a společných prostorech
v domě - Kč 39.000,00 a pozemek pod garáží do osobního vlastnictví - Kč 10.000.
Celková kupní cena Kč 499.000. Informace na tel. čísle 374 794 062.

Inzerát
Šetřete podrážky – obouvejte se v pneuservisu Jaroslava Dvořáčka.
Pneuservis na Karlíně je stále v provozu.Provozní doba od 8 do 15 h
v pracovních dnech.
Tel.: mob. 723 190 365
- prodej osobních pneu
- montáže a opravy osobních, nákladních a traktorových pneu
- vyvažování osobních pneu
- opravy průrazů technologií TIP – TOP
- lepení duší včetně výměny ventilů
- prořezávání vzorků
- opravy bezdušových pneu

Inzerát
Firma Moritz Hendel Bohemia s.r.o. bude otvírat novou prodejnu dámského
prádla. Prodejna bude v 2. patře obchodního domu na náměstí v Plané.

V prodeji budou jak klasické výrobky, tak módní prádlo. Budeme prodávat
cenově dostupné zboží, i prádlo ve vyšší cenové skupině, ve všech žádaných
velikostech.
O zahájení prodeje Vás budeme včas informovat.

Inzerát
Kosmetické ošetření na nové adrese
Kosmetika Jana Císařová Vás srdečně zve do nově otevřeného salónu.
Nabízí:
- základní kosmetické ošetření pro dámy i pány
- speciální salonní kúry – kosmetika SOTHYS Paris
- ošetření biostimulačním laserem, pleťová maska Asklepio
- ošetření aknózní pleti AcneLight („modré světlo“)
- denní a slavnostní líčení, poradenství
- depilace voskem, barvení řas a obočí
- manikúra, péče o přírodní nehty, Glossy Shine vhodné i pro pány
- péče o ruce, liftingová terapie a zábaly rukou
- zpevňování a prodlužování nehtů, modeláž
- ozdobné lakování, francouzská manikúra
- prodej přípravků a dekorativní kosmetiky
Vše na nové adrese – těším se na Vaši návštěvu
Planá u M. Lázní, Dukelských hrdinů 102
Objednávky osobně nebo na telefonu č. 602 115 810

Inzerát
Namapex s.r.o., prodejna MASO – UZENINY
Dne 10.2.2003 byla v Jateční ul. č. 575 při vjezdu do areálu jatek otevřena
prodejna MASO – UZENINY. Prodejní doba Po – Pá 9.00 – 16.00 hodin
Sortiment MASO:
Hovězí maso s kostí, bez kosti, hovězí droby, výsekové maso
Vepřové maso s kostí, bez kosti, vepřové droby
Sortiment UZENINY a ostatní výrobky, měkké salámy, trvanlivé salámy,
sekaná, jaternice, tlačenky, prejt, huspenina, uzená masa a speciality.
VÝHODNÉ CENOVÉ RELACE

Každý den ochutnávka některého druhu z výrobků.
Na tel. 374 794 131 – 5 je možné si objednat dopředu nákup na různé akce.

Inzerát
Nezaspěte svoji šanci. Vybrané modely SEAT nyní s bonusem až 100 000
Kč.
Přivstat si a být v SEATu včas se teď vyplatí !
SEAT totiž přichází s velmi výhodnou nabídkou:
SEAT Toledo si pořídíte se slevou až 100 000 Kč !
SEAT Leon je nabízen se zvýhodněním až 80 000 Kč !
SEAT Alhambra je nyní k mání již od 599 000 Kč !
Najdete nás na adrese : Autocentrum Jan Šmucler s.r.o., Autorizovaný
prodejce vozů SEAT, J.Jindřicha 273, 346 01 Horšovský Týn

Inzerát
Vyměním byt 4+1 v Bohušově ulici za 2+1 nebo 1+1 (popřípadě prodám).
Telefon 374 792741, 374 794060.

Inzerát
JEDE výhradní prodejce nápojových automatů pro oblast západních Čech
vypisuje výběrové řízení na místo
KOMPLEXNÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKA
Požadujeme: věk do 35 let, zkušenosti v jednání s lidmi, ŘP skup B,
samostatnost, znalost WORD a EXCEL, foto, životopis a případné reference
zasílejte do 6.3.2003 na adresu - JEDE západní Čechy, nám. Svobody 21, 348 15
Planá u mariánských Lázní.

Inzerát
Prodám zahrádku v Plané, zahrádkářská osada Plzeňská, o výměře 472 m2.
V případě zájmu volejte telefon č. 606 306 608.

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

Program kina na měsíc březen
3.3.

Francie

Bůh je velký - já ne

Herečka Audrey Tautouová, která nás v Amélii z Montmartru tak zahřála u
srdce, si v komedii režisérky PascaIe Baillyové zahrála dvacetiletou úspěšnou
modelku Michee, která není spokojena se svým životem a zbrkle se pouští do
hledání ideálního náboženství, kluka i životního stylu.
4.-5.3. Velká Británie

Blafuj jako Beckham

Osmnáctiletá Indka Jess žije v Londýně a pilně trénuje. Ráda by se totiž stala
profesionální fotbalovou hráčkou. Za svůj vzor si nevybere nikoho menšího než
nejdražšího fotbalistu anglické Iigy Davida Beckhama. Beckham údajně umí
kopnout míč za roh. Dokáže to i Jess? Gurinder Chadhaová natočila komedii nejen
pro fotbalisty.
6.3.

Francie

8 žen

Režiséra Francoise Ozona okouzlila divadelní hra Roberta Thomase natolik,
že podle ní natočil stejnojmenný film - detektivní komedii s písněmi, jejíž děj se
odehrává v 50. letech ve vánočně vyzdobeném buržoazním domě. Jeho pán byl
objeven v posteli s dýkou v zádech a je jasné, že vrahem byla jedna z osmi

přítomných žen. Ale která? Ozon prokázal pevné nervy, neboť na place vedle sebe
udržel mj. i takové hvězdy jako Deneuveovou, Huppertovou, Béartovou či
Ardantovou.
11.-12.3. ČR

Děvčátko

"Legrační film se smutným koncem", čili režijní debut Benjamina Tučka
vypráví příběh sedmnáctileté Emy (Dorota Nvotová), která žije s matkou na
periferii velkoměsta, prodává v sekáči a hledá štěstí. Její svérázná cesta je plná
experimentů s překračováním nejrůznějších hranic a dost strmá na to, aby si na ní
mohla ublížit.
13.3.

Francie

11´09´´01

Loňský teroristický útok na USA vnukl Alainu Brigandovi originální
myšlenku. Oslovil 11 filmařů z různých zemí, aby natočili každý své poselství o
míru a toleranci, o symbolické délce 11 minut, 9 vteřin a 1 záběr. Jinak měli
všichni naprostou tvůrčí svobodu.
17.3. v 17.30 h

USA

Spy Kids 2 - Ostrov ztracených snů

Úspěch dětského dobrodružného filmu s Antoniem Banderasem coby hlavní
hvězdou způsobil, že se bleskurychle natočila dvojka. Potomci dvou superšpionů
Carmen a Juni se tentokrát dostanou na ostrov obývaný pošahaným genetickým
vědcem (Steve Buscemi). Opět režíroval Robert Rodriguez.
USA/Velká Británie

18.-19.3. v 17.30 h
komnata

Harry Potter a Tajemná

Brzy začne školní rok a Harry se nemůže dočkat, až dá vale svým nechutným
pěstounům. V Bradavicích ho ale čeká po čertech nebezpečný učitel obrany proti
černé magii a v důsledku podivných událostí hrozí škole uzavření! Druhý díl
filmové adaptace kultovní řady J. K.
Rowlingové je tady!
20.3.

USA

Sexy párty

Chcete se bavit a dozvědět se něco skutečného o životě? Zůstaňte hodně
dlouho ve škole nebo jděte na film "Sexy párty". Prcičková komedie o věčném
studentovi, králi mejdanů a zaujatém pozorovateli ženských poprsí, o flákači,
kterej má tak nabitej program, že nemá čas na školu. Je to Van Wilder, v podání

Ryana Reynoldse. Je skutečným a neopakovatelným párty kingem, jeho svět je
nekonečnej mejdan, je to frajer, kterej zařídí úplně všechno, v rekordním čase
namixuje drink a potvrdí, že na tom sexu opravdu něco je. Hlavně je třeba o něm
jenom nekecat.
24.3.

USA/Francie

Slez ze stromu

„Opičí muž " (R. Ifans), biolog Nathan (T. Robbins), který učí jíst myši
příborem, a blondýna s hormonální poruchou, díky níž je chlupatá jak opice (P.
Arquetteová). I takové hrdiny mívají ztřeštěné komedie a film režiséra Michela
Gondryho není výjimkou.
25.-26.3. v 17.30 h

USA

Pán prstenů : Dvě věže

Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení
prokletého Prstenu moci, začíná tam, kde první skončil. Po smrti Boromira a
rozpadu Společenstva se cesty jeho členů rozdělily. Hobbit Frodo se svým sluhou
Samem putují s Prstenem do Mordoru a Aragorn s elfem Legolasem a trpaslíkem
Grimlim se vydávají po stopě skřetů, aby osvobodili z jejich zajetí hobbity Smíška
a Pippina. Mezitím však sílí moc temného pána Saurona a zrádného čaroděje
Sarumana, kteří společně napínají všechny síly k získání Prstenu. Naše hrdiny tak
čeká ještě dlouhé putování a mnohé nástrahy, než se jim podaří Prsten moci jednou
provždy zničit…
27.3.

Francie

Sexy ptáci

Je jim něco přes dvacet, jsou sexy, jsou mužského pohlaví a pohlaví je
ostatně to, oč tu běží. Komedie o postpubertálním nadrženém křepčení Seba,
Manua a Franka se odkazuje k dnes už klasice sexuálních komedií pro teenagery
Prci, prci, prcičky ale jejich kvalit zdaleka nedosahuje. Čaj znovu louhuje režisér
Stéphane Kazandjian.
31.3.

Velká Británie/USA

Guru

Indický učitel tance Ramu (Jimi Mistry) nemá v Bombaji stání. Chtěl by
tančit ve světle ramp a v pupku světa (New Yorku) a sledovat přitom vlnící se
pupík partnerky typu Olivie Newton-Johnové. Svou cestu za štěstím dokončí,
přestože je shodou náhod pokládán nejdříve za pornoherce a posléze za sexuálního
guru. Režisérka Daisy von Scherler Mayerová si svou hudební komedií utahuje z
"amerického snu".

KINO DĚTÍ:
Pátek 7.3.

ČR v 17.30 h

O ptáku, který dupal

Kolotoč pohádek, které potěší každého, kdo má rád fantazii
Pátek 14.3. v 17.30 h ČR

Pohádky tisíce a jedné noci

Nádherná cesta za dobrodružstvím
Pátek 21.3. v 17.30 h

ČR

Konec kouzelníka Uhahuly

Kouzla, čáry pro malé i velké
Pátek 28.3.v 17.30 h

ČR/Rusko

Pohádka o Malíčkovi

Kdo by neznal tuto krásnou pohádku, která je zpracována našimi a ruskými
filmaři
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