Plánský měsíčník
Ročník 2009
Číslo 12

Přejeme všem našim čtenářům a jejich rodinám příjemně
a v dobré pohodě prožitý čas adventu a krásné Vánoce 2009.
Zprávy z města
Plánské zastupitelstvo se sešlo na svém 25.jednání 4.listopadu t.r. Plné znění usnesení
najdete zde.
Poslední letošní jednání zastupitelů se bude konat ve středu 9.prosince t.r. Na
programu bude m.j. poslední rozpočtové opatření 2009 a příprava rozpočtu na rok 2010
včetně schválení rozpočtového provizória, podle kterého bude město hospodařit do schválení
řádného rozpočtu. Předloženy budou také návrhy obecně závazných vyhlášek Města Planá,
kterými se omezí konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích ve městě a používání
zábavní pyrotechniky.

Kam pro stromek a pro kapra?
Vánoční stromky bude jako každý rok prodávat prodejna Sport-Bumerang na
ul.Dukelských hrdinů a to od 3. prosince každý pracovní den od 9 do 17 a v sobotu od 9 do 12
hodin. Vánoční kapry budou prodávat na plánských sádkách ve dnech 21.,22. a 23. prosince
vždy od 9 do 16 hodin.

Sbírka na faru pokračuje
Veřejná sbírka organizovaná Městem Planá, jejímž účelem je shromáždění prostředků
na opravu střechy fary po požáru, stále pokračuje. Občané mohou využít pro finanční dar
pokladničku v přízemí radnice dveře č. 3, nebo zaslat peníze na zvláštní účet, jehož číslo
je 749381319/0800.
Dar zaslaný na veřejnou sbírku může poskytovatel odečíst dle zákona č. 586/1992 od
základu daně. Potvrzení o přijetí daru vydá občanům vedoucí finančního odboru ve II. patře
MěÚ v Plané – dveře č. 15.

Město Planá hledá …
… zájemce o výstavbu bowlingu v areálu plánského koupaliště. Projekt a stavební
povolení jsou k dispozici. Propočtové náklady stavební části přístavby jsou 2,64 mil.Kč a
technologie bowlingu cca 900 tis. Kč.
Podmínkou je provozovat koupaliště podle současných podmínek. Předmětem
pronájmu bude stavba koupaliště, brouzdaliště, tobogan, čisticí stanice vody koupaliště, hřiště
na plážový volejbal, objekt bývalých šaten, sklad a restaurace se dvěma byty. Výstavba v roce
2010.

Nabídky s podmínkami výstavby a pronájmu předávejte na podatelnu Městského
úřadu v Plané do 31.prosince 2009.

Bude se vypínat
V pondělí 7.prosince t.r. bude přerušena dodávka elektřiny v době od 8 do 11.30
v těchto lokalitách: ul. Plzeňská, část Nádražní ul., Vysoké Sedliště vč.Karoliny Doliny,
Týnec, Řešanov, Boudy, Křínov, Otín včetně vojenského objektu. Důvodem je revize
spínacích prvků ve vedení VN.

Betlémské světlo
V tomto roce pojede pro betlémské světlo pan starosta Vrzala do rakouského města
Linec a to v pondělí 21.prosince. Vyzvedne je v ústředí ÖRF a odveze do městečka Nussdorf,
kde žije bývalá plánská občanka paní Brandstetter, která v minulých letech také vozila
betlémské světlo nám do Plané. Do kostela sv.Petra a Pavla v Plané přiveze pan starosta
světlo v úterý odpoledne. Po koncertu, který začíná v 17 hod., si mohou občané betlémské
světlo přebírat do svých lucerniček a lampiček a odnášet domů. Ti, kteří to v úterý nestihnou,
mohou přijít ještě ve středu 23.prosince od 7 do 12 hodin na radnici, kde bude světlo
k dispozici na chodbě v 1.patře.

Setkání s Mikulášem, čerty a anděly
Vánoční čas už klepe na dveře a Dům dětí v Plané již tradičně zve do Hornického
muzea. I v tomto roce připravuje pro děti setkání s Mikulášem, čerty a anděly. Pokud tedy
posbíráte odvahu, nebojte se přijít do opravdu pekelných chodeb. Čekáme vás v sobotu 5.
prosince 2009. Začátek v 15 hodin. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč, čertíci, andílci a
permoníci vstupné neplatí. Na odvážné čeká odměna. Nebude chybět čertovský tanec.

Nabídka bytu k prodeji
Město Planá nabízí k prodeji volný byt v domě čp. 436 ve Wolkerově ulici v Plané. Jedná se o
byt č. 1, o velikosti 2 + 1, v prvním nadzemním podlaží domu. Celková výměra bytu je 55,10 m2
(kuchyň 11,4 m2, pokoj 12,8 m2, pokoj 14,7 m2, předsíň 2,7 m2, koupelna s WC 3 m2, sklep 10,5
m2),lokální vytápění. Podíl na společných částech domu čp. 436 a na zastavěném pozemku, st.p.č.
860, je 1407/10000. Byt vzhledem ke svému stavu vyžaduje rozsáhlejší opravu.
Žádosti o prodej bytu s nabídkou kupní ceny a způsobu její splatnosti je možno podat
nejpozději do 20.ledna 2010 v podatelně Městského úřadu Planá na náměstí Svobody čp. 1, kancelář
č. 16, druhé poschodí, v zalepené obálce označené textem „byt č. 436/1 – NABÍDKA“. Nejnižší možná
nabídka kupní ceny je 201.000 Kč.
Obálky s žádostmi budou otevřeny a předložené nabídky vyhodnoceny na 27. zasedání
Zastupitelstva města Planá, podle čl. III. odst. 3 zásad Města Planá pro prodej bytů ze dne 11.4.1995,
v platném znění.
Prohlídku nabízeného bytu lze dohodnout v sídle Plánských služeb s.r.o., Planá, Slovanská
110, číslo telefonu 374756234.
Informace: kancelář č. 8/22 1. poschodí MěÚ, telefon 374752921.

Nabídka pronájmu
Město Planá zastoupené společnosti Plánské služby,s.r.o. nabízí k pronájmu nebytové prostory:
poliklinika Plzeňská 293 - přízemí-hlavní vchod NP o ploše 41,15 m2, 2.patro-hlavní vchod NP o
ploše 52,18 m2, 2.patro-hlavní vchod NP o ploše 15,58 m2, 2.patro-hlavní vchod NP o ploše
14,04 m2. WC ve společných prostorách.Pro všechny prostory zajištěna centrální dodávka tepla,
studené a teplé vody.
Sklepní prostory domu Bohušova 782 - samostatný vchod,NP o ploše 83,99 m2, sociální zázemí,
centrální dodávka tepla, SV a TUV.
Informace na tel. číslech 374 756 232 – 4 nebo osobně na adrese Slovanská 110,348 15 Planá.

Připomínáme….
… v podatelně městského úřadu je možné ještě nyní koupit knihy Planá na starých pohlednicích ,
Práce jako na kostele a také soubor pohlednic ze všech okolních obcí, které jsou součástí Města
Planá.
… pokračují oslavy 50 let plánského kina
… předvánoční koncerty a další akce pořádané kulturním střediskem
… v sobotu 5.prosince Mikuláš v Hornickém muzeu
… vánoční koncert LŠU ve farním kostele v úterý 15.12.
…v úterý 22.prosince v kostele sv.Petra a Pavla Betlémské světlo
… 31.prosince na náměstí oslava Silvestra
…prosincové akce ŘKC v Plané
… ve středu 23.prosince t.r. a ve čtvrtek 31.prosince t.r. bude Městský úřad v Plané otevřen pro
veřejnost do 12 hodin.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám veselé a pohodové Vánoce a do nového roku 2010 především pevné zdraví, štěstí a
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu ČR

Pozvánka na oslavu silvestra
Společná oslava příchodu nového roku na plánském náměstí Svobody se stala již
tradicí. I letos zvu všechny občany na náměstí, abychom si společně o půlnoci připili a popřáli
si krásný nový rok.
Rok, který přichází, nese kulaté číslo a tak by měla být oslava pestřejší než
v předchozích letech. Jako každoročně bude hrát zhruba od 23.30 hod. na náměstí hudba.
Předpokládáme, že tentokrát nepůjde jen o hudbu reprodukovanou. O půlnoci si jako každý
rok připijeme, letos ale by měl k dispozici pro občany zdarma sekt, svařené víno a grog. Pak
budou následovat pyrotechnické efekty. Nejdříve bude ponechán prostor občanům. Vrcholem

oslavy bude městský ohňostroj. Náklady na něj budou kryty z příspěvků sponzorů. Prosím
všechny, aby si při odpalování pyrotechniky počínali velmi opatrně, zejména aby ji
neodpalovali mezi lidmi, ale ve volném prostoru, nejlépe ve vyhrazeném prostranství
uprostřed náměstí, aby nedošlo ke zranění.
Dále upozorňuji, že je nutné,aby již v odpoledních hodinách neparkovala auta
v prostoru mezi morovým sloupem a kašnou před obchodním domem. Nejvhodnější ale bude,
když auta nebudou parkovat nikde v prostoru náměstí. Je třeba zabránit vzniku škod.
Všechny občany srdečně zvu.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Ještě o OSLAVÁCH KINA
Poslední listopadový den byl v Plané Rudolf Jelínek se svou ženou. Večer jsme si
připomněli atmosféru před padesáti lety. Nezapomnělo se ani na ty, kteří tvořili historii
plánského kina.
Jaké další programové celky nás čekají v tomto měsíci?
Již v pátek 4.prosince budeme společně s komparsisty vzpomínat na natáčení filmu
Drsná Planina. Mnozí si ani neuvědomují, kolik lidí pomáhalo vzniku tohoto filmu.
Pochopitelně, že zlatým hřebem večera bude obnovená premiéra tohoto filmu.
Od pondělí 7.prosince do 11.prosince je pro děti připraven DĚTSKÝ FILMOVÝ
FESTIVAL.
A vyvrcholením oslav bude premiéra filmu Ulovit miliardáře. Jde o film režiséra
Tomáše Vorla a účast přislíbil herec Jiří Mádl. Tato poslední informace je předběžná, ale
pevně doufáme, že 15.prosince se všichni s tímto hercem v PLÁNSKÉM BIOGRAFU
setkáme.
-jk-

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na měsíc prosinec 2009:
29.11. v 17 hod. náměstí Svobody- první adventní neděle - rozsvícení vánočního
stromu a výzdoby na náměstí v Plané za hudebního doprovodu smíšeného pěveckého sboru
KOZTliveCZ z Tachova.
11.12. v 19 hod. v kostele sv.Petra a Pavla v Plané - Vánoční koncert skupiny
Wyjou.Vstupné Kč 50.
14.12. v 17 hod. - Vánoční inspirace - vánoční balení dárků, postupy při zdobení a
rychlé vánoční ozdoby z domácí dílny. Je nutné přihlásit se na tel. 728 488 038, aby bylo
zajištěno dostatečné množství dekoračního materiálu. Vstupné 60 Kč.
18.12. – zájezd do Divadla J.K.Tyla v Plzni na abonentní představení „ Kolčava“.
Odjezd autobusu: Chod. Planá 17.15, ul.Luční 17.20, AN Planá 17.30 hod.
22.12. v 17 hod. kostel sv.Petra a Pavla - Vánoční koncert spojený s předáváním
„Betlémského světla“. Zazpívá Tachovský chrámový sbor pod vedením Jany Vokaté.
Uslyšíte vánoční písně, ale také tradiční adventní ranní mše zvané Roráty.
31.12.- oslava silvestra a příchod nového roku na náměstí Svobody v Plané.

Další informace:
Věnujte, prosím, pozornost i ostatním příspěvkům Plánského měsíčníku.
V předvánočním čase bude v našem městě mnoho společenských kulturních událostí, které
zajišťují jiné organizace než MKS.
Výzva:
Chcete-li být informováni e-mailovou poštou, napište na mks@muplana.cz. Na tuto
adresu můžete také zasílat svoje připomínky a případné nápady ke kulturním akcím.
Čechomor v Tachově
MKS Planá má v předprodeji lístky na koncert skupiny Čechomor, který se uskuteční
11.12.2009 od 19 hodin ve Společenském sále Mže v Tachově. Lístky v předprodeji za 290
Kč a na místě za 350 Kč.
Celodenní zájezd do vánoční Prahy se pro malý zájem účastníků nekoná.
Výlepové plochy města
Město Planá vlastní osm vývěsních tabulí, na kterých je výlep tiskovin zpoplatněn a
povolován městským úřadem, popř.městským kulturním střediskem. Všechny povolené
vylepované tiskoviny jsou označeny razítkem. Ostatní nepovolené budou strženy a
nepovolený výlep bude pokutován. Prosím také občany města, kteří našli zalíbení ve strhávání
řádně zaplacených plakátů, aby si našli jiné hobby. Je zajímavé, že většinou jsou strženy
plakáty města a ty „na černo“ vylepené zůstávají!
Podrobnosti na plakátech MěKS a tel. 374 794 223, 728 488038, mks@muplana.cz

Muzeum Tachov
8.12. v 17 hod. vernisáž výstavy betlémů s názvem „Nad Betlémem vyšla hvězda..“

Revis Tachov
4.12 v 18 hod. přednáška s názvem Psychotronika pomáhá hledačům.Tématem je
mimosmyslové vnímání, virgule, kyvadlo, hledání nad mapou a další zajímavé skutečnosti. Vstupné 80 Kč
11.12. od 17 do 20 hod. - kurz vánoční dekorace a výroba vánočních dárků. Uzávěrka přihlášek je
7 dnů před akcí . Vstupné 90 Kč + spotřebovaný materiál. Od 18 hod.cestopisná přednáška s názvem
Střední Amerika „Štědrý den a Silvestr trochu jinak“. Vstupné 30 Kč.

Městská policie informuje

Kamerový systém města Planá zaznamenal v měsících říjnu a listopadu hrubé narušení
veřejného pořádku – ničení veřejného majetku města. Výtečníci byli vyřešeni městskou
policií ve správním řízení a byly jim uděleny pokuty v horní hranici sazby. Tyto přestupky
jsou poměrně častým jevem, zejména v okruhu mladistvých osob a je třeba upozornit, že
jakékoliv nezákonné jednání bude přísně postihováno.
V říjnu kamerový systém pomohl odhalit pachatele krádeže měděných okapových
svodů na náměstí Svobody. Tento záznam byl předán kriminální policii ČR k dalšímu
využití.
Upozorňujeme prodejce zábavné pyrotechniky, že prodej pyrotechniky je regulován
Vyhláškou Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a
zacházení s nimi. Ta zařazuje pyrotechnické výrobky do čtyř tříd. Prodej těchto výrobků
osobám mladším 18 let je omezen pouze na výrobky s označením I. třídy. Bude-li zjištěno
porušení podmínek prodeje, bude prodejce řešen ve správním řízení a jeho přestupek bude
oznámen živnostenskému úřadu.
Dále upozorňujeme řidiče motorových vozidel, kteří naleznou za stěračem vozidla
„předvolání pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku“ od strážníků Městské policie,
že se musí dle poučení na tiskopisu ve vlastním zájmu dostavit do 8 dnů na služebnu Městské
policie v Plané. Jestliže se majitel (provozovatel) vozidla nemůže ve stanovené lhůtě dostavit,
může se telefonicky se strážníky domluvit na jiném termínu. Pokud tak neučiní, bude tento
přestupek oznámen na odbor dopravy MěÚ Tachov.

Zázraky se dějí
V současné době se často setkáváme s mnoha nešvary. Něco si objednáte a hned
nastanou potíže. Nedodrží se lhůty, ceny a o nekvalitně odvedené práci se vůbec nechce
mluvit. Proto jsme dlouho hledali a zvažovali, komu v kině svěřit rekonstrukci sociálních
zařízení.
Náhoda vše vyřešila. Je jedna firma, která je hodna toho jména. Vedení
VODOSERVISU a jeho pracovníci se bez dlouhých řečí rozhodli, že celkovou opravu
provedou. Problémem se stal čas. Úsměv a ujištění, že vše stačí do konce listopadu, nás
odzbrojil. Přesto jsme měli obavy. Zbytečně. Rychlost, kvalita a dokonalá souhra lidí, kteří
celou rekonstrukci realizovali, to je něco neobvyklého. Denně jsme se přesvědčovali, že
existují lidé i firmy, které svou práci umějí. Dnes se můžeme pyšnit novými prostory, které
jsou dárkem k padesátému výročí kina. Jak znám lidi z Vodoservisu, tak nemají rádi slova
chvály a dokonce by mi tuto formu poděkování zakázali, ale to je to nejmenší, co jsem mohl
udělat.
Jiří Kalaš

Advent a Vánoce 2009
Společný program:
Pátek 4.12. v 16.30 adorace a v 17 h mše sv. V sobotu 12.12. od 9 do 11 hod. adventní
duchovní obnova v kostele v Plané.
Roráty – pátky 11.12. a 18.12. od 6 hod. v kostele v Plané
Dárky pro naše potřebné, starší a osamělé bude kněz rozvážet v pátek 11.12.

Den otevřených dveří – školy a školky k jesličkám v Plané dle domluvy a po
bohoslužbách. Chodová Planá - úterý 22.12. od 9.30 do 10.30, Chodský Újezd – úterý 22.12.
v 11 hod.
Koncerty: v této chvíli neznáme všechny termíny.
Planá – kostel -LŠU Planá – úterý 15.12. v 18 hod -sledujte plakátky apod.
Mše sv. ve čtvrtek 24.12. – 15.30 Ch.Újezd, 21 h Z. Chodov, 22.30 Ch.Planá a
v Plané půlnoční mše ve 24 h. V pátek 25.12. Boží hod vánoční v 9 h v Plané, v 11 hod.
v Broumově, ve 14 h ve Svojšíně. V sobotu 26.12.- sv. Štěpán v 11 h v D.Jadruži a ve 14 h
v Otíně. Neděle 27.12. – Svaté Rodiny- mše sv. v nedělním pořádku.
Čtvrtek 31.12. v 16 h Planá – poděkování za rok s adorací. Úterý 1.1.2010– s pomocí
Boží do nového roku v den Matky Boží Panny Marie. Mše sv. jsou v nedělním pořádku.
Tříkrálové koledování pro Charitu.
Potřebujeme spolupráci dospělých i dětí – ošacení pro vás máme. Hlašte se do 15.12.
+ sobota 9.ledna 2010 - koleda!!!
Neděle 10.1. – Křtu Páně – koledování, závěr doby vánoční a rozdávání svěcených
darů ze Zjevení Páně. Úterý 19.1.v 17 h – Ekumenické setkání v modlitbách za jednotu
křesťanů v kostele v Plané.

Pozvánka
Vánoční čas se blíží mílovými kroky. Začíná nastupovat nákupní, pečící a uklízecí
shon.
Proto Vám nabízíme zastavení v tomto kolotoči. Přijďte si s námi zazpívat koledy a
pobavit se vánočním vystoupením našich žáků. Věříme, že tato akce přispěje k vánoční
pohodě.
Moc se na Vás těšíme 16. 12. 2009 od 17 h již u sedmého „Zpívání u vánočního
stromu“.
Žáci a učitelé ZŠ Na Valech

ZŠ Planá náměstí oznamuje:
Ve čtvrtek 17. prosince 2009 pořádáme v 16:30 hod. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA
SCHODECH. Zveme rodiče i prarodiče, kamarády a známé našich žáků a další přátele školy
na náměstí, aby si přišli poslechnout , co naši žáci nacvičili pod vedením pana učitele Vršky, a
ochutnat, co naši žáci připravili... Na všechny návštěvníky se moc těšíme!!!

Školu na náměstí čekají velké změny...
Pravidelný čtenář Plánského měsíčníku si možná vzpomene, že učitelé ZŠ Planá,
náměstí ve spolupráci se zřizovatelem, radními a místními odborníky se rozhodli polechtat
příležitost a zažádat o grant na " ZKVALITNĚNÍ PODMÍNEK VÝUKY NA ZŠ PLANÁ,
NÁMĚSTÍ SVOBODY". Dnes plánské veřejnosti s radostí oznamujeme, že jsme se ocitli
mezi těmi, kterým byl grant přidělen, a to v požadované výši. Jedná se o finanční prostředky
v rozsahu cca 5 mil. korun. Víme, že nadcházející období nebude pro zúčastněné procházka

růžovým sadem, že nás všechny čeká spousta práce nad rámec běžných pracovních
povinností, ale na obzoru se rýsuje krásná škola s moderním vybavením.....
Kolektiv učitelů ZŠ Planá, náměstí Svobody

Odemykání komnat
Ve čtvrtek 19. 11. 2009 v 15 hod. otevřela své dveře školní budova Na Valech, aby
přivítala malé žáčky mateřáky. Chtěla dětem a jejich rodičům ukázat, co vše v sobě skrývá.
Budoucí školáčkové museli projít sedmero komnatami a získat sedmero klíčů. Při plnění
úkolů děti projevily velkou zručnost a také odvahu. Vždyť je čekala překážková dráha,
stavění hradu, malování s princeznou, pomoc Popelce a jejím holoubkům. Pro dobrou náladu
si zaskotačily s šášou. Všichni návštěvníci prokázali, jak jsou připraveni na svůj důležitý
životní krok. Vyzařovala z nich radost, zvídavost a těšení se na nové životní období, které
s sebou přinese zajímavé věci, nové vědomosti a dovednosti.
Jsme rádi, že rodiče s dětmi využili příležitosti a seznámili se s naší školou, která se již
na nové žáčky moc těší.
Vyučující 1. stupně

Šachy jsou i pro holky
Ve dnech 13. – 15. listopadu 2009 se uskutečnil ve Stráži pod Ralskem Přebor Čech
v šachu. Naše město zastupovala Blanka Brunová, žákyně 4. třídy. Ve své kategorii D 10
dosáhla obrovského úspěchu – přivezla si 1. místo ( z celkového počtu, včetně chlapců, byla
na 4. příčce). My moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Nesmíme však zapomenout na trenéry, kteří na výsledcích mají nemalou zásluhu.
Děkujeme také majiteli Mini café@internet, který uspořádal pro vítězku malou oslavu.
Nás všechny moc těší i úspěchy ostatních dětí, které hrají šachy při DDM. Mezi ně
patří Kristýna Zítková, Martin Bruna, Al Saleh, Matěj Slavík, Martin Kubát. Všem přejeme
mnoho dobrých tahů a vyhraných partií.

Dětský vánoční filmový festival
Srdečně zveme do kina na festiválek pro děti. Ten se bude konat v době od 7. do 11.
prosince 2009. Můžete se těšit nejen na filmy, tradiční losování, ale také na malou výtvarnou
dílnu a jiná překvapení. Vstupné na každý film bude 9 Kč. Začínáme vždy v 17 hodin.

Pro sportovce
V úterý 22.prosince 2009 sehrají VÁNOČNÍ TURNAJ sportovci, kteří chodí na
kroužek stolního tenisu. V úterý 29. prosince 2009 si na VÁNOČNÍM TURNAJI zahrají
tenisté.
Dům dětí a mládeže přeje Všem krásné Vánoce a v novém roce 2010 jen radost.

Novinový stánek u "DVOU JEZER"

Na konci pěší zóny mají občané sídliště novinový stánek. Pravděpodobně kvůli
atraktivitě a turistickému ruchu se vydařila zajímavá stavba. Při rekonstrukci chodníku a
pokládání dlažby se vymyslel tak zajímavý sklon, že při dešti se kolem stánku vytvoří dvě
umělá jezírka. Na některých místech v Plané se opravy provedly, ale tento stánek má smůlu.
Již několikrát v minulosti na tuto špatně odvedenou práci občané upozorňovali, ale marně.
A tak mne napadá, že místo nákladné opravy by se mohla u tohoto stánku zřídit
půjčovna loděk. Podobný problém má i chodník, který je na sídlišti ve Fučíkově ulici, a
spojuje centrum s novým mostem. Budeme mít dostatek lodiček?
Jiří Kalaš

Blahopřejeme…
… všem dále uvedeným plánským občankám a občanům, kteří v měsíci listopadu t.r.
oslavili svá životní jubilea: paní a pánové Marie Uchytilová, Emilie Vaňáčová, Julia
Žižaková, Miloslava Lepíčková, Josef Čára. Stanislav Šmic, Marie Otavová, Marie Táborská,
Libuše Dezortová, František Klauber, Ludmila Janoušková, Václav Černý, Marta Krátká, Jiří
Basík, Marie Šetelíková, Jiří Jindrák.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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