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Vážení čtenáři, jaro je tady! Konec tmavých a nevlídných časů, sněhové břečky,
náledí. Vymeťme pavučiny z koutů našich domovů a nezapomeňme, že k jarnímu úklidu patří i
důkladný úklid okolí našeho bydliště. Plánské služby určitě nezůstanou pozadu s úklidem
veřejných prostranství.

Zprávy z města
Zastupitelstvo se sešlo na svém 5.jednání ve středu 5.3.2003. Na programu bylo m.j.
stanovení příspěvku na činnost školským zařízením – příspěvkovým organizacím města
Planá, doplnění členů kontrolního výboru, rozdělení příspěvku na sportovní a zájmovou
činnost organizacím i jednotlivcům, navýšení odměn členům zastupitelstva, rozhodování, zda
pokračovat ve výstavbě nájemních bytů za změněných podmínek a rozhodnutí o přijetí dotace
na opravu památek. Celý text usnesení je uvedenzde.
Poznámka – na „plánské“ stránce Tachovského deníku byla zveřejněna ne zcela
přesná informace o odměnách členů zastupitelstva – pravdou je, že odměny byly zvýšeny
přesně v souladu s platným vládním nařízením a stále platí rozhodnutí členů zastupitelstva, že
jim nebudou vypláceny odměny za kumulované funkce a že nedostanou tzv. třináctý plat.
Další jednání zastupitelstva se bude konat ve středu 9.dubna 2003 a na programu bude
m.j. závěrečný účet hospodaření města v roce 2002.

Pozvání na Pístov
V neděli 27.dubna 2003 pořádá, jako již tradičně, Český svaz bojovníků za svobodu,
za pomoci dalších organizací a za účasti delegace antifašistů ze SRN pietní manifestaci na
Pístově u památníku obětí nacismu, pochodů smrti a války. Autobus zajištěn, odjezd z Plané
v 9.20 h. Těšíme se na účast všech, kterým zvláště dnes není lhostejná minulost a s ní spojená
budoucnost.

Zápis z morového sloupu
V PM 10/2002 jsme psali o generální opravě morového sloupu na náměstí a o
písemnostech, které byly uloženy v jeho tajné schránce. Nejstarší listina z roku 1924 už
nebyla do schránky vrácena, protože byla dosti poničená. Do schránky byla uložena její kopie
a originál zaslán do Okresního archivu v Tachově k uložení. Počátkem března t.r. přišlo
sdělení od ředitelky OkA v Tachově dr. Novotné, že díky laskavé vstřícnosti restaurátorů
z archivu v Třeboni byla listina z roku 1924 zrestaurována a zařazena do fondu „Archiv města
Planá“.

Zkontrolujte si…
Máte zaplacené poplatky za psy a nájemné za pozemky pronajaté od Města Planá?
Termín byl 31.3.2003. Penále by mohlo být nepříjemné…

Velikonoční výstava
Tradiční prodejní výstavka výrobků s velikonoční tématikou v přízemí radnice se
uskuteční od pondělí do středy 14.-16.dubna 2003. Přijďte si vybrat něco pro potěchu oka a
zkrášlení příbytku z bohaté nabídky připravené Domovem mládeže při SOU Planá.

Nabídka pronájmu
Město nabízí k pronájmu od 1.5.2003 nebytové prostory na poliklinice v přízemí (41,5
m a 16,5 m2). Žadatel uvede do žádosti plánovaný účel užívání. Žádosti přijímají Plánské
služby, s.r.o. Planá, Slovanská 110, telefon 374798414.
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Tibet a Planá
V pondělí 10.března opět po několikaleté odmlce zavlála na plánské radnici vlajka
Tibetu. Moje rodina byla jedním z iniciátorů této akce. Proto bych chtěl napsat pár slov o
celosvětové akci Vlajka pro Tibet.
Když v roce 1950 čínská armáda vpadla do Tibetu, začala postupně obsazovat celé
území a budovat strategické silnice vedoucí do Tibetu. Začal se stupňovat nátlak na tibetskou
vládu a obyčejné Tibeťany. Agresivní protitibetská komunistická politika Číňanů vedla
k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10.března 1959. Povstání bylo krvavě potlačeno
a dalajláma byl donucen opustit Tibet a odejít do indického exilu.
Proto každý rok v březnu vedle mnoha akcí zasazujících se o lidská práva a svobodu
pronásledovaných Tibeťanů probíhá i kampaň Vlajka pro Tibet. Během ní města i obce na
celém světě vyvěšují tibetskou vlajku jako symbol solidarity se zemí, kde jsou padesát let
porušována lidská práva a potlačována svoboda.
V loňském roce akci vyvěšení tibetské vlajky podpořilo 130 radnic v České republice.
Jsem velmi rád, že v roce 2003 se k nim připojila i naše Planá.
ing. Pavel Nutil

Služby zubařů o víkendech
Ordinace jsou otevřeny od 8 do 12 h.
29.-30.3.2003 dr. Kouba, Poliklinika Tachov
5.-6.4.2003

dr. Petráš, Poliklinika Tachov

12.-13.4.2003 dr. Staněk, Tachov, nám. Republiky 88
19.-20.4.2003 dr. Bína, Poliklinika Planá
21.4.2003

dr. Báčová, Tachov, Hradební

26.-27.4.2003 dr. Kotschyová, Poliklinika Planá
1.5.2003

dr. Bína, Poliklinika Planá

Zapište si…
K 31.březnu je na poliklinice v Plané zrušeno telefonování přes ústřednu. Každá
ordinace a provozovna má své vlastní číslo.

Zubní – dr. Průchová 374 798 186, dr. Kotschyová 374 798 178, dr.Bína 374 798
144, dr. Solar 374 798 369, dr. Krištof zatím bez.
Obvodní – dr. Kulová 374 798 403, dr. Kučera 374 798 221, dr. Marešová 374 798
056, dr. Leukanič 374 798 134.
Ostatní – dr. Křístková 374 798 680, dr. Latová 374 793 133,dr. Al Kannany 374 798
473, dr. Bárta 374 798 135, p. Holková zatím bez, dr. Krátká zatím bez, dr. Kokay 721 605
571, Relax Studio 602 872 878, zubní laboratoř 723 331 821, lékárna 374 794 155, kosmetika
603 867 321, 374 793 176, optika 374 793 006, správce polikliniky 374 794 014.

Nová pravidla financování výstavby bytů
V Plané v Bohušově ulici byly v posledních letech postaveny 3 bytové domy
s finanční účastí občanů. Připomínám, že na stavbu domů byla použita finanční dotace státu
(320 tis.Kč na jeden byt), příspěvky občanů a příspěvek města. To poskytlo pozemek,
inženýrské sítě, projektovou dokumentaci. Občan získal byt do nájmu s tím, že po uplynutí 20
let od výstavby má nárok na jeho převod do vlastnictví a to za úplatu rovnající se pouze dani
z převodu. Neplatí také nájemné za byt, pouze příspěvek do fondu oprav, na správu a
samozřejmě služby související s užíváním bytu (voda, teplo, el.energie atd.). Převod do
vlastnictví až po 20 letech vyplývá z podmínek dotace určených státem.
Protože ze strany občanů je stále velký zájem o tento způsob výstavby bytů, požádali
jsme v březnu 2002 o dotaci na stavbu dalších dvou domů (každý o 16 bytech) ve Smetanově
ulici. Samozřejmě, že musely být k žádosti připojeny požadované podklady. Podmínkou je
projekční příprava, dokončené územní řízení včetně vyjádření všech příslušných orgánů atd.
Žádosti stále přibývaly (v současné době je jich téměř 90) a proto začaly být
připravovány podklady pro žádost o dotaci na třetí takový dům (31 bytů), který by měl stát ve
Hřbitovní ulici.
Bohužel dotace státu nebyla v roce 2002 poskytnuta a žádost nám byla v únoru 2003
vrácena, protože ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo zcela nové podmínky pro výstavbu
bytů s příspěvkem státu. Jde o podmínky diametrálně odlišné od předchozích. Dotace státu je
určena především na byty pro sociálně slabší občany, a proto je přesně vymezeno, komu a za
jakých podmínek může být byt postavený s použitím dotace poskytnut. Od zájemců o byty
nemůže být požadován žádný finanční příspěvek na výstavbu a byty musí zůstat stále ve
vlastnictví státu. Byty mohou být přiděleny do nájmu jen rodinám, u kterých průměrný
měsíční příjem nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy 1,5 násobku průměrné měsíční mzdy (tj. v současné době cca 21.700 Kč), nebo
samostatně žijící osobě, jejíž příjem v uvedeném období nepřesáhl 0,8 průměrné měsíční
mzdy (tj. v současné době cca 11.600 Kč). V úvahu se berou prakticky všechny druhy příjmů.
Nájemce ani členové jeho domácnosti nesmějí být vlastníkem jiného bytu nebo obytného
domu. Nájemní smlouva může být uzavřena jen na dobu 2 let, ale může být po uplynutí této
doby prodloužena. Nájemci tedy budou muset zřejmě každé 2 roky prokazovat výši svých
příjmů. S osobami, které nesplňují tyto podmínky, může být nájemní smlouva uzavřena jen
v případě, že nebude dost zájemců, kteří podmínky splňují. Nájemní smlouva s nimi však
může být uzavřena jen na dobu 1 roku s případnou možností prodloužení. Je také stanovena
maximální výše nájemného v uvedených bytech (měsíčně 0,00333 pořizovací ceny bytu). Ta
se pak každoročně zvyšuje s mírou inflace. Pro poskytnutí dotace také již nestačí dokončení
územního řízení, ale je třeba doložit i stavební povolení.

Přes určitá úskalí nových podmínek rozhodlo zastupitelstvo města, že nová žádost o
dotaci bude podána. Cena domů bude přes 30 mil. Kč, dotace by mohla být cca 20 mil.Kč a
město by tedy mělo doplatit přes 10 mil. Kč. Tuto částku zřejmě získá z hypotéčního úvěru.
Ten pak bude splácet z nájemného placeného nájemci bytů. Z tohoto důvodu budou stanovena
přísná pravidla pro případ neplacení nájemného (neprodloužení nájemní smlouvy a
vystěhování z bytu). Byty z této výstavby bychom chtěli přidělovat do nájmu především
mladým rodinám s malými dětmi.
Podle posledních informací z Krajského úřadu v Plzni nyní ministerstvo připustilo
s ohledem na negativní reakce na změnu podmínek, že žádosti o dotaci podané v loňském
roce mohou být obnoveny. Naše město tedy loňskou žádost v březnu obnovilo.
V tomto roce tedy žádáme o dotaci na výstavbu dvou domů podle předchozích
pravidel a dále budeme žádat o dotaci na výstavbu těchto domů podle pravidel nových. Zda
nějaká dotace a podle jakých pravidel městu bude poskytnuta, to samozřejmě nevíme.
Město ovšem zvažuje ještě další variantu. Tou je výstavba bytů bez použití dotace
státu. Výstavba by byla financována z prostředků občanů. Město by mohlo stejně jako u
předchozí výstavby věnovat pozemek a ze svých prostředků financovat projekt a inženýrské
sítě. Tyto byty by byly sice pro občany dražší než byty postavené za použití dotace od státu,
avšak výstavba bytu v domě s více byty samozřejmě vychází cenově daleko příznivěji než
např. výstavba samostatného rodinného domku. Další výhodou by bylo, že by se tyto byty
staly vlastnictvím občanů hned po postavení nebo hned po zaplacení ceny a ne až po 20
letech, jak je tomu u bytů stavěných s dotací státu. Občané by si také mohli rozhodovat o tom,
jak velký byt pro ně bude postaven, a jak bude vybaven. Podmínky výstavby a financování by
byly samozřejmě podrobně upraveny písemnou smlouvou.
Bude-li dostatečný zájem o tento způsob výstavby, bude možné okamžitě začít s její
přípravou a bude možné i relativně přesně určit termín dokončení.
Zájemce o výstavbu bytu s plným financováním vyzývám, aby se hlásili na městském
úřadu buď u mne nebo u tajemnice paní Mertlové.
ing. Karel Vrzala, starosta

Poděkování
Chtěl bych poděkovat za sebe i jménem obyvatel domu s pečovatelskou službou Planá
p. Františku Příšovskému za jeho nevšední ochotu, obětavost a rychlost při odstraňování
všech poruch na el. zařízeních, ať už v bytech nebo veřejných prostorách. Je ochoten přijít
kdykoliv, večer, i o víkendech, prostě kdy je třeba. Je to pro nás velice důležité, protože na
elektřinu máme vše - od topení až po teplou vodu. Cítím potřebu poděkovat za něco, co
nebývá samozřejmé, a za co jsme velmi vděční.
P.Rokos, správce DPS

Příspěvky na činnost
Zastupitelstvo města Planá v tomto roce rozdělí na příspěvky sportovním a zájmovým
organizacím i jednotlivcům 472 tis.Kč. Diskuse o využívání těchto příspěvků byla letos dost
rušná, protože zkušenosti minulých let ukázaly, že ne vždy jsou peníze využívány účelně a
systematicky. Zastupitelé proto při schvalování výše příspěvků pro jednotlivé příjemce také
upřesnili pravidla jejich využití – jsou určeny především na práci s mládeží, ne na pohoštění,

nájem tělocvičen pro dospělé atp.Město bude hospodaření s těmito prostředky povinně
kontrolovat podle § 9 zákona č. 320/2001.
Přehled příspěvků v tisících Kč:
SKPP Zelené údolí 60, Fotbalový klub BKV 180, Cykloklub 5, Sokol 70,
Kynologický oddíl 15, dar pro ČSPB 8, Sdružení zdravot. postižených 40, Klub střelců 7, ZO
Čs.svazu rybářů 8, Hornický spolek 26, Gymnastika Planá 10, David Žipaj 5, Jaroslav Liška
5, Martin Býček 5, Petr Kasl 15, Jakub Šejba 5, Michaela Duchková 5, Václav Benda 3.
Město dále přispěje částkou 8.400 Kč na prospekt Tachovsko, 5.400 Kč je členský
příspěvek Svazu historických měst a na expozici okresu Tachov na výstavu Regiontour 10
tis.Kč.

Členská schůze STP
Plán činnosti budou na své schůzi projednávat členové Svazu tělesně postižených
v Plané. Členská schůze se koná 11. dubna 2003 v 15 h v sále Městského kulturního
střediska v Plané. Na schůzi bude možno uhradit členské příspěvky na r. 2003 a vyměnit
členský průkaz.
Jarní setkání
Pro všechny zdravotně postižené občany je připraveno v Tachově „ Jarní setkání“.
Koná se 19. dubna 2003 od 14 h v sále Mže. Z Plané pojedeme společně autobusem ve 13.30
h z autobusového nádraží. Bližší informace na vývěsce před MěÚ.
Do Lidic a Lán
Svaz tělesně postižených společně s Klubem důchodců v Plané připravují zájezd do
Lidic a Lán na 7. června 2003. Přihlášky bude přijímat do počátku května pí L. Kožinová.
Bližší informace na vývěsce před MěÚ.
Poradní dny
Vedoucí Centra služeb pro zdravotně postižené z Tachova jezdí do Plané každé třetí
úterý v měsíci. Poradenskou službu všem občanům poskytuje od 9 do 11 h v pensionu
v Klubu důchodců.
Ve 2.čtvrtletí 2003 jsou to tyto dny : 15. dubna, 20. května, 17. června.
Pokud by někdo potřeboval navštívit Centrum služeb v Tachově, pak jsou tam úřední
dny v pondělí od 10 do 16 h a ve středu od 8 do 16 h, vždy s hodinovou polední přestávkou.
O.Seemannová

A opět nemocnice
Jak jsem psal v předchozím čísle Plánského měsíčníku, začala v plánské nemocnici
provozovat zdravotnické služby Poliklinika Tachov. Zatím jde jen o ambulantní služby, ale
poliklinika jedná s Ministerstvem zdravotnictví ČR o získání licence na provoz lůžek. Jedná
se o následující ambulance :
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
Licenci na provoz lůžkových oddělení získá poliklinika jen za splnění určitých
podmínek. Mimo jiné se předpokládá uzavření nájemní smlouvy na prostory nemocnice a její
vybavení. Poliklinika nabídla Plzeňskému kraji následující podmínky, které jsou podle mého
názoru velmi vstřícné :
Kraj bude nadále hradit energie a poliklinika mu bude odvádět 95 % svého zisku
z činnosti v nemocnici. Krajské orgány naopak žádají, aby se poliklinika podílela na placení
energií a aby platila nájem ze zařízení a prostor, přičemž nájem z prostor má činit 500 Kč za 1
m² ročně.
Tyto požadavky kraje nejsou moc vstřícné a odporují tvrzení krajských orgánů, že
mají v úmyslu podpořit zajištění zdravotnických služeb v nemocnici. Přesto nezbývá, než
přistoupit na podmínky kraje, aby bylo možno zahájit provoz lůžkových oddělení.
Jak známo, nemocnice v důsledku svých finančních problémů nevyplácela svým
zaměstnancům od srpna 2002 mzdu. Místo toho jim vydávala dlužní úpisy. Za červenec a
srpen posléze poskytl mzdu zaměstnancům nemocnice za nemocnici Úřad práce v Tachově. O
zaplacení mzdy za další měsíce jednal poslanec parlamentu Votava a senátor Macák
s ministrem financí Sobotkou. Ministr přislíbil zaplacení dlužných mezd za říjen až prosinec.
Jedná se celkem o částku přes 5 mil. Kč. Příslibu se samozřejmě dá věřit až teprve tehdy,
když peníze budou vyplaceny. Pokud mzdy v dohledné době uhrazeny nebudou, je třeba
očekávat, že zaměstnanci podají občanskoprávní žaloby k soudu proti státu a proti
Plzeňskému kraji.
Znovu bych chtěl apelovat na plánské občany, aby v případě, že se budou muset
podrobit odbornému lékařskému zákroku nebo vyšetření, využili služeb poskytovaných
v plánské nemocnici. I takto je třeba projevit svou podporu nemocnici, chceme-li, aby v Plané
zůstala zachována.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Znovu také uvádíme telefonní čísla jednotlivých ambulancí, protože ústředna
funguje jen do 13 h.
Chirurgická ambulance – 374 775 153, 374 794 152, lékař 605 877 171, sestra 732
816 644, 605 411 816
Interní ambulance – 374 775 137, ECHO 374 775 241
Urologie - 374 775 227, lékař 605 464 596
RDG – evidence 374 775 179, laborant 605 552 979
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

Plánští zahrádkáři hodnotili svoji loňskou činnost
První březnovou sobotu se sešli na své výroční členské schůzi členové základní
organizace Českého zahrádkářského svazu v Plané. Na svém jednání mezi sebou přivítali
starostu města Planá ing. Karla Vrzalu, člena republikové rady ČZS ing. Václava Zacpala.
Hlavním bodem jednání bylo zhodnocení činnosti organizace za uplynulý rok a seznámení
s úkoly pro letošní rok. Jak ve své zprávě informoval předseda ZO ČZS v Plané, nebyl rok
2002 pro činnost zahrádkářů příznivý. Zejména povodně, které postihly naši republiku,
nepříznivě zasáhly do plánované činnosti našich zahrádkářů. Nepřízeň počasí v loňském roce
se podepsala na množství i kvalitě úrody- zahrádkáři bojovali s houbovými a plísňovými
nákazami, s přemnoženými slimáky a také v neposlední řadě s častými nájezdy na zbytky naší
úrody – tzn. zlodějů. Podařilo se zabezpečit moštárenskou sezónu, kterou z hlediska kvality a
výnosnosti litrů čistého moštu lze hodnotit jako úspěšnou. Bylo zmoštováno více než 13 tun
ovoce a zpracováno více než 9 tisíc litrů chutného moštu. Zahrádkáři se zúčastnili dvou
celostátních výstav se zahrádkářskou tématikou, avšak, jak zde hodnotila zpráva předsedy
ZO, je rok od roku menší zájem ze strany samotných zahrádkářů. V roce 2002 byly úspěšně
zásluhou člena výboru př. Jiřího Smrčky dokončeny administrativní práce k odevzdání žádostí
Pozemkovému fondu ČR k možnému odkoupení půdy do vlastnictví zahrádkářů. Na závěr
zprávy předseda ing. Ťupa vyzvedl práci nejaktivnějších zahrádkářů. Deseti z nich byly
uděleny pamětní listy k 45. výročí ČZS. Po přednesení zprávy o hospodaření, revizní zprávy a
plánu rozpočtu na rok 2003 vystoupil člen republikové rady př. ing. Zacpal, který seznámil
přítomné se situací u zahrádkářského svazu, s dalšími směry rozvoje činnosti. Dále vystoupil
starosta města Planá ing. Vrzala, jenž informoval o investičních akcích města Planá i státu,
které by mohly zasáhnout do života a činnosti zahrádkářů, odpověděl na dotazy týkající se
silničního obchvatu města. V další části seznámil členy výboru př. Smrčka přítomné s akcemi
na rok 2003. V tomto roce se chceme zúčastnit tří celostátních výstav se zahrádkářskou
tématikou a to Hobby v Českých Budějovicích, Flora Olomouc a Zahrada Čech
v Litoměřicích. Dále se chceme zúčastnit celookresní výstavy zeleniny, ovoce, květin,
kaktusů a bonsaí v Tachově, připravit novou moštárenskou sezónu a pokračovat ve
zvelebování zahrádkářských osad. Na závěr výroční členské schůze proběhla odborná
přednáška na téma „biologická ochrana rostlin a její trendy v roce 2003“, kterou přednesl
lektor ČZS ing. Veverka Antonín, CsC. Po jejím skončení měli zahrádkáři možnost si
zakoupit výrobky biologické ochrany rostlin za výrazně nižší cenu než v obchodech. Dále
hlavně členkám ČZS ukázala netradiční dekorativní ozdoby na velikonoční výzdobu malířka
Vlaďka Brodská – skleněná foukaná velikonoční vajíčka ručně malovaná, dekorativní ozdoby
ze dřeva, které si po skončení ukázky bylo možné koupit.
Výroční členská schůze proběhla v příjemném prostředí školní jídelny na náměstí
v Plané, jehož personálu patří též veliký dík za vzornou obsluhu.
Za výbor ZO ČZS př. Jiří Smrčka

Upozornění
Praktičtí lékaři upozorňují občany, kteří změnili zdravotní pojišťovnu, že jsou tuto
skutečnost povinni oznámit svému registrujícímu praktickému lékaři okamžitě.Nestačí tedy až
při příští návštěvě za několik měsíců. Navíc upozorňujeme občany, že úmysl změnit zdrav.
pojišťovnu je dobré konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Může se totiž stát, že lékař
nemusí mít s pojišťovnou smlouvu.
MUDr. Jiří Kučera

Český červený kříž oznamuje dárcům krve
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Tachově děkuje všem dárcům krve, kteří
chodili dávat krev pravidelně do odběrového místa v nemocnici Planá a zároveň upozorňuje,
že z technických důvodů je toto odběrové místo zrušeno.
Veškeré odběry krve budou probíhat v odběrovém místě v sídle Oblastního spolku
ČČK v Bělojarské ulici 1541 v Tachově ve dnech : 22.4., 29.4.,13.5., 27.5.,17.6.,1.7.
Těšíme se na vás a věříme, že situaci pochopíte a zachováte nám přízeň i nadále.

Strejčkové a dřevěné básně
Jaká je to pohoda, říkám si, když jdu po Plané Tepelskou ulicí od nemocnice ke
koupališti. Nový chodník je rovný a dostatečně široký a nemám už obavy z toho, že budu
muset uskakovat před projíždějícími auty, tak jako tomu bylo dřív. To je pravda, ale proti
dřívějšku mi tu zas něco schází. Co to asi může být ? Už to mám. Není tu stín. Vždyť tu dříve
bývaly krásné lípy a kaštany, kdykoliv jsem tu kráčel, zněla mi v uších píseň známého
slovenského rockera „Stromy to sú z dreva básně“. Teď ale vidím místo dřevěných básní
pouze ořezaná a znetvořená torza kdysi statných lip a po kaštanech už tu není ani památky. A
na hrázi koupaliště nevidím stromy žádné. Kam se poděly ty krásné topoly, které byly
dominantou tohoto místa ? Nejde mi to do hlavy. Máme přece zákon o ochraně přírody, nad
nímž bdí výkonná moc a vím, jaký býval problém si i na své zahradě porazit strom. Začaly ale
vznikat problémy. Podívejte se, jak je ten strom veliký, vždyť mi zastíní zahradu nebo dům,
taky by nám mohly kořeny narušit dno koupaliště, a listí nám znečišťuje hladinu, to je nutné
vyřešit, ale jak? Tu se objeví stará česká zbraň a tou jsou strejčkové. Máme problém
s nařízením nebo zákonem? Ale vždyť všude máme nějakého strejčka a on už to zařídí.
Strejčkové začali opět zařizovat a bylo vyhráno. Ono to ale není úplně pravda. Dám vám
příklad. Blížíme se do Evropy, otevíráme se světu, ale pořád si myslíme, že naše zvyky nám
budou tolerovány. Takže, když máme s někým spor, třeba o televizi, myslíme si, že se to
nějak vyřeší, nějaký strýček to zařídí tak, aby to pro nás bylo dobré. Ale co se to najednou
stalo? Nějakého arbitra ve Švédsku vůbec nezajímal náš strýček a napařil nám každému
tisícovku pokuty. To je docela průšvih, vždyť za ty miliardy bychom mohli mít spousty věcí.
Z druhé strany ale možná pochopíme, že okolní svět ty naše strejčky jaksi nebere a my si
budeme muset zvyknout na život bez nich. Ta tisícovka každého časem přebolí a zapomene
na ni, ale možnost vidět v Tepelské ulici krásnou lipovou alej máme na věky ztracenou.
Antropius

Na Valech byli Finové …..
Podivnou, těžko srozumitelnou řeč bylo možno v posledních dnech slyšet v Plané.
Málokdo nezasvěcený mohl bez zaváhání pojmenovat zemi, ze které naši hosté přijeli. Ti

zasvěcení, tedy učitelé a žáci ZŠ Na Valech, to však věděli přesně. Ve dnech 17. – 29.3.2003
navštívila naši školu osmnáctičlenná skupina dětí a učitelů z Finska. Jejich návštěva v našem
městě vycházela z projektu vzájemných výměn a jazykové spolupráce mezi naší školou a
školou ve finském městě Kajaani. Projekt se uskutečňuje v rámci mezinárodního programu
Socrates, do kterého se naše škola přihlásila. Zároveň se naše škola v letošním roce stala
hlavním koordinátorem spolupráce.
Finské děti si po příletu do naší republiky nejprve s velkým zaujetím prohlédly hlavní
město. Navštívily Pražský hrad, Staré město, Petřín …a unavené procházkami po
pamětihodnostech stověžaté Prahy se vypravily do Plané. Zde je čekal bohatý program. Ten
byl zahájen slavnostním přijetím finské skupiny na radnici (za účasti tlumočníka a
překladatele pana ing. Chvátala). Při této příležitosti byla v prostorách radnice otevřena
výstava prací našich dětí na téma Kalevala. Následovalo společné setkání dětí a učitelů
v budově školy.
V dalších dnech se finské děti společně s našimi vydaly na celou řadu výletů do
blízkého i vzdáleného okolí. Navštívily Cheb, Františkovy Lázně, Bečov nad Teplou, Karlovy
Vary, plzeňský Prazdroj, plavecký bazén ve Weidenu, Mariánské Lázně, Karlštejn a Křivoklát
… Několik dnů strávily společně ve škole, kde se kromě sportovních aktivit (volejbal, florbal,
basketbal …) věnovaly práci ve výtvarných dílnách. Vyzkoušely si různé techniky práce
s textilním materiálem (malování na hedvábí), hlínou či malování českých velikonočních
kraslic.
Cílem programu Socrates je vzájemné poznání zemí a národů, které si dosud byly
vzdálené a neznámé. Čtrnáctidenní pobyt finských dětí v našem městě položil dobrý základ
pro vzájemné poznání české a finské kultury. Žáci naší školy se vypraví poznávat způsob
života i zvyky finských dětí v dubnu. Ve dnech 26.4. – 10.5.2003 je čeká pobyt ve finském
Kajaani. O našem pobytu tam budeme informovat příště.
Poděkování za uskutečnění tohoto projektu patří kromě vedení školy Na Valech
hlavnímu koordinátoru p. uč. Spurnému, pí.uč. Netrvalové a pí. uč. Bulantové (za výtvarnou
stránku projektu), všem učitelům a žákům, kteří se projektu účastní.
ZŠ Na Valech

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na duben:
8.4. úterý – pokračuje cyklus cestopisných přednášek ing. Petra Bořila – Galapágy –
sál MěKS, začátek v 19.30 h, vstupné 20 Kč
11.4. pátek – zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na operu „Samson a Dalila“
(abonentní představení), odjezd autobusu v 17.20 h z Luční, v 17.30 h z AN
26.4. sobota – zájezd do Prahy na muzikál Janka Ledeckého „Galileo“ (vyprodáno),
odjezd ve 14 h z AN Planá
30.4. středa – pálení čarodějnic, koupaliště Planá, začátek v 18 h, vstupné dospělí 30
Kč, ostatní vstup volný. Program: 18-19 h soutěž o nejhezčí malou čarodějnici, 19-21 h hraje
country skupina „Tendr“ z Chebu, 21 h zapálení hranice, 21-22 h přílet čarodějnic, upálení
„Morany“, 22-24 h hraje skupina „Tendr“ Cheb.

Letní sezóna se blíží
Předem bych chtěl poděkovat za projevenou důvěru v souvislosti s výsledkem
výběrového řízení vyhlášeného na pronájem plánského koupaliště. Udělám vše pro to, abych
ji nezklamal. Prvotním cílem je zajištění letního provozu koupaliště s provozem restaurace a
občerstvením na žádoucí úrovni.Čtenáře PM bych chtěl pravidelně v dostatečném předstihu
informovat o kulturním a sportovním dění v areálu koupaliště. Ve spolupráci s kulturním
střediskem a domem dětí v Plané připravuje hlavní pořadatelské duo Pavel Kubíček a
Rostislav Hažva první akci již na 30.duben – slet čarodějnic, dále MDD, plánskou pouť,
Plánskou strunu atd. Sólově pravidelné prázdninové diskotéky, taneční večery s různými
žánry hudby od dechovky přes folk, country až po rock. Čeká nás překvapení v podobě
vystoupení skupin takového kalibru jako Metallica, KISS, ZZ Top, AC-DC či Pink Floyd.
Bližší informace uveřejníme v příštím čísle PM.
Fr.Matoušek, nájemce koupaliště v Plané

Dům dětí a mládeže informuje:
- místní přebor v Člověče, nezlob se..v klubovně DDM měl napínavý průběh. Nejstarší
kategorii vyhrál Aleš Kotschy, Michalka Podhorská zvítězila mezi mladšími a překvapivým
vítězem těch nejmladších se stal předškolák Vojtěch Packan.Všichni mají právo postoupit
do okr.kola, které se hraje v tachovském Mraveništi v sobotu 26.4.od 9 h. Hlavní cenu na
plánský turnaj věnoval p.Ansl, majitel prodejny hraček.
- modeláři připravují pro veřejnost nejen rodičovskou tradiční výstavku svých prací v budově
DDM. Předpokládaný termín ve středu 23.dubna v odpoledních hodinách.
- kroužek florballu si oblíbila také děvčata.Vždy ve čtvrtek hrají ve smíšených družstvech se
stejným zaujetím a zápalem jako chlapci.
- místní přebor v sestavách sport.gymnastiky v tělocvičně Na Valech za početné účasti rodičů
byl již organizován Asociací sportu pro všechny pod vedením M.Hodonické a M.Součkové
a ukázal další zlepšení v přesnosti provedení cviků na jednotlivých nářadích a celkového
gymnastického projevu.Vítězové v jednotlivých kategoriích mají opět předpoklady uspět na
okr.soutěži v Tachově: Dominika Píhová, Jana Pham, Michalka Kubešová, Sára Součková,
Nikola Zivčáková, Iveta Horváthová, Michalka Maňurová.
Nabízíme v měsíci dubnu 2003
4. 4. pátek od 14.30 h na dvorku DDM kuličkiáda pouze za příznivého počasí, jinak
náhradní program v tělocvičně
11.4. pátek od 14.30 h na dvorku DDM jarní soutěž ve střelbě ze vzduchovky (ve
spolupráci se střeleckým klubem)
velikonoční program:
17.4. čtvrtek dopoledne zájezd do bazénu Mar. Lázně
18.4. pátek od 9.30 h turnaj ve stol.tenise v aule, malování kraslic, pletení pomlázky na
DDM.
23.4. středa odpoledne v přízemí DDM,nám.Svobody výstavka modelářského kroužku.
26.4. sobota od 9 h na DDM Mraveniště v Tachově okr.soutěž v Člověče, nezlob
se…(účast mají zajištěnou vítězové míst.kola)
30.4. středa na koupališti v Plané slet čarodějnic

v 18 h malých čarodějnic do 10 let a soutěže pro děti
v 19 h přílet starších a dlouhověkých čarodějnic s následujícím programem u
ohně.

Město Planá, odbor životního prostředí
Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Oznámení o sběru nebezpečné a objemné složky komunálního
odpadu a železného šrotu v Plané
Město Planá oznamuje občanům , že na území města Planá a jeho částí (vesnicích)
bude poprvé v tomto roce proveden mobilní sběr nebezpečné a objemné složky komunálního
odpadu a železného šrotu. Pro tyto účely jsou určena stanoviště pro speciální svozová vozidla
firem s oprávněním ke sběru odpadů (EKODEPON s.r.o.,Černošín, J.Hýsek, sběrna surovin,
Planá), kam může každý občan města přinést zdarma tyto druhy odpadů, které nepatří do
popelnic:
vyjeté oleje, olejové filtry, odpadní fridex, nádoby od olejů, barev apod., zbytky barev,
laků, ředidel, vyřazené lednice, mrazáky, elektronický odpad (televizory, rádia, PC), vyřazená léčiva,
odpadní zářivky, výbojky, monočlánky, autobaterie, pneumatiky, umyvadla, klozety.

Ve čtvrtek 10.4.2003 proběhne sběr nebezpečné složky (NS) a objemné složky
(VO) komunálního odpadu takto:
Svahy – náves u prodejny potravin

15.45-16.00 hod

(NS+VO)

Vížka – náves

16.05-16.15

(NS+VO)

Zliv – náves u kapličky

16.25-16.35

(NS+VO)

Boudy – náves u kapličky

16.40-16.50

NS+VO)

Dolní Sedliště – náves stanoviště poj.prod.

16.55-17.05

(NS+VO)

Vysoké Sedliště – náves stan.poj.prod.

17.10-17.20

(NS+VO)

Týnec – náves u rybník

17.25-17.35

(NS+VO)

V pátek 11.4.2003 proběhne pouze sběr objemné složky (VO) kom. odpadu
takto:
Fučíkova ul. – proti prodejně potravin

14.00-15.30 hod

(VO)

Jateční ul.- za prodejnou potravin

14.20-15.50

(VO)

Karlín - u autobus.zastávky

14.40-16.10

(VO)

Smetanova ul.-křižovatka se Hřbitovní

15.40-17.10

(VO)

Revoluční ul.– u tenisových kurtů

16.00-17.30

(VO)

Bohušova ul.

16.20-17.50

(VO)

V sobotu 12.4.2003 proběhne sběr objemné složky (VO) a nebezpečné složky (NS)
kom. odpadu takto:
Smetanova ul.-křižovatka se Hřbitovní

07.30-12.00

(VO)

Revoluční ul.– u tenisových kurtů

07.40-12.20

(VO)

Bohušova ul.

07.50-12.40

(VO)

Pavlovice – Josefova Huť

09.30-9.50 hod.

(NS+VO)

Pavlovice – Ve vilkách

10.00-10.10

(NS+VO)

Pavlovice- u autobusové zastávky

10.15-10.35

(NS+VO)

Karlín-u autobusové zastávky

10.50-11.15

(NS+VO)

Jateční ul.– za prodejnou potravin

11.20-12.00

(NS+VO)

Fučíkova ul.– proti prodejně potravin

13.00-13.40

(NS+VO)

Otín-náves proti Liškům

14.10-14.25

(NS+VO)

Křínov-náves u autobusové zastávky

14.30-14.40

(NS+VO)

Kříženec-náves u rybníčka

14.50-15.05

(NS+VO)

Železný šrot bude svážen v neděli 13.4.2003 od 9 hod.
Za Město Planá Ing.Svoboda,ved.OŽP, tel.374752922

Nevypalujte starou trávu
Plánští hasiči upozorňují na nebezpečí vzniku požárů při vypalování staré trávy na
jaře. Jen v posledních třech dnech zasahovali u tří velkých požárů, při kterých vznikly velké
materiální škody. Vypalovat starou strávu je navíc zakázáno a původce může být postižen
citelnou pokutou.

Inzerát
Kosmetika Jana Císařová
- kosmetické ošetření
- salonní kúry
- manikúry, nehtová modeláž
na nové adrese Planá, Dukelských hrdinů 102, telefon 602 115 810.

Inzerát
Nabídka výrobního a skladového areálu v Plané
Areál se nachází při hlavní komunikaci – přivaděč na dálnici u nádraží ČD v Plané u
Mar.Lázní
Výrobní a skladový areál o výměře:
- pozemek, zpevněné plochy

1.779 m2

- zděná hala

220 m2

- zastřešený plechový sklad

230 m2

- vlastní železniční vlečka v délce

75 m2

Využití areálu a zděné haly – výrobní, montážní, obchodní činnost (dřevo, kovo, plast,
autosalon, truhlárna, skladování a podobně.
Inženýrské sítě – voda, plyn, el. energie
Manipulační prostor a volné plochy: celý areál má betonový podklad
Nabídková cena: 2.990.000 Kč – včetně provize
Kontakt: Ing. Lubomír Vodička – VONEX, telef./fax 374 794 062, e-mail:
vonex@razdva.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 v hodnotě Kč 39.000,00 a
pozemek pod garáž do osobního vlastnictví v hodnotě Kč 10.000. Celková kupní cena Kč
499.000. Informace na tel. čísle 374 794 062.

Inzerát
Marta DOUBKOVÁ – od 17.3. je opět otevřena prodejna záclon, bytového textilu,
ložního prádla, program pro alergiky, deky, polštáře. Kde? V prodejně „Dům a zahrada“ vedle
Raiffeisen banky na náměstí. Otevřeno Po-Pá od 8 do 12.15 h a od 14 do 17 h, v So od 8 do
11 h. Nová služba – sběrna pro chemickou čistírnu oděvů.

Inzerát
ZÁMEČNICTVÍ
Miroslav Ludvík
Nabízí – výrobu kování, výrobu mříží, drobné zámečnické práce
Tylova 170, 348 15 Planá
Mobil: 777 121 926

Inzerát
MASÁŽE – léčebné, relaxační,thajské, pohybové techniky, REIKI. Marie Koplová,
Tylova 152, 348 15 Planá, telefon 374 792 996, mobil 723 172 826.

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

Inzerát
Nově otevřená restaurace v areálu přírodního koupaliště v Plané přijme kuchaře-ku a
číšníka – servírku na hlavní pracovní poměr. Práce v kuchyni vhodná i pro důchodce. Kontakt
F.Matoušek, 607 815 364, 374 724 103. Nástup duben 2003.

Inzerát
Pronájem garáže u náměstí v Tylově ul. v Plané, velikost 23,60 m2, cena 700 Kč za
měsíc. Informace na tel.č. 374 794 062.

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
Chcete prožít skvělou dovolenou? Využijte naší nabídky ubytování v bývalé
zemědělské usedlosti v překrásném městečku Husinec v podhůří Šumavy (5 km od Prachatic).
S ubytováním nabízíme i možnost stravování formou polopenze. Možnost nádherného
koupání na Husinecké přehradě. Pro zimní rekreaci jsou nedaleko sjezdové i běžecké tratě na
Zadově nebo v Nových Hutích. Jiřina Petrlíková, Husova 8, 384 21 Husinec, telefon 388 331
340.

Inzerát – film JEŽÍŠ, Kino Planá, sobota 5.4. v 17:30 hod.
Inzerát
Nabízíme rekvalifikační kurzy: masér,saunér, pedikúra. Akreditováno MŠMT.
Možnost získání živnostenského listu. Individuální výuka a přístup. Tel. 602 478 448, 604
238 911.

Inzerát - zateplete si dům
STOMIX Plzeň s.r.o., Kaplířova20, 320 09 Plzeň

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

Program kina na měsíc duben
1.-2.4. USA

Holka na roztrhání

Módní návrhářka Melanie by si ráda vzala svého newyorského přítele, ale její záměry
komplikuje fakt, že je stále vdaná za Jižana Jakea. I vydá se do Alabamy skoncovat s
minulostí, ale zjišťuje, že se jí Jih dostal pod kůži.
3.4.

USA

Ples příšer

Příběh bílého šéfa vězeňské popravčí čety a mladé Afroameričanky, která navštěvuje
manžela odsouzeného na smrt, je kupodivu příběhem lásky. Halle získala za svůj výkon
Oscara a Stříbrného Medvěda.
4.4. v 17.30 h USA

Kniha džunglí 2

Mauglí nyní žije v lidské vesnici, ale postrádá svého medvědího přítele Balúa,
kterému také chybí jeho lidský kamarád. Balú však není jediný, kdo by Mauglího znovu rád
viděl – tygr Šér Chán už netrpělivě očekává chvíli, kdy se mu bude moci pomstít. Když se
Mauglí nepozorovaně odplíží do džungle, začíná velká honička o to, komu se jej podaří nalézt
jako prvnímu – zda jeho starým přátelům, jeho nové rodině či lidožravému tygrovi. Mauglího
nové dobrodružství je plné napětí, hudby a zábavy pro celou rodinu.
5.4.v 17.30 h USA

Ježíš

Dobrovolné vstupné.Obecně prospěšná společnost Nový život připravila pro diváky
kina v Plané filmové představení historicky nejpřesnějšího filmu o životě Krista natočeného
podle Lukášova evangelia. Tento film byl již v roce 1991 uveden v našich kinech, ale nyní se
objevuje znovu s novým dabingem z roku 1999.

V rámci nekomerčního promítání tento film shlédly více než 4 miliardy lidí po celém
světě.
7.4.

USA

Cucák

Staré dobré pravidlo, že "co je v domě, není pro mě", šestnáctiletého Oscara vůbec
nebaví. Mladíkovu mysl totiž zaměstnává jeho nevlastní matka Eve. I on, coby vnímavý
student recitující Voltaira, je pro zralé ženy ideálním štukatérem jejich okoralých srdcí, ale
více než Eve zajímá její kamarádku Diane
8.-9.4. USA

Přeber si to znovu

Neurotický mafián Paul Vitti (Robert De Niro) vyhledá po propuštění z vězení svého
oblíbeného psychiatra dr. Sobola (Billy Crystal). Ten má ale sám co dělat s vlastními nervy a
vlastní existenciální krizí.
10.4. Francie,Belgie,Velká Británie,Slovinsko
nikoho

Země

O téhle "komedii s vážným poselstvím" už jste určitě slyšeli. Hlavními hrdiny snímku
Danise Tanovice jsou Srb Ciko a Bosňan Nino. Dva protivníci, kteří díky jisté bizarní situaci
poznají nesmyslnost válčení.
11.4. v 17.30 h ČR

Zlatovláska

Pohádka, kterou tentokrát zpracovala režisérka Hermína Týrlová v kouzelném
loutkovém provedení.
14.4.

Austrálie, Německo

Lantana

Psychologické drama v kabátu detektivky, které přišlo od protinožců, demonstruje na
čtyřech více či méně šťastných párech Achillovy paty manželství. Ukazuje, jak snadné je
dostat se do stavu, kdy apaticky řežete větev, které jste se ještě nedávno pevně drželi.
15.-16.4.

VB/Německo/Lucembursko

Hladina adrenalinu

Akční thrillery odehrávající se ve velehorách jsou pořád oblíbenější. Tentokrát se
vyznavači extrémních zimních sportů pokochají řáděním na lyžích, snowboardech, raftech
nebo padácích. Parta snowboardistů musí totiž uniknout bandě vycvičených zabijáků, jejichž
doupě čirou náhodou objeví.
17.4.

USA

Opilí láskou

Výjimečných romanticko-drastických komedií podobných té, kterou s chutí natočil a
inspirován skutečným příběhem i napsal Paul Thomas Anderson, není mnoho. Malý
podnikatel Barry je bratrem sedmi sester, což se na něm krutě podepsalo. Je prchlivý a
neschopný citového vztahu. Cestu mu ale zkříží tajemná Lena.
18.4. v 17.30 h Polsko

Zlatá mince

Dva malí chlapci, kteří se svými rodiči tráví prázdniny u Černého moře, se doslechnou
o chystané výpravě za pokladem ležícím na mořském dně v blízké zátoce. Bez váhání se
rozhodnou se této výpravy také zúčastnit. Ukryjí se v podpalubí lodi…

22.4. ČR

Kameňák

Film Kameňák navazuje svým humorem na mé předcházející filmy, jako například
Slunce, seno, jahody. Je to bláznivá česká komedie s lidovými prvky a s lidovým humorem,"
uvedl Zdeněk Troška v době natáčení v Týně nad Vltavou. " Rád bych zdůraznil, že má
divákovi přinést sto minut dobré zábavy a pohody. Nic víc od něj neočekávejte. Kdo by hledal
nějaká poselství budoucím generacím, nebo něco podobného, bude zklamán.
Nám se podařilo zajistit na jeden den po VELIKONOCÍCH předpremiéru filmu, který
láme rekordy v návštěvnosti. Pro všechny, na které se nedostane dnes večer, je připraveno
promítání tři dny počátkem příštího měsíce.
23.4.

Polsko

Quo Vadis

Příběh z Říma za vlády Nerona je o lásce a víře, které pohnuly historií, a oplývá
polskými hvězdami typu Boguslawa Lindy či Pawla Delaga.
24.4.

Rakousko

Psí dny

Hraný debut rakouského dokumentaristy Ulricha Seidla vyvolává protikladné emoce.
Režisér je na jedné straně nazýván sadistou a na druhé si jeho snímek z Benátek odváží
Velkou cenu poroty. Každopádně jeho sugestivní studie "moderní" lidské společnosti je
nemilosrdně otevřená. Ukazuje naše slabiny, traumata, úzkosti, malost, ustrašenost a zlobu.
Většinu svérázných postaviček ztvárnili neherci, kteří jsou od profesionálů k nerozeznání.
25.4. v 17.30h

Polsko

Myška a sova

Pohádky pro malé i velké
28.4.

USA/Německo

Tělo na tělo

Antonio Banderas a Lucy Liuová v akčním thrilleru. Dva špičkoví agenti, které
společné poslání přinutí zapomenout na vzájemnou nenávist a rivalitu, pátrají po vlivném
lotrovi Robertu Gantovi, který vynalezl nebezpečnou zbraň- miniaturní zařízení, které se
vpraví oběti do těla a tam zlověstně čeká na svou aktivaci.
29.-30.4.

USA/Francie

Kurýr

Nájemný kurýr Franka Martina má jednoho dne doručit velmi podivnou zásilku.
Ukáže se, že jejím obsahem je živá (a krásná) Lai, se kterou Frank vyrazí na strastiplný útěk.
Není-li uvedeno jinak, promítá se od 20 h.
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