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K r o n i k a   2 0 1 9 

Tento kronikářský zápis za rok 2019 má celkem 81 

číslovaných stran. Zápis dále má dvě přílohy od strany 82 do 

stránky 91. 

Zápisy jsou řazeny podle označených kapitol a 

očíslovaných příloh. 

 

S v ě t     příloha č.1 

Začátkem roku se Číňané stali prvními, komu se podařilo 

přistát na odvrácené straně Měsíce. Jejich vesmírné vozítko 

nazvaný Nefritový králík 2 vyjel ze sondy na měkký povrch a 

posílal snímky této odvrácené strany. Nefritový králík 2 má 

šest kol, solární panely a dokáže překonat překážky o výšce 

až 20 centimetrů a vyšplhat na svah se sklonem dvacet stupňů. 

Nejstarší ženou světa se stala tento rok Japonka, Kane 

Tanakaová, narodila se 2. ledna 1903. Ve svých neuvěřitelných 

116 letech si stále užívá studium matematiky a hraní 

deskových her. 

3. února papež František navštívil Abu Dhabi ve 

Spojených arabských emirátech a stal se tak prvním papežem, 

který navštívil Arabský poloostrov. 

V pátek 15. března na Novém Zélandu zavraždil jediný 

útočník 49 lidí při modlitbách v mešitě.  

Patnáctého dubna v podvečer zachvátily plameny v Paříži 

ve Francii chrám Notre-Dame. V důsledku katastrofy přišel o 

střechu i jednu ze svých věží. Chrám je považován za jeden 

z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury. 

Jeho stavba byla zahájena v polovině dvanáctého století. 

V neděli 21. dubna zaútočili teroristé na věřící, 

modlící se v kostele svatého Sebastiána v Negombu na Srí 

Lance. Počet obětí byl 359 a zhruba 500 zraněných. V zemi byl 

vyhlášen výjimečný stav. 

V tomto roce v Jakutsku nedaleko řeky Tirekhtyakh nalezl 

místní obyvatel neuvěřitelný nález, odříznutou hlavu vlka. 

Vlk žil přibližně před 40 tisíci lety a díky chladným 

podmínkám se dodnes zachovala v perfektním stavu, a to včetně 

mozku či měkkých tkání. 

V polovině roku v Mosulské přehradě na březích řeky 

Tigris v severním Iráku byl díky suchu odkryt prastarý palác 

z dob království Mitanni. To se před více než třemi tisíci 

lety rozkládalo na území dnešního Iráku, Turecka a Sýrie. 

Ve čtvrtek 26. září ve věku 86 let zemřel francouzský 

prezident z let 1995 až 2007 Jacques Chirac. 

12. listopadu Benátky v Itálii postihly nejhorší záplavy 

za půlstoletí, na náměstí svatého Marka byl až metr vody. 

Na konci listopadu se stala v Německu v Drážďanech 

„loupež století“. Zloději vykradli drážďanskou klenotnici 

Grünes Gewölbe a uloupili šperky, šavle i knoflíky s výzdobou 
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z drahokamů, safírů a rubínů. Podle policie to byl 

profesionální čin. 

Koncem prosince lidé v Asii pozorovali neobvyklé 

prstencové zatmění Slunce. Měsíc se nacházel blízko své 

největší možné vzdálenosti od Země a výsledkem byl efekt 

vyhlížející jako ohnivý kruh, který se vytvoří kolem siluety 

Měsíce. 

 

 

R e p u b l i k a     příloha č. 2 

 

21. ledna bylo možné pozorovat poslední úplné zatmění 

Měsíce v tomto století. 

Začátkem února se Česká republika potýkala s plošnou 

chřipkovou epidemií. Chřipkou trpělo 1715 lidí na 100 tisíc 

obyvatel. K nejpostiženějším krajům patřil Plzeňský, 

Liberecký a Moravskoslezský kraj. 

V březnu česká rychlobruslařka Martina Sáblíková měla 

neuvěřitelnou sezonu. Získala tři zlaté medaile na 

mistrovství světa a třikrát překonala světový rekord. 

V dubnu, před 70 lety, vznikla dětská organizace, Pionýrská 

organizace Socialistického svazu mládeže, Pionýr. V únoru 

1948 začala Komunistická strana Československa usilovat o 

centralizaci ve všech oblastech, včetně sjednocení organizací 

dětí a mládeže. Tehdejší skautská organizace Junák byla proto 

už v roce 1948 začleněna do Svazu české mládeže. Ve dnech 23. 

a 24. dubna 1949 pak proběhla v pražském Radiopaláci 

ustavující konference, na které se čtyři dosavadní národní 

mládežnické organizace sloučily v Československý svaz mládeže 

(ČSM). Současně byla ustanovena jednotná dětská organizace: 

Pionýrská organizace Československého svazu mládeže. Svaz 

podléhal přímo Komunistické straně Československa, ostatní 

mládežnické organizace byly v roce 1950 zlikvidovány. Koncem 

března 1968 byla krátce obnovena činnost Junáka-Skautu, po 

vstupu vojsk Varšavské smlouvy byl však skauting opět 

zakázán. Následovalo nejmasovější období pionýrské 

organizace. V 80. letech v ní byla většina tzv. „Husákových 

dětí“. 

Česká republika si tento rok připomněla 15. výročí 

vstupu do  Evropské unie. I po vstupu do Unie jsme například 

zůstali přeborníky v konzumaci piva, vypijeme ho 282 půllitrů 

na osobu (včetně kojenců) za rok, i když v roce vstupu do 

Evropské unie jsme ho zvládli víc, 321 půllitrů. Žije u nás 

zhruba o 400 tisíc lidí víc a manželství se méně rozvádějí, 

téměř o 9 tisíc. Žijeme zdravěji, nyní vykouříme o 13 

krabiček cigaret na osobu za rok méně. Loni se narodilo 

114 036 dětí, o 16 tisíc víc než v roce vstupu do Unie. 

Na konci roku 2004 u nás žilo 10 221 000 lidí, nyní je 

to 10 650 000 obyvatel. 

V sobotu 15. Června se ujala vlády na Slovensku první 

slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. V pořadí je pátým 

prezidentem. Za úkol si dala sjednotit Slovensko, posílit 

právní stát i sociální spravedlnost. Na závěr projevu 
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poděkovala i v jazycích národnostních menšin, včetně češtiny 

a romštiny. Ve čtvrtek 20. června navštívila Českou republiku 

a oba prezidenti nenašli mezi sebou žádné rozpory.  

V tomto roce se podařil českým vědcům v Moravském krasu 

v Jihomoravském kraji unikátní objev. Zjistili, že 

v Kateřinské jeskyni se nachází nejstarší zjištěná jeskynní 

kresba na území České republiky. Radiouhlíková analýza ji 

datuje do doby před více než šesti tisíci lety. 

V úterý 1. října zemřel plzeňský rodák a zpěvák Karel 

Gott. Na plzeňské radnici vlál černý prapor a lidé před 

radnicí zapalovali svíčky. 

V letošním roce z údajů Českého statistického úřadu 

nejoblíbenější chlapecké jméno obhájil Jakub a dívčím jménem 

také zůstala Eliška. Dále to byla jména Jan a Tomáš, u dívek 

Anna a Adéla. Kromě populárních jmen rodiče dali svým 

potomkům několik zajímavých a neobvyklých jmen. Z dívčích 

např. Háta, Lorelaj, Sisi, u chlapců Heliodor, Atrey, nebo 

Lionel. 

K 30. září žilo v České republice 10 681 161 obyvatel. 

Před třiceti lety byla v Římě 12. listopadu 1989 ve 

Vatikánu svatořečena Anežka Česká.  

 

P l z e ň s k ý   k r a j   příloha č. 3 

Městské charitě v Plzni se podařilo tento rok vybrat 

v Tříkrálové sbírce nejvíce za posledních 10 let. Jen v Plzni 

se podařilo vybrat 748 029 korun. To bylo o více než 20 tisíc 

korun než v loňském roce. 

V pondělí 14. ledna těžký sníh odřízl tisíce lidí 

v našem kraji od elektřiny, zastavil i lanovky a vleky. 

Komplikace nastaly také na železnici. Pod těžkým sněhem 

padaly stromy a lámaly se větve. Energetici řešili tři tisíce 

poruch elektrického vedení. 

Na regionální trati z Pňovan do Bezdružic se začal 

opravovat starý železniční most starý více než sto let. Most 

byl vybudován v roce 1901, je vysoký 37 metrů (původně 44 

metrů) a dlouhý 210 metrů. Rekonstrukce byla zahájena 

v červenci 2018 a byla provedena unikátním způsobem. Stavbaři 

přetáčeli ocelové konstrukce celkem třikrát. Koncem dubna 

skončila celková rekonstrukce mostu. V sobotu 27. dubna tři 

historické lokomotivy prověřily zrekonstruovaný železniční 

most. Po ukončení zatěžkávacích zkoušek se lokomotivy Sergej 

postavily do středu mostních polí, aby před odjezdem 

zapózovaly fotografům. Most ve zkoušce obstál. Běžné vlaky se 

na trati objevily následující den. Opravený most přes 

přehradu zrychlil jízdu vlaků o pět minut. 

Rekonstrukce mostu přišla zhruba na 110 milionů korun a 

kromě výměny celé ocelové konstrukce zahrnovala také opravu 

mostních pilířů.  

V únoru při opravách jezuitské koleje v Klatovech našli 

archeologové středověkou studnu. Je hluboká 12,3 metrů a 1,9 

metrů široká, a bylo v ní zhruba 30 centimetrů vody. Koncem 
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17. století jezuité na tomto místě vybudovali svoji kolej. 

Před tím byly na tomto místě měšťanské domy, které vyhořely. 

22. dubna začal hořet les mezi Chotíkovem a vrchem 

Krkavec hned na dvou místech současně. Zasaženo bylo 12 

hektarů lesa, škoda přesáhla dva miliony korun. 

Zhoršující se bezpečnostní situace a narůstající 

kriminalita zvyšuje zájem Čechů o zbraně. V Plzeňském kraji 

bylo 21 530 držitelů zbrojních průkazů. Skupinu E, která 

slouží pro ochranu sebe i majetku, mělo 17 135 osob. Podle 

majitelů střelnic přibývá poslední dobou žen, které chtějí 

umět střílet. Nejvíce přibylo sportovních a loveckých zbraní. 

V Plzeňském kraji je tento rok evidováno celkem 64 808 

zbraní. 

V Plzeňském kraji bylo evidováno tento rok nejvíce 

pionýrů z celé České republiky, celkem 2685 ve více jak 100 

oddílech. Organizaci pomáhá na 2000 dobrovolníků. Pionýři se 

i dnes potýkají s tím, že je lidé spojují s minulým režimem. 

Dnešní Pionýr nemá ale s žádnou politickou ani náboženskou 

ideologií nic společného. Další největší dětskou organizací 

v Plzeňském kraji je Junák-český skaut, který má 3500 členů. 

V úterý 12. března zemřela na infarkt Věra Bílá, 

rokycanská rodačka, romská zpěvačka, která vystupovala po 

celé Evropě se skupinou Kale. Zpívala romsky, česky a 

slovensky. Se zpěvačkou se přišly rozloučit asi dvě tisícovky 

lidí. 

U příležitosti výročí 290 let od svatořečení svatého 

Jana Nepomuckého byla 19. března představena jeho podoba 

v Nepomuku. Bronzovou bustu nejuctívanějšího českého světce 

vytvořili antropologové Eva Vaníčková a Ondřej Bílek. Za 

svatého byl Jan Nepomucký prohlášen 19. března 1729 papežem 

Benediktem XIII. Tělo umučeného světce, který se původně 

nazýval Johánek z Pomuku, nechal 20. března 1393 svrhnout 

z Karlova mostu do Vltavy král Václav IV. Okolnosti umučení 

nejsou dodnes jasné. 

O víkendu 27. a 28. dubna se v Plasích konal 17. ročník 

Dne ve vzduchu. Letecká show přilákala i přes špatné počasí 

několik tisíc lidí. K vidění byla akrobatická vystoupení, 

gripeny a desítky různých letadel. 

V pátek 3. května byla před budovou Krajského úřadu 

Plzeňského kraje zahájena výstava Václavy Jandečkové Falešné 

hranice-Akce Kámen. Výstava mapovala téměř neznámou 

nezákonnou činnost Státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let 

20. století. Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard výstavu 

zahájil. Výstava trvala do 31. května. 

V sobotu 18. května v plzeňském DEPO2015 se konal třetí 

ročník unikátní přehlídky historických i současných vozů 

Skvosty s vůní benzinu. Kromě cestovatelů představila výstava 

legendární značky automobilů i sběratelské kousky, např. 

slavný československý automobil reprezentující předválečný 

vrchol nabídky aerodynamických designových modelů. Automobily 

tohoto typu vlastnili např. prezidenti Eduard Beneš, Klement 

Gottwald, Antonín Zápotocký nebo Jiří Hanzelka a Miroslav 

Zikmund. 
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Na podporu zájmu o technické vzdělávání byl Plzeňským 

krajem vyhlášen již desátý ročník rukodělné soutěže „Řemeslo 

má zlaté dno“. Odborná porota tentokrát vybírala ze 70 

výrobků, které přihlásilo 28 základní a 14 středních škol. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích a na nejúspěšnější žáky 

čekaly hodnotné ceny. 

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje dostala 

nové vybavení za osm milionů. Jednalo se o nové simulátory 

pro výcvik a výuku. Všechny modely jsou vybavené tablety a 

jejich životnost je kolem deseti let. 

Hasičům Plzeňského kraje začaly pomáhat v tomto roce 

drony se speciálními požárními senzory. Létající stroje 

v místě požáru shodí z maximální výšky dvaceti metrů požární 

senzor, kterým hasičům okamžitě poskytne informace o krizové 

události. Ty dokáží měřit teplotu, vlhkost nebo hodnoty 

nebezpečných látek. Požární senzory vyvinula Správa 

informačních technologií (SIT) města Plzně ve spolupráci 

s vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky 

(RICE) při Fakultě Západočeské univerzity. Jde o prototyp, 

senzoriku tohoto typu, který nikde ve světě nenajdete. 

V pátek sedmého června začal v Mariánské Týnici na 

Severním Plzeňsku další ročník Letního barokního festivalu. 

Ten vznikl jako jeden z projektů Plzně coby Evropského 

hlavního města kultury 2015. Akce se konaly na známých i 

pozapomenutých barokních památkách Plzeňského kraje a 

probíhaly od června do září. 

Od 14. do 16. června se konal v Plzni premiérový ročník 

festivalu Industry Open. Festival společně připravily 

organizace Plzeň Turismus a Plzeňský kraj. Festival chtěl 

ukázat návštěvníkům technické památky v regionu a zároveň jim 

umožnit nahlédnout za brány místních firem, výrobních závodů 

a výzkumných center. Festivalová místa byla nejen v Plzni, 

ale také v Nevřeni, Plasích, Chlumčanech nebo Stříbře. 

V pátek 14. června proběhl již sedmý ročník hasičské 

soutěže o Pohár ředitele HZS PK (Hasičskéhý požární sboru 

Plzeňského kraje) na plzeňském náměstí Republiky. Zlato 

vybojoval Jihočech, ale stříbro zůstalo v Plzeňském kraji. 

V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018 zvítězil 

Lobezský park, modernizace trati Rokycany-Plzeň a přístavba 

školní družiny Plzeň-Újezd. Cenu veřejnosti a i cenu 

primátora města Plzně získala rekonstrukce budovy u Seneckého 

rybníka v Plzni. 

V sobotu 22. června se ve vojenském  prostoru na 

Rokycansku u Strašic pořádal již tradiční 30. ročník Bahna, 

velkorysá přehlídka historické i soudobé vojenské techniky. 

Hlavním tématem letošního ročníku byla obrana ČR. Návštěvníci 

mohli shlédnout ukázky z první světové války nebo 

z protektorátu během druhé světové války. Tanky si mimo jiné 

zatančily při tónech Smetanovy Vltavy. Součástí programu byla 

i výstava fotografií z vojenských misí „Ten druhý život“. 

Bahna navštívilo přes padesát tisíc lidí. Přehlídku navštívil 

i premiér Andrej Babiš. 
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Od soboty 29. června začaly opět jezdit Zelené autobusy, 

které ročně svezou desítky návštěvníků do Národního parku 

Šumavy. Letos nově přepravují i elektrokola. 

Z 16. na 17. červenec v noci desítky nadšenců sledovaly 

částečné zatmění Měsíce v Techmania Science Center v Plzni. 

Počasí přálo i zájemcům, kteří tento jev pozorovali nedaleko 

Sylvánské rozhledny. Zatmění vyvrcholilo půlhodinu před 

půlnocí, kdy se Měsíc ponořil ze dvou třetin do zemského 

stínu. Zajímavé bylo i to, že zatmění připadlo na výročí 

startu Apolla 11 na Měsíc. Další zatmění Měsíce pozorovatelné 

v ČR nastane 10. ledna 2020. 

V červenci se českým parašutistům na letišti v Klatovech 

podařil nový národní rekord ve velkých formacích. 

Jednačtyřicet parašutistů v rámci akce M2 50way zdolalo dva 

roky starý rekord, kdy na stejném nebi v jeden okamžik se 

drželo čtyřicet parašutistů. 

Hasiči Plzeňského kraje v červenci vyjížděli ke 2388 

požárům. Průměrně zasahovali u 77 ohňů denně, dlouhodobý 

denní průměr byl 49 požárů za den. Při požárech za minulý 

měsíc červen zemřelo deset lidí.  

V sobotu 17. srpna byl slavnostně vyhlášen vítěz 

krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 Plzeňského kraje, 

obec Pačejov. Zlatou stuhu předával osobně hejtman Plzeňského 

kraje Josef Bernard. 

V prvním pololetí tohoto roku navštívilo Plzeňský kraj 

celkem 382 831 hostů, což představuje meziroční navýšení o 

pět procent. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí 

představovali hosté z Německa.  

Archeologové v plaském klášteře zkoumali, co se ukrývá 

pod barokní sýpkou s kaplí a areálem prelatury, tedy sídlem 

představeného kláštera. Navázali tak na loňský výzkum a 

hledali spojitost mezi nalezenými objekty. Předpokládají, že 

v místech mezi sýpkou a prelaturou se zřejmě nacházela 

městská nemocnice a hřbitov. 

V sobotu 24. srpna v Armádní sportovní střelnici v Plzni 

Lobzích se uskutečnil první ročník Cestářského rodea 

Plzeňského kraje. K vidění byla soutěž cestářů v netradičních 

disciplínách, představení silničářské techniky, prezentace 

armády, ukázka techniky záchranářů a dopravních policistů a 

mnoho dalšího. Nechyběl ani hudební doprovod. 

Návštěvnost většiny hradů a zámků v Plzeňském kraji  

oproti loňsku byla vyšší, např. u Kašperku, Švihova, Rabí 

nebo Velhartic. Návštěvnost zámku Kozel vzrostla o třicet 

procent. 

V pátek 30. srpna se na nádvoří Plzeňského Prazdroje 

představily nejlepší potraviny v Plzeňském kraji za letošní 

rok. O prestižní značku se ucházelo v devíti kategoriích 106 

produktů od 38 výrobců. Zvítězit mohlo jen devět výrobků. 

Byli zde také vyhlášeni vítězové soutěže Regionální potravina 

Plzeňského kraje 2019. 

V sobotu 31. srpna v Plzeňském kraji vyvrcholila 

turistická sezona pohádkami, prohlídkami i pozváním od 

hraběte. Lidé se mohli vybrat, jestli se chtějí trochu bát, 
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pobavit nebo poučit na zámcích, hradech či v klášterech, 

např. v Červeném Poříčí, Horšovském Týně, Kozlu, Švihově nebo 

Velharticích. Akci pořádal Národní památkový úřad na svých 

objektech jako vyvrcholení turistické sezony. 

V září byl opět otevřen po opravách tunel Valík, který 

se tak stal prvním tunelem v České republice, ve kterém mají 

auta povolený průjezd až stokilometrovou rychlostí. 

Počet obyvatel v Plzeňském kraji na konci září se opět 

zvýšil, v kraji žilo 588 751 osob, z toho 296 013 žen, mužů 

bylo o 3275 méně, počet zemřelých byl vyšší než počet 

narozených. Nárůst zajistila výhradně migrace. 

V září byl vyhlášen čtrnáctý ročník podnikatelských 

soutěží Živnostník roku 2019 Plzeňského kraje. Vítězové 

postoupili do celorepublikového finále. 

V úterý 8. října vstoupili do Dvorany slávy hejtmana 

Plzeňského kraje tři plzeňští rodáci. Hejtman Josef Bernard 

v plzeňské Měšťanské besedě ocenil emeritního sládka 

Plzeňského Prazdroje Václava Berku, režiséra a scénáristu 

Jaroslava Soukupa, trenérku a zakladatelku házenkářského 

klubu HC Plzeň Libuši Škvařilovou. Do dvorany letos uvedl 

kraj významné osobnosti již pojedenácté. 

Koncem roku pořádal Plzeňský kraj již 4. ročník soutěže 

o nejlepší kroniku Plzeňského kraje. Ve dnech 13., 14., a 15. 

listopadu se uskutečnila výstava 32 soutěžních kronik 

v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici. 

Cestujících ve veřejné dopravě v Plzeňském kraji   

přibývá. V pracovních dnech v prvním pololetí tohoto roku 

narostl počet cestujících oproti loňskému roku o deset 

procent a o víkendech téměř o třicet procent. V osobních a 

spěšných vlacích vzrostl za první pololetí počet cestujících 

o deset procent v pracovních dnech a o patnáct procent o 

víkendech oproti roku 2018.  

Památkou roku Plzeňského kraje se stala jezuitská kolej 

v Klatovech. Druhou cenu získalo Město Černošín za 

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Ocenění za obnovu 

kulturní památky získala dále společnost Selgen, a.s. za 

zdařilé restaurování božích muk při silnici mezi Pernarcem a 

Málkovicemi. 

Telefonní operátor O2 ke konci letošního roku ukončil 

provoz všech veřejných automatů. Ponechal jen ty, které musí 

povinně spravovat v nejmenších obcích. V Plzeňském kraji  

oproti současnému stavu ubude přes dvě stovky a zůstane jen 

116 budek. Důvod k jejich rušení je prostý, lidé z nich 

nevolají a jejich údržba se nevyplatí. Rušené telefonní 

automaty byly funkční do posledního dne roku. Poté přístroje 

i budky byly demontovány a byla zajištěna jejich ekologická 

likvidace. 

V tomto roce se v našem kraji v krajských nemocnicích 

narodilo 1 750 dětí, ošetřili tu 300 tisíc pacientů, provedli 

třináct tisíc operací a nakoupili přístroje za 160 milionů 

korun. 

Přesně po třiceti letech, 23. prosince, se vzpomnělo na 

den, který ukončil železnou oponu mezi Českou republikou a 
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Bavorskem. Dráty tentokrát přestřihl hejtman Josef Bernard 

spolu s ministrem zahraničí České republiky Tomášem Petříčkem 

a bavorským ministrem financí Albertem Fürackem. 

Tento rok si hasiči z Plzeňského kraje připsali celkem 

8 941 zásahů, z toho bylo 1 184 požárů, 1 561 dopravních 

nehod, tři letecké nehody, 38 železničních nehod a 56 výjezdů 

k záchraně života na žádost zdravotnické záchranné služby. 

Při zásazích v kraji nezahynul žádný hasič a ani žádný nebyl 

vážně zraněn. Mezi kuriózní zásahy patřila např. záchrana 

výra z asi 5 až 6 metrů hluboké fekální jímky na Klatovsku 

nebo se záchrana mývala z pouliční lampy na Domažlicku. 

 

 

 

V o l b y   příloha č.4 

Ve dnech 24. a 25. května se na území České republiky 

již počtvrté uskutečnily volby do Evropského parlamentu. 

Občané v nich volili 21 poslanců, stejně jako v roce 2014. 

Území České republiky tvořilo jeden volební obvod a 

kandidující politické subjekty podávaly pouze jednu 

kandidátní listinu platnou pro celou republiku. Do voleb 

vstoupilo celkem 39 politických stran. O 21 křesel 

europoslanců se ucházelo 841 kandidátů, z nichž 23,9 % 

tvořily ženy. Průměrný věk kandidátů byl 47,6 let, o téměř 

rok více než před pěti lety. Nejmladších kandidátů (21 let) 

bylo 9 a naopak nejstaršímu kandidátovi bylo v době voleb 82 

let. 

V Evropském parlamentu bude Českou republiku zastupovat 

14 mužů a 7 žen. Celkem 21 poslaneckých mandátů si na základě 

výsledků voleb rozdělilo 7 politických subjektů ANO, ODS, 

STAN+TOP 09, SPD, KDU-ČSL a KSČM. Volební účast činila 28,72 

%. 

V Plzeňském kraji přišlo k volbám do Evropského 

parlamentu 28 procent voličů, kteří dali nejvíce hlasů ANO, 

druhá skončila ODS a třetí Piráti. Plzeňský kraj bude podle 

výsledků z voleb v Evropském parlamentu bez zastoupení. 

V Plzni byla volební účast 30,89 %, zvítězilo ANO 

(20,91%), druhé ODS (16,94%) a třetí místo patřilo Pirátům 

(13,70%). 

Na našem slovanském obvodu vyhrálo ANO (19,32% (1653 

hlasů), druhé ODS (19% (1625 hlasů), STA 14,3% (1200 hlasů) a 

čtvrté místo patřilo Pirátům (13,63% (1166 hlasů). Volební  

účast byla 32,87%. 

 

P o č a s í     příloha č.5 

Ve středu 2. ledna zkomplikovalo počasí život plzeňským 

řidičům. Chvíli sněžilo a hned se bouralo. Policisté museli 

řešit okolo 20 nehod, např. v Nepomucké ulici v Plzni na 

Slovanech. 
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V polovině ledna začalo sněžit, ale sníh nepřinesl 

pohodovou zimní náladu, ale kupu problémů. Celý Plzeňský kraj 

postihla sněhová kalamita. Sníh padal zejména na Šumavě, kde 

padaly stromy pod tíhou mokrého sněhu, řada lidí se ocitla 

bez elektřiny, problémy byly i na silnicích. Poté udeřily 

mrazy, na šumavské Kvildě naměřili meteorologové minus 30 

stupňů Celsia. Město Plzeň varovalo před vstupem do lesů a 

parků. Dále město upozorňovalo na nebezpečí uklouznutí na 

chodnících. 

5. února byl naměřen na Šumavě rekordní mráz, téměř 

minus 33 stupňů Celsia. 

Druhá polovina února přinesla naopak teplo s denními 

teplotami až 12 stupňů Celsia. 

Čtvrtý březen se stal nejteplejším dnem tohoto roku, kdy 

teplota se vyšplhala v Plzni téměř k 18 stupňům Celsia. 

V sobotu 9. a 10. března přes Plzeňský kraj se přehnal 

silný vítr a hasiči tak zasahovali v sobotu asi šedesátkrát a 

v neděli už jen sedmnáctkrát. Likvidovali popadané stromy, 

uvolněné střešní krytiny nebo došlo k požárům elektrického 

vedení. Nejhorší situace byla na Tachovsku. Vítr dosahoval 

rychlostí až 110 kilometrů v hodině. 

Větrné počasí potrápilo od soboty do 11. března celý 

Plzeňský kraj. Hasiči si připsali stovky výjezdů, zejména 

k popadaným stromům. Ty komplikovaly provoz na silnici i 

železnici. Lidé se potýkali s výpadky elektrického proudu. 

České energetické závody vyhlásily kalamitní stav v pěti 

okresech České republiky. 

Od 21. března přišlo oteplení až na 19 stupňů Celsia. 

V sobotu 23. března bylo vedro jako v létě, jako by po zimě 

nepřišlo jaro, ale rovnou léto. Teploměr ukázal přes 21 

stupňů Celsia. Následující týden se vrátil do začátku jara 

s teplotami od 6 do 10 stupni Celsia. 

Letošní březen byl pátý nejteplejší od roku 1961. 

Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla 5,6 stupně Celsia. 

Ze soboty 30. na neděli 31. března se po půl roce opět 

změnil zimní čas na letní. 

Začátek dubna byl ve znamení ochlazení, které 

pokračovalo až do 12., 13. a 14 dubna. Vál silný vítr o 

rychlosti až 70 kilometrů za hodinu a na horách dokonce padal 

sníh. 

Naopak na Velikonoce přišlo slunečné dubnové počasí 

s teplotami okolo 22 stupňů Celsia.  

25. a 26. dubna byla v Plzni Bolevci naměřena teplota 

25,4 stupně Celsia, ale na víkend přišlo ochlazení s občasným 

deštěm a teplotami 12-16 stupňů Celsia. 

Tento rok byl měsíc duben příliš suchý. Zvířatům 

nerostla tráva a množí se kůrovec. 

Začátkem května mrzlo a padaly teplotní rekordy. Na 

Šumavě byla osmého května naměřena nejnižší teplota, až minus 

osm stupňů Celsia. Ledoví muži tento rok dostáli svému jménu, 

teploty se pohybovaly od plus tří až do minus jednoho stupně, 

potom od sedmi do jedenácti stupňů. 



10 
 

V polovině měsíce napadlo v Beskydech třináct centimetrů 

sněhu. Meteorologové oznámili, že letošní počasí ovlivnilo 

dlouhodobé proudění studeného vzduchu od severu. 

Naopak konec květnového měsíce se teploty vyšplhaly až 

na 28 stupňů Celsia. 

Květnové srážky, které byly na mnoha místech republiky 

intenzivní, částečně srovnaly negativní vodní bilanci 

z března a dubna, škody na polích už ale mnohde napravit 

nemohly. Trvalé travní porosty začaly růst později a byly 

řidší, což znamenalo problém se zajištěním krmiva pro 

zvířata. 

Letošní květen byl nejchladnějším od roku 1991. Průměrná 

teplota byla 13,8 stupně Celsia (nejchladnější byl květen 

v roce 1876 s průměrnou teplotou 10,5 stupně). 

První červnové dny konečně dorazilo léto, kdy teploty 

vystoupaly i přes tropickou třicítku. 6. června do České 

republiky dorazily bouřky s přívalovými dešti, ale v Plzni se 

jen ochladilo, pršelo a žádné velké problémy nepřišly. Jen 

večer několik obcí na Plzeňsku zasáhl silný přívalový déšť. 

Nejvíce byl postižen Chrást, kde déšť zaplavil ulice a domy 

v dolejší části Chrástu a také zničil cesty na Smědčice. 

Okolo 20. června přišly opět bouřky z veder. 

Pekelná vedra zasáhla celý západ Evropy. Tu sevřel proud 

veder původem ze Sahary a z posledních dnů června udělal 

nedýchatelnou výheň. Na většině území teploty překročily 35 

stupňů a místy až 42 stupňů Celsia. Rekordní teploty hlásily 

i v sousedním Rakousku či Maďarsku (Budapešť hlásila 36 

stupňů). 

Ve čtvrtek 13. června padl v Plzni Bolevci teplotní 

rekord, kde teploměr ukázal 35,7 stupně Celsia. 

V Plzeňském kraji vlna tropických veder 26. června 

vyvrcholila. Plzeň brázdil kropicí vůz, lékaři upozorňovali 

na dodržování pitného režimu, omezení tělesné zátěže a 

doporučení, nenechávat děti a zvířata na přímém slunci. 

V Plzni Bolevci meteorologové zaznamenali 33,6 stupně Celsia. 

Na konci června se ochladilo zhruba o šest stupňů.  

Desátého července bylo na řadě míst rekordně chladné. 

Nejnižší teplotu meteorologové naměřili na Rokytské stati na 

Šumavě minus 5,1 stupně Celsia. Od poloviny července se noční  

teploty pohybovaly od 19 do 15 stupňů, denní pak opět 

vystoupily ke třicítce. 

Přelom července a srpna byl teplý a suchý. Rtuť 

teploměru vyšplhala až na 34 stupňů Celsia. 

Z 11. na 12 srpen noc prozářila velká bouřka. Během 

bouřky podle meteorologů uhodilo asi 40 tisíc blesků. Bouřka 

s lijákem napáchala škody hlavně na Klatovsku, kde zapálily 

blesky dva stohy a jeden dřevěný objekt s domácími zvířaty. 

V Plzni hasiči nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených 

sklepů, výtahových šachet a přízemí budov. 

25. července v Evropě kulminovala druhá vlna veder. 

V sousedním Německu meteorologové přepisovali rekordy, 

protože na severozápadě naměřili vůbec poprvé teplotu vyšší 

než 41 stupňů, 41,6 stupně Celsia. V Paříži byl pokořen 
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sedmdesát let starý teplotní rekord, kde meteorologové 

naměřili 42,6 stupňů Celsia. 

Sucho a teplo v první polovině srpnu nepolevilo. Občas 

místy pršelo, ale celkově se sucho zhoršilo. V polovině 

měsíce začaly docela vydatné místní přeháňky a ty spolu s 

teplým počasím udělaly své, začaly růst houby. Proměnlivé 

počasí udělalo radost houbařům, hlavně na Rokycansku.  

Konec srpna byl tropický s teplotami přes 33 stupňů 

Celsia. Přišly bouřky, které ukončily letní počasí. 

Druhého září se ochladilo o více než deset stupňů a také 

pršelo. O víkendu teploty spadly mírně pod 20 stupňů Celsia, 

ale v následujícím týdnu od středy se teploty vyšplhaly na 24 

stupňů. 

V tento čas začaly růst houby, dokonce i velice vzácné, 

např. hřib borový a žlutý. Ale pozor, každoročně se houbami 

v České republice otráví sto až dvě stě lidí. 

Od 12. září byla rána chladnější, 16. září padaly na 

horách první sněhové vločky a od 19. září začaly noci a 

chladná rána s místními přízemními mrazíky, ale přes den se 

teploty vyšplhaly místy až na 22 stupňů Celsia. 

V pondělí 30. září foukal silný vítr od 55-90 km/hod, na 

horách až 110 km/hod. 

Hladina podzemních vod v České republice byla proti 

loňsku příznivější. Na čtvrtině území se vrátila do normálu, 

výrazně lepší byl také stav vegetace.  

Začátkem října napadl na hřebenech Krkonoš první sníh a 

tak průměrná teplota i v našem Plzeňském kraji klesla v noci 

pod bod mrazu. Přesto letošní říjen přinesl rekordně teplé 

dny i mrazivá rána, průměrná teplota měla 8,1 stupně Celsia. 

Ve druhé polovině října byly na více než deseti stanicích 

Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenány letní dny, 

např. 24. října místy přes 26 stupňů Celsia. 

V prvním listopadovém týdnu pršelo, místy byl sníh 

s deštěm a teploty se ráno pohybovaly okolo 3 stupňů Celsia, 

před den pouze do 10 stupňů Celsia. Druhá polovina listopadu 

byla opět teplotně nadprůměrná, místy teploty dosahovaly až 

k 15 stupňům. 

V pondělí 25. listopadu skončily poslední teplé dny 

tohoto roku. O dva dny později přišlo ochlazení s teplotami 

okolo nuly. 

Od 6. prosince přišlo oteplení, přes den až s 9 stupni 

Celsia. V nížinách pršelo a na horách padal sníh. 

14. prosince varoval Český hydrometeorologický ústav  

před silným větrem. Nárazy větru místy dosahovaly 50 až 70 

kilometrů v hodině. Škody žádné hlášeny nebyly. 

Okolo 20. prosince bylo teplé počasí s 10 až 14 stupni 

Celsia a padaly teplotní rekordy na 53 českých 

meteorologických stanicích, např. na Karvinsku až 16,6 stupňů 

v Plzni okolo 12 stupni Celsia. 

Letošní Štědrý den se zařadil mezi deset nejteplejších 

dnů, v Plzni bylo naměřeno 7 stupňů a o obou svátcích 8 

stupňů Celsia. 
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Poslední den v roce rtuť teploměru se v Plzni vyšplhala 

na 5,9 stupně Celsia a poslední týden v prosinci ani 

nesněžilo. 

Letošní léto, od června do srpna, se stalo nejteplejším 

v historii měření v pražském Klementinu. Mělo průměrnou 

tříměsíční teplotu 22,9 stupňů Celsia. Naopak nejchladnější 

léto bylo v roce 1844 s průměrnou teplotou 16,4 stupně 

Celsia. 

Rok 2019 byl v České republice druhým nejteplejším od 

roku 1961 s průměrnou teplotou 9,5 stupňů Celsia. Nejvíce 

pršelo v květnu a nejméně v dubnu. 

 

 

P l z e ň     příloha č.6 

Už pátým rokem centrální obvod Plzně uchystal místo 

posledního dne v roce ohňostroj až na Nový rok 1. ledna. 

Novoroční ohňostroj je určen především pro rodiny s dětmi. 

Program začíná v 16,30 hodin dětskou diskotékou a samotný 

ohňostroj pak v 17,30 hod. 

V sobotu pátého ledna z plzeňského hlavního vlakového 

nádraží vyjel do Heřmanovy Hutě historický parní vlak. Čtyři 

vagony zaplněné třemi stovkami cestujících táhla parní 

lokomotiva vyrobená v roce 1957. Zájem o jízdu byl veliký. 

Akci pořádal plzeňský Iron Monument Club. 

Druhý lednový týden nového roku zmizela vánoční výzdoba 

z plzeňských ulic. Práce na odstrojování začaly v pondělí 

sedmého ledna a hotovo bylo do konce týdne. Na letošní 

výzdobu byl rozpočet 1,5 milionu korun. 

V neděli 13. ledna zval plzeňský pivovar na školu 

čepování piva. Pod vedením zkušeného pivovarského odborníka 

se zájemci naučí čepovat pivo na „hladinku, Čochtana, šnyt a 

mlíko“. Po absolvování pivní výuky získali absolventi 

certifikát a půllitr se svým jménem. 

Klasické bufety „na stojáka“ začaly krachovat. Například 

klasická firma Pirník u nás v Plzni na Slovanech, která 

fungovala od roku 1993, ukončila výrobu na konci roku 2018. 

Stejně tak skončil vyhlášený bufet Adrie na Klatovské třídě a 

řeznictví Vamil. Na jeho místě je nyní řeznictví Ta Farma, 

která má v nabídce i maso z volných chovů. Podle nutričních 

poradců jedí Češi mnohem zdravěji než v minulosti. Raději 

jdou na sushi, salát s kuřecím masem nebo „čínu“ (čínský 

způsob vaření, hodně zeleniny a hodně koření s masem). 

Od 15. ledna do 28. února se uskutečnil jak v Plzni, tak 

napříč republikou desátý ročník Grand restaurant festival. 

Zájemci se mohli těšit na zvýhodněné menu restaurací, které 

se do festivalu zapojily. 

V polovině ledna plzeňská zoologická a botanická zahrada 

dostala dva přírůstky. Stali se jimi samci kagu chocholatého. 

Kagu. Ten vzhledem připomíná volavku, ale je nelétavý. 

V Evropě je chová pouze šest zoo. 

Rokem 2019 společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. 

vstoupila do druhého desetiletí provozu. Celý areál 
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vědeckotechnického parku v Plzni je lokalizovaný v Městském 

industriálním parku Plzeň Borská pole. Zahrnuje objekty města 

Plzně, BIC Plzeň (Podnikatelské a inovační centrum), 

společnosti s ručením omezeným a právě Vědeckotechnický park 

Plzeň, a.s. Areál celkem klientům nabízí téměř 13tisíc metrů 

čtverečních kancelářských a poloprovozních ploch. V letošním 

roce je naplánováno další dokončení a rozšíření prostor 

parku. Tak dojde k dalšímu zkvalitnění služeb pro inovační 

firmy. 

Město Plzeň tento rok spustilo nové modernizované webové 

stránky www.plzen.eu. Stránky mají jednodušší strukturu, což 

usnadňuje vyhledávání informací. Celý obsah webu byl 

komplexně aktualizován. 

Celý leden probíhalo unikátní hlasování připravené 

Plzeňským Prazdrojem. Hlasování potvrdilo, že nejoblíbenějším 

pivem je tradiční česká světlá dvanáctka neboli český ležák. 

Druhé místo v hlasování získalo svrchně kvašené pivo IPA, 

kterému dalo hlas 17% lidí. 

V den stých narozenin cestovatele Miroslava Zikmunda, 

14. února, vyvěsilo město na radnici prapor a připomnělo tak 

jednoho z nejslavnějších plzeňských rodáků.  

V úterý 19. února položil k pamětní desce brigádního 

generála Miroslava Štandery květiny primátor města Plzně 

Martin Baxa. Přesně před pěti lety tento letec 

československého, francouzského a britského letectva zemřel. 

Do České republiky se vrátil v roce 1994 a žil v Plzni v 

Božkovské ulici. 

Ten samý den zahájil druhé funkční období rektor 

Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček. Jmenovací 

dekret mu předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Robert Plaga. 

V neděli 24. února v plzeňské zoo vyháněli zimu. Od 7. 

základní školy vyrazil průvod masek na statek Lüftnerka. 

Samozřejmostí byly i další tradice spojené s vyháněním zimy. 

Další masopustní veselí se konalo týž den v plzeňském 

DEPO2015. Jedlo se, pilo se a tančilo. Areál provoněly stánky 

s typickými masopustními dobrotami, jako je ovar, tlačenka, 

klobásy, „prdelačka“ nebo štrúdl s kávou. 

V pondělí 25. února v plzeňské Papírně připravili 

cestovatelé dvě 3D projekce s názvy Vrcholy a hlubiny. 

Speleolog a fotograf Marek Audy představil snímky ze svých 

cest na západ USA a z Nového Mexika. Dále horolezec Jan 

Trávníček návštěvníky provedl Nepálem a svahy osmitisícové 

Hory Duchovna-Manaslu. 

V pátek prvního března v Plzni DEPO2015 odstartoval již 

počtvrté pivně-kulturní festival Brewstock. Představilo se 

celkem 17 minipivovarů z různých koutů republiky. Zúčastněné 

minipivovary představily své novinky, bylo jich až na tři 

desítky druhů. Program doprovázelo večerní hudební 

vystoupení. 

Už po deváté poputovala velikonoční várka piva Pilsner 

Urquell do Vatikánu. Zlatému ležáku i surovinám požehnal 

plzeňský biskup Tomáš Holub. Ve Vatikánu byla pak várka 

http://www.plzen.eu/
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symbolicky předána papeži Františkovi. Pivovar tak navazuje 

na tradici starou více než sto let. 

Od počátku března jsou ve výběhu plzeňské zoologické 

zahrady opět k vidění medvědi hnědí, kteří se po více než 

třech měsících probudili ze zimního spánku. 

V pátek 8. března odpoledne začal na Středním odborném 

učilišti elektrotechnickém v Plzni již osmý ročník 

populárního cestovatelského festivalu Letem světem. Pro 

veřejnost byl připraven bohatý program, přednášky, 

fotoprojekce i výstavy. 

V sobotu 16. března začal první letošní Street Food 

Market v plzeňském DEPO2015. Třicet pět pouličních stánkařů 

nabízelo jídla ze zemí z celého světa s úplně netradičními 

chutěmi. Otevřena byla také zážitková výstava Za barokem.  

V sobotu 23. března se v plzeňském DEPO2015 konal 

festival mořských plodů Seafoodand Prosecco. Návštěvníci 

mohli ochutnat sardinky, makrely, ančovičky nebo kalamáry. 

Ten samý den odstartoval v Plzni pátý ročník sdílení 

kol. Za vybraný tarif se zájemce může svést po Plzni na 

typických červených městských bicyklech. V loňském roce 

služba překonala hranici 16 tisíc výpůjček a předpokládá se, 

že letos bude ještě využívanější. 

V sobotu 23. března začaly na plzeňském náměstí 

Republiky farmářské trhy, o které byl velký zájem. 

Ten samý den se konal v plzeňském DEPO2015 první ročník 

festivalu Co.Con. První a jediný festival tohoto typu do 

Plzně přivezl výběr toho nejlepšího ze světa komiksů, 

deskových a počítačových her. Na akci se to hemžilo 

nápaditými kostýmy. 

V neděli 24. března v DEPO2015 v Plzni byla instalována 

jedna z hlavních atrakcí festivalu světla BLIK BLIK-

hyperrealistický model Měsíce britského umělce Luka Jerrama. 

Tento měsíc měl průměr sedm metrů. Festival se konal 29. a 

30. března. Organizátoři připravili také doprovodný program. 

K vidění byly i světelné experimenty. Loni navštívilo 

festival pětatřicet tisíc lidí. 

25. března Plzeňský Prazdroj a město Plzeň smluvně 

stvrdily spolupráci pro rok 2019. Prioritou pro letošek byla 

podpora cestovního ruchu. Spolupráce přispívá ke zlepšení 

kvality života v Plzni a zvyšuje se tak atraktivita města pro 

turisty. Smlouvu pečetil přípitek generálního ředitele 

Plzeňského Prazdroje Granta Liversageho s primátorem Martinem 

Baxou. 

V březnu se Plzeňské historické podzemí rozšířilo o 

dalších téměř sto čtyřicet metrů. Podařilo se vybudovat nový 

vstup do historických chodeb z Pivovarského muzea ve 

Veleslavínově ulici. Historickým podzemím projde přibližně 37 

tisíc turistů ročně, z toho je 66 procent Čechů. 

Do Zoologické zahrady v Plzni dorazila z ostravské zoo 

roční velbloudice Tereza. Přivítal ji a pokřtil první 

náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký. 

V pátek 29. a v sobotu 30. března zažila Plzeň 

jedinečnou podívanou, hru světel. Konal se další, již pátý 
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ročník tradičního festivalu BLIK BLIK-festival světla a umění 

ve veřejném prostoru. Festival připomněl 30 let od sametové 

revoluce a 50. výročí od prvního přistání člověka na Měsíci. 

Na akci se podíleli umělci z České republiky, Británie, 

Francie, Německa a Itálie. Celkem bylo třináct festivalových 

zastávek, od DEPO2015 po Pivovarské muzeum. V minulosti 

navštívilo každý rok festival kolem 45 tisíc diváků. 

Město Plzeň letos investovalo do úpravy parků a 

rekreačních míst přes 45 milionů korun, např. vybudovalo 

cestu z Mikulášského náměstí směrem do parku U Ježíška včetně 

jeho úpravy nebo upravilo odpočinkové místo u řeky Mže 

v Radčicích. 

V sobotu 6. dubna proběhl již druhý ročník oblíbeného 

Oriental Street Food Market, kultura Blízkého východu, 

v plzeňském DEPO2015. Kromě jídla na návštěvníky čekaly také 

kurzy arabštiny, řemeslné dílny či orientální trhy. 

Devátého dubna plzeňští profesionální hasiči převzali 

nový vyprošťovací automobil Scania za přítomnosti primátora 

města Plzně a zástupců odboru bezpečnosti. 

Od čtvrtka 11. dubna začaly na plzeňském náměstí 

Republiky Velikonoční trhy. Nabízely velikonoční zboží a 

trvaly až do velikonočního pondělí. Jako každý rok i 

tentokrát se návštěvníci mohli těšit na každodenní odpolední 

hudební program. 

Pivovarské muzeum zvalo na sobotu 13. dubna dospělé i 

děti na velikonoční dílny. Zájemci si mohli vyrobit tradiční 

velikonoční věci. 

V sobotu 13. dubna se otevřel pro veřejnost v Plzni 

běžně nepřístupný Loosův interiér bytu Huga Semlera. Dům se 

otvírá jen několikrát do roka, tentokrát u příležitosti 

Mezinárodního dne památek. 

V sobotu 20. dubna uspořádal Plzeňský Prazdroj přímo na 

nádvoří pivovaru Velikonoční jarmark. Rodiny s dětmi si tak 

mohly vyhrát na jarních kutilských dílnách a k vidění byla 

tradiční řemesla. Přitažlivá byla i ochutnávka lokálních 

dobrot a piva přímo od zdroje. 

22. dubna odpoledne pod vrchem Krkavec hořel les. Požár 

zasáhl šest hektarů porostu, hasiči vyhlásili třetí stupeň 

požárního poplachu a povolali k zásahu i vrtulník. 

V sobotu 27. a v neděli 28. dubna se sešli v DEPO2015 

kutilové, inovátoři a vynálezci na festivalu Pilsen Mini 

Marker Faire. Festival měl v Plzni premiéru. 

Ve středu prvního května odstartovala v Plzni prvomájová 

vyjížďka motorkářů od historické brány Plzeňského Prazdroje. 

Letos se motorkáři vydali do Tachova na letiště.  

Kamion s návěsem převážející vojenskou techniku, z Muzea 

obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku, na Slavnosti 

svobody boural s vězeňským autobusem na Pražském okruhu a 

jeden člověk zemřel. Tanky částečně poničil oheň. Tak se 

slavnost musela obejít bez dvou historických tanků. 

Od 3. do 6. května se konaly v Plzni již tradiční 

Slavnosti svobody Plzeň. Mezi největší atrakci patřil konvoj 

s více než 220 kusy historické vojenské techniky, v parku za 
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obchodním centrem Plaza byl největší kemp 16. obrněné divize 

americké armády nebo i dobový tábor Královského letectva RAF 

a Československé samostatné obrněné brigády. Dále návštěvníci 

mohli poslouchat hudbu, podívat se na dobovou módu nebo 

dobové scénky. Sedmnáct tisíc lidí mávalo deseti americkým a 

belgickým válečným veteránům, kteří v čele konvoje projeli 

plzeňskou Klatovskou třídou. Oslavy uzavřel hlavní pietní 

akt. 

4. a 5. května připravily Plzeňské městské dopravní 

podniky provoz mimořádných linek historickými vozy, např. 

tramvaje řady T, trolejbusy Škoda 9TR nebo autobus Škoda 706 

RTO. 

Po pětileté přestávce byl v plzeňské zoo obnoven chov 

levhartů čínských. Na konci dubna přijela z polské zoo 

v Krakově samice Tika. 

V sobotu 11. května se konal v Borském parku v Plzni na 

Borech již devátý ročník největší psí události, Psí den. 

Návštěvníci tak mohli se svými miláčky vyzkoušet nejrůznější 

psí sporty nebo nakoupit ve stáncích s chovatelskými 

potřebami. 

V neděli 12. května od devíti hodin začal již jedenáctý 

ročník Festival polévky na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Ve 

čtyřicetilitrových kotlích přivezených z Maďarska se vařilo 

dvacet druhů polévek. Zájem byl veliký. 

Od května do září začaly v Plzni oblíbené večerní 

tematické prohlídky do historického centra. Letos nabídly u 

příležitosti oslav 30 let od sametové revoluce novinku 

v podobě retro procházek. 

Od čtvrtka 16. do neděle 19. května se konal v DEPO2015 

v Plzni festival Treffpunkt, největší přehlídka bavorské 

kultury v České republice. Festival se konal naposled, 

skončil totiž tříletý příhraniční projekt. 

V sobotu 18. května plzeňská Městská plovárna na Radbuze 

v Doudlevecké ulici zahájila sezonu. Součástí zahájení byla 

také výstava, která připomněla historii plovárny a nastínila 

i její budoucnost. V červenci již potřetí přivítala Městská 

plovárna dobrovolníky z celého světa, aby upravili a 

vyčistili břehy řeky Radbuzy. Během července a srpna se 

konaly zajímavé akce, např. Salsa tančírny nebo večery poezie 

a francouzského šansonu. 20. srpna se konala tzv. Retro 

games, benefiční akce Diecézní charity Plzeň. 

O víkendu 18. a 19. května se v autokempu Ostende 

v Plzni u Boleveckého rybníka konal druhý ročník akce Ameriky 

v Plzni. Jednalo se o americká auta, historická i současná. 

Auta přišly obdivovat a vyfotit stovky návštěvníků. 

18. května za obchodním centrem Plaza v Plzni se sjeli 

gurmáni z celého kraje na devátý ročník Beko Fresh Festival. 

Zájem byl obrovský, u stánků např. s křupavými cvrčky stály 

fronty labužníků. 

18. a 19. května se také konal v lochotínském amfiteátru 

jubilejní 15. ročník Dnů japonské kultury s komentovanými 

prohlídkami kimon, ukázkami tušové kresby, tvorbu ikeban, 
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lukostřelby, bojových umění, kulinářských specialit nebo 

workshopy. 

Ve čtvrtek 20. května v obřadní síni plzeňské radnice 

předali zástupci města a Českého červeného kříže čestné 

medaile za nezištnou pomoc druhým. Uděleno bylo celkem 13 

Zlatých křížů 3. třídy za 80 odběrů krve a 39 Zlatých medailí 

profesora Jana Janského za 40 odběrů. Držitelé Zlaté medaile 

mohou bezplatně využívat městskou hromadnou dopravu. 

V sobotu 25. května se slaví Evropský den sousedů, při 

němž se v ulicích či dvorcích scházejí lidé, aby se společně 

pobavili. O část zábavy se postarali sousedé z Německa svou 

DasFest-česko-německou sousedskou slavností, která se konala 

v pravé poledne v plzeňském sadovém okruhu s např. soutěží ve 

válení balíků slámy. Sousedské večeře se konaly na 60 místech 

ve městě. 

24. května od sedmnácti hodin odstartovala tzv. Noc 

kostelů. V Plzeňském kraji se otevřela téměř stovka kostelů, 

přímo v Plzni jich bylo celkem 25.  

24. a 25. května se konala dvoudenní akce v plzeňském 

DEPO2015 s názvem Pivo a rock. Ta nabídla spojení hudebního 

festivalu a pivních slavností. Návštěvníci mohli ochutnávat 

piva z několika desítek malých pivovarů z České republiky. 

V pondělí 25. a v úterý 26. května se konala již po 

čtrnácté v Plzeňském Prazdroji soutěž Pilsner Urquell Master 

Bartender. Hlavním kritériem výčepních pro úspěch v této 

soutěži bylo dokonalé načepování s krémovou pěnou, ale i 

charismatické vystupování, znalost historie piva a správná 

péče o něj. 

Cenu 1. června, kterou uděluje každý rok město Plzeň, 

letos dostal in memorial architekt, křesťanský a politický 

vězeň Jaroslav Cuhra. Cenu získal za trvalou obhajobu a 

prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod. 

Cenu z rukou primátora města Plzně Martina Baxy převzal 

laureátův syn Jaroslav Cuhra mladší. 

Na měsíc červen Plzeňský Prazdroj uvařil pivo, které si 

v lednovém internetovém hlasování zvolili sami pivaři. Nový 

speciální ležák se jmenoval Rozmarná 12 a k dostání byla po 

celý červen ve zhruba 1500 restaurací v rámci programu Volba 

sládků. 

V sobotu 6. a v neděli 7. června se v Plzni otevřely 

neobyčejné zahrady, které nejsou volně přístupné, např. 

Klášterní zahrada dominikánů nebo zahrádky Na Sudech. Akci 

připravil Nadační fond Zelený poklad. 

V neděli 7. června město Plzeň uctilo památku hrdinů 

v Normandii. Společně s velvyslancem ve Francii odhalili 

pamětní desku v muzeu vylodění v Arromanches v Normandii. 

Deska je věnována Československé samostatné obrněné brigádě, 

která byla součástí britských vojsk a zasloužila se o 

obléhání města Dunquerque. Pro město ji vytvořil umělecký 

ateliér Rudolfa a Tomáše Matějky z Plzeňska. 

Ve středu 10. června se zastavil v železniční stanici 

Plzeň-Jižní předměstí protidrogový vlak Revolution train. 

Vlak má za úkol varovat děti před závislostmi nejen na 
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drogách. Uvnitř vlaku se promítaly filmy nebo se konaly 

přednášky. 

Od 8. do 12. června byl k vidění v Plzni v Křižíkových 

sadech již 49. ročník výstavy kaktusů a sukulentních rostlin. 

K vidění byly velké kolekce pěstitelů, kterých tu bylo 

osmadvacet. 

V sobotu 15. června se otevřely brány autobusového a 

trolejbusového depa na Karlově i tramvajové vozovny v Plzni 

na Slovanech. Připravený program nalákal téměř 7000 

návštěvníků. Pro zájemce byly nachystané jízdy historickými 

vozy, výstava kompletního vozového parku, ukázka fungování 

dynamického dispečinku a komentované prohlídky. Sobotní den 

uzavřely noční foto jízdy historických vozů. Několik vozů 

bylo zapůjčeno z Dopravního podniku hlavního města Prahy. 

V červnu přibylo v našem městě patnáct nových sdílených 

kol. Celkem je jich už 94. Systém sdílených bicyklů byl 

posílen díky výrobci klimatizací, který věnoval dar ve výši 

100 000 korun právě na nákup nových kol. Kola jsou zájemcům 

k dispozici v centru města i jeho okolí. 

Archiv města Plzně ke svému 150. výročí vzniku spustil 

jako dárek elektronickou Encyklopedii Plzně. Encyklopedie 

přibližuje historii plzeňských ulic, událostí, budov a 

osobností spjatých s městem. Digitální archiv umožňuje přes 

dálkový přístup studium archivních fondů uložených v městském 

archivu. Lidé si tak mohou listovat digitalizovanými 

materiály, mezi které patří nejstarší středověké dokumenty, 

rukopisy nebo kroniky. 

V pátek 21. června uplynulo sedmdesát let od popravy 

generála Heliodora Píky. Jeho památku si připomněli u pamětní 

desky u věznice v Plzni na Borech občané, představitelé města 

a organizací. 

Heliodor Píka byl protinacistický bojovník a po 

vykonstruovaném soudním procesu byl zde v plzeňské věznici 

oběšen, ale ne nacisty. 

Od pátku 21. do soboty 22. června se konal v Plzni 

Gambrinus den 2019 u příležitosti kulatého sto padesátého 

výročí pivovaru Gambrinus, který je součástí společnosti 

Pilsner Urquell. Akci zahájil průvod pivovarských v čele se 

šestnácti bubeníky a oblíbeným Patronem s královským 

doprovodem. Centrum města se proměnilo ve velkou pivní 

zahrádku. Kromě piva si návštěvníci užili i spoustu muziky. I 

přes nepřízeň počasí oslavilo kulaté výročí založení pivovaru 

rekordních 34 tisíc lidí. 

Ve čtvrtek 27. června si město Plzeň připomnělo 69. 

výročí popravy Milady Horákové a uctilo její památku 

položením věnce k pomníku Milady Horákové na Slovanské aleji. 

Pomník je umístěný před školou a tvoří úryvky z jejích 

posledních dopisů z vězení, které byly její rodině předány až 

v roce 1990. 

Milada Horáková byla oběšena 27. června 1950 ve věku 48 

let ve věznici na Pankráci v Praze. 

V pátek 28. a v sobotu 29. června se v plzeňském 

DEPO2015 konala akce s názvem Plzeňské Ovínění 2019. Jednalo 
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se o ochutnávku kvalitních vín z Moravy i ze zahraničí 

kombinovaná s vybraným jídlem. Vstupné činilo 100 korun a 

v ceně byla festivalová sklenička a katalog vín.  

Projekt byl připraven s podporou Vinařského fondu a 

záštitu převzal hejtman Plzeňského krajeK. 

Od 4. července do 23. srpna si Plzeňané užívali tradiční 

již 16. ročník Léto v Prazdroji. Ten nabídl opět prázdninové 

populární čtvrtky se známými hudebními skupinami a pátky 

patřily tradičně promítáním filmů. Návštěvníci se také mohli 

těšit na sobotní grilování na Formance 6. července a 10. 

srpna. V rámci celosvětového boje proti odpadu zavedl 

pořadatel během Léta v Prazdroji používání ekologických 

vratných kelímků. 

O víkendu 20. a 21. července se konal v plzeňském 

DEPO2015 třetí ročník moderních i historických aut „Skvosty 

s vůní benzínu“. Celkem k vidění bylo asi 300 aut a 

motocyklů. Na výstavě se podíleli soukromí sběratelé, ale i 

regionální a republikové autokluby. Na výstavu přišlo téměř 

10 tisíc návštěvníků. 

Od pátku 26. července v Plzni Svaz neslyšících společně 

s Českou poštou zpřístupnil službu nedoslýchavým a seniorům 

tzv. komunikátor. Přístroj se nachází na hlavní pobočce České 

pošty v Solní ulici v centru města. 

Prvního srpna vedení Plzně oznámilo, že kašna Chrtice je 

mimo provoz, protože má spálené čerpadlo.  

Koncem července postavila Vodárna Plzeň v Kopeckého 

sadech mobilní vodní bránu, kterou proudila pitná voda. Napít 

a osvěžit se vodou se mohli také pacienti Fakultní nemocnice 

Plzeň, Transfuzní stanice v Plzni na Borech a na centrálním 

příjmu Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně. Plzeňská 

vodárna věnovala nemocnici stotisícový dar, z něhož nemocnice 

pořídila dvě nerezová pítka. 

V sobotu desátého srpna se sídlo záchranářů Plzeňského 

kraje otevřelo veřejnosti. Zájemci si mohli prohlédnout 

vystavené záchranné vozy, další techniku nebo se mohli 

zúčastnit komentované prohlídky. Při té se dozvěděli o práci 

záchranářů. 

V neděli 11. srpna DEPO2015 uspořádalo akci Swap Plzeň 

II s heslem Přines, vyměň, odnes, recykluj. Účelem bylo 

zbavit se nepotřebného oblečení a zároveň si odnést kousky, 

které nepotřebují jiní. Přitom se konaly také zajímavé 

přednášky a workshopy. 

Tu samou neděli byl Den židovských památek. Při této 

příležitosti byla otevřena plzeňská Velká a Stará synagoga 

veřejnosti zdarma a navíc probíhaly i komentované prohlídky. 

V úterý 13. srpna se v plzeňských Šafaříkových sadech 

podávalo exotické jídlo při akci Food festival. Ten byl 

součástí festivalu Živá ulice. Národnostní menšiny žijící 

v České republice představily svá tradiční jídla.  

V polovině srpna samec pandy červené, Nepál, utekl 

z plzeňské zoo a deset dnů trávil na svobodě. Objevil ho 

pejskař v lese u Radčic a následná odchytová akce skončila 

úspěšně. 
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Ve čtvrtek 15. srpna se konalo slavnostní vyhlášení 

soutěže Pilsner Urquell Master Bartender 2019, kterou 

každoročně pořádá Plzeňský Prazdroj. Soutěžilo 250 výčepních 

z celé republiky. 22 nejlepších se probojovalo do finále a 

vítězem se stal Simon Balonek, druhou nejlepší výčepní se 

stala Eliška Rajchmanová a nejsympatičtějším mistrem výčepním 

se stal Michal Španěl. 

V sobotu 17. srpna DEPO2015 hostilo „africké trhy“, při 

kterých návštěvníci našli např. obří jackfruit, papáju, 

barevné dračí ovoce, koření ze Zanzibaru, čokoládu nebo 

čerstvé kakaové boby. Akci pořádala Virunga, česko-ugandský 

food projekt, který dováží čerstvou zemědělskou produkci ze 

srdce Afriky.   

Primátor Plzně Martin Baxa navštívil v pondělí 19. srpna 

legendárního cestovatele a plzeňského rodáka Miroslava 

Zikmunda ve Zlíně, kde nyní žije. Dodatečně mu tak 

pogratuloval k jeho letošním stým narozeninám.  

Od 22. srpna do 30. září mohli zájemci spatřit 

v plzeňské Techmanii dosud nezveřejněné záběry z Apolla 11 

z výzkumných center NASA, Národního archivu a zpravodajství 

té doby.  

V srpnu se v plzeňské zoo vylíhlo devět mláďat vzácného 

hada křovináře. Je to nejdelší zmijovitý had, který může 

dorůst délky až 3,5 metru. 

V sobotu 24. srpna centrem Plzně prošel Duhový pochod 

(pochod gayů, lesbiček, transsexuálů a dalších sexuálních 

menšin). Vypravil se z Mlýnské strouhy na náměstí Republiky, 

a odtud pokračoval do Papírny v Plzni na Slovanech. Asi 

padesátka demonstrantů s prapory organizace Česká Plzeň se 

pokusila zastavit průvod, ale odpůrci byli bez násilí 

vytlačeni policisty, kteří dohlíželi na pořádek. 

V sobotu 31. srpna se do sportovního areálu TJ 

Lokomotiva Plzeň na Slovanech v Plzni sjelo dvanáct stovek 

modelářů z různých koutů republiky, ale i z Německa či Ruska. 

Konal se 14. ročník populární mezinárodní soutěže modelářů 

Pilsen Kit. V rámci oblíbené soutěže buď vystavovali své 

exponáty, nebo si jen prohlíželi výtvory ostatních kolegů. Od 

prodejců si bylo možné také modely či doplňky k modelování 

zakoupit. Vystaveno bylo celkem 550 modelů od 177 žáků, 

juniorů a seniorských modelářů. 

První zářijová neděle v Plzni už tradičně patří 

Festivalu polévky. V 40litrových kotlích dovezených 

z Maďarska se vařilo přímo před zraky diváků. Vařily nejen 

vyhlášené plzeňské restaurace, ale i neziskové organizace. 

Festival zakončil osmý ročník Živé ulice. V Plzni se akce 

konala již po dvanácté. 

Ve čtvrtek 5. září se konalo na náměstí Republiky 

v Plzni deváté mistrovství republiky v hasičské soutěži 

Nejtvrdší hasič přežije. Hasiči museli zvládnout velmi 

náročné disciplíny, např. vyběhnout schody na Plzeňskou věž 

nebo lézt po žebřících. 

V sobotu 7. září začala v plzeňském areálu DEPO2015 

interaktivní výstava Já hrdina a akce Hrdinové z Plzně. Děti 
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si mohly vyzkoušet např. základy první pomoci, zásady 

bezpečného chování v dopravním provozu nebo se ocitnout u 

dopravní nehody. Výstava trvala do konce letošního roku.  

V sobotu sedmého září se uskutečnila v kreativní zóně 

v plzeňském DEPO2015 akce nazvaná Hrdinové Plzně. Na akci se 

představily všechny složky integrovaného záchranného systému, 

hasiči nebo byla představena nová technika a speciální síly, 

které jsou připravované například proti teroristickým útokům 

nebo zásah u dopravní nehody i zadržování pachatelů.  

Obyvatelé Plzně budou potkávat od září unikátní tramvaj, 

která je součástí spolupráce fotbalové Viktorie Plzeň a 

Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Tramvaj by měla 

přilákat co nejvíce nových lidí do Registru dárců, do něhož 

vstoupili i noví fotbaloví členové Viktorie Plzeň. 

V úterý 10. září se konala v prodejně zdravé výživy 

(Biologic)v Plzni na Slovanech na náměstí generála Píky 

přednáška o zdravotní prevenci a výživě po celý život. 

V pátek 13. září bylo otevřeno půl kilometru dlouhé 

odpočinkové místo a kavárna, tzv. Náplavka, na levém břehu 

řeky Mže mezi Wilsonovým mostem a na levé straně mostem U 

Jána. Vznikly zde betonové i travnaté plochy. Město zaplatilo 

za Náplavku přes padesát milionů korun. 

Od 11. do 16. září zaplnily plzeňské náměstí Republiky 

Václavské trhy. Kromě nákupů se návštěvníci mohli svézt na 

kolotoči nebo si užít odpolední hudební program. 

Od 20. do 21. září se konal již 12. ročník festivalu 

minipivovarů Slunce ve skle v areálu pivovarského dvora 

Plzeň-Purkmistr a na přilehlé selské návsi v Plzni Černicích. 

Představilo se 50 pivovarů, připraven byl bohatý kulturní 

program a na programu byly i prohlídky pivovaru Purkmistr. 

Ten samý víkend proběhly v Plzni na plzeňském náměstí 

Republiky a v prostoru před Západočeským muzeem Dny vědy a 

techniky. Žáci základních škol i široká veřejnost měla 

možnost již po čtrnácté zhlédnout celkem 32 interaktivních 

expozic. 

Poslední zářijový víkend proběhl v plzeňských Kopeckého 

sadech podzimní Plzeňský festival vína 2019. Na festivalu se 

představilo na dvacet malých a středních vinařství z Moravy a 

z Čech. Kromě nabídek vína se návštěvníci mohli těšit na 

pestrou gastronomickou zónu či zajímavý doprovodný program. 

V sobotu 28. září, na svatého Václava, se symbolicky 

uzavřela letošní motorkářská sezona na nádvoří plzeňského 

pivovaru, tzv. Svatováclavská vyjížďka. 

Ten samý den do Plzně zavítal Karel IV. a město mu na 

počest přichystalo jezdecký rytířský turnaj U Ježíška. Na 

kolbiště se sjelo půl tuctu urozených pánů, kteří se s koňmi 

utkali o cenné odměny a přízeň panovníka. Doprovodily je 

jejich družiny, které předvedly své šermířské umění. 

Zatančily dámy, přijeli kejklíři a muzikanti nebo bylo také 

připraveno dobové tržiště. 

V sobotu se také konaly ve Škodalandu Plzeňské ohýnky 

aneb „Kouzla v oblacích“. Letos akce nabídla namísto soutěže 
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ohňostrojů pouze jejich přehlídku. Jednou z ukázek byl tzv. 

tichý ohňostroj, bez zvukových efektů. 

V září se město Plzeň zapojilo do aplikace Záchranka, 

skrze kterou mohou lidé dostávat na své telefony varovné 

hlášení o vážných událostech na území města. Aplikace je 

rovněž pomocníkem v případě nouze. Naše město se tak po Praze 

stalo druhým městem v republice, které se do projektu 

zapojilo. 

Od 30. září do 4. října se v Plzni Doubravce konal Týden 

seniorů s bohatým programem. 

Svět si připomíná mezinárodní den ochrany zvířat. 

Zoologická zahrada v Plzni si tento den připomněla akcí 

Zvířecí sobota s velkým srazem plyšových zvířátek. 

V sobotu 5. října se konala oslava piva Pilsner Urguell. 

Letos v říjnu uplynulo od uvaření první várky plzeňského 

ležáku 177 let. Slavnost se uskutečnila v areálu Plzeňského 

Prazdroje, v Mlýnské strouze a na náměstí Republiky. Pivo se 

točilo ze 160 výčepních kohoutů. Novinkou letošních slavností 

bylo, že se otevřely nabídky minipivovarů, které k této 

příležitosti uvařily své vlastní spodně kvašené ležáky. 

Součástí celé akce byl již tradičně i hudební program. 

Navzdory chladnému počasí přišlo více než 25 tisíc lidí. 

V ten samý den se konala v DEPO2015 akce Opravme Česko. 

Za menší poplatek se před zraky návštěvníků byly opravovány 

donesené porouchané spotřebiče. Výtěžek byl předán na kampaň 

Opravme Česko. 

Současně s touto akcí se zájemci mohli seznámit 

s Afrikou, proběhly totiž Africké trhy, na kterých byly  

vystaveny exotické produkty, koření, čokoláda, kakao a 

čerstvé kakaové boby ze Zanzibaru. 

V noci ze 7. na 8. říjen došlo k znečištění Drnového 

potoka v Lubech u Klatov, když do vody unikl prostředek na 

moření dřeva a řeka Úhlava byla tak znečištěna nebezpečnou 

chemikálií.  

Od pondělí 14. října proto muselo město Plzeň začít 

odebírat pitnou vodu z řeky Radbuzy. 

Vodárna Plzeň zastavila v neděli večer provoz úpravny 

vody, čímž zabránila vniknutí nebezpečné látky do technologie 

úpravny. Po dobu čerpání vody z Radbuzy do vodárny musela být 

uzavřena cyklostezka okolo plzeňského areálu Škoda Sport 

Park. V pondělí hasiči instalovali zařízení na čerpání vody 

z řeky Radbuzy. Zásobování pitnou vodou pro obyvatele Plzně 

nebylo ohroženo. Z preventivních důvodů se obyvatelům 

nedoporučovala konzumace ryb ulovených v řece Úhlavě a 

Berounce, zalévaní touto vodou na zahradách, ani napájení 

dobytka. V průběhu soboty 12. října navýšilo odtok z přehrady 

Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě, a tedy ke 

snížení koncentrace. 

Vodárna Plzeň začala 15. října odpoledne znovu pouštět 

do své úpravny vodu z řeky Úhlavy. Během pondělí a noci na 

úterý výrazně klesly hodnoty nebezpečných látek v řece. 

Od čtvrtka 10. října do 16. října začaly na náměstí 

Republiky v Plzni tradiční Havelské trhy s ukázkami lidových 
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řemesel, ochutnávkou regionálních dobrot nebo hudební 

vystoupení. 

V polovině října přivítala plzeňská zoologická zahrada 

dvouletou samici hrabáče kapského Sabi, která pochází 

z Belgie. Je to savanový hmyzožravý savec, dosahuje délky 

těla až sto čtyřicet centimetrů a hmotnosti i pětašedesát 

kilogramů. 

Od pondělí 21. října mohli Plzeňané začít využívat 

systém sdílených koloběžek. Stojany se nacházejí na náměstí 

Republiky, u Studijní a vědecké knihovny, u Západočeského 

muzea, na rohu Americké ulice a Anglického nábřeží a v areálu 

DEPO2015. Koloběžka je uchycena v každém stojanu pomocí 

elektronického zámku a k jejímu zapůjčení stačí pouze 

Plzeňská karta nabitá na minimálně 90 dní. Koloběžek je 

celkem 35, na nápad přišel spolek K světu. 

Ve čtvrtek 24. října se konala 56. konference pro rozvoj 

veřejného osvětlení v plzeňském Parkhotelu na Nepomucké 

třídě. Koncepci na obnovu veřejného osvětlení v Plzni 

představil náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí 

Michal Vozobule. Plánováno je postupně vyměnit veškeré 

osvětlení za jiné, které bude přizpůsobené danému prostředí a 

šetrnější k životnímu prostředí. 

V pátek 25. října se v plzeňském Parkhotelu uskutečnila 

benefiční módní přehlídka, na které se vybralo pro rodinu 

dvou chlapců, kterým zemřela maminka na rakovinu. Na vstupném 

se vybralo 106 800 korun. 

V úterý 29. října byla otevřena po čtyřměsíční rozsáhlé 

rekonstrukci legendární plzeňská kavárna Měšťanská beseda. 

Secesní kavárna, která nese nový název Café Beseda, by měla 

hostům nabídnout hlavně kvalitní občerstvení. Modernizace 

kavárny ve významném kulturním středisku vyšla na 5,86 

milionů korun.   

Od pátku 1. do neděle 3. listopadu byl otevřen již 13. 

ročník veletrhů Moderní dům a byt a Žena a domov v Plzni 

v hale TJ Lokomotivy na Slovanech. Návštěvníci se mohli např. 

poradit s odborníky jak na rekonstrukci domu nebo bytu, 

seznámit se s novými druhy kotlů, zahradnickými potřebami. 

V části Žena a domov si zájemci mohli prohlédnout koženou 

galanterii, postele z masivu, kuchyňské a domácí spotřebiče 

nebo dámské konfekce české výroby. 

Plzeň si jako každý rok připomněla výročí vzniku 

samostatného československého státu celodenním programem, do 

kterého se zapojily na tři desítky kulturních nebo 

sportovních subjektů a také významných firem. Prohlídky budov 

a zajímavých míst s průvodcem, exkurze, návštěvy zahrad, 

aktuálních výstav, okružní jízdy historickými vozy veřejné 

dopravy, festival pouličního jídla, sousedské procházky nebo 

sportovní aktivity měly společné pojítko, kterým byl vstup za 

symbolických 28 korun nebo zdarma. V podvečer se konalo 

vzpomínkové setkání u Památníku národního osvobození na 

náměstí Tomáše G. Masaryka. Po něm následoval lampionový 

Průvod světel, který prošel trasou po Klatovské třídě na 
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náměstí Republiky. Akce vyvrcholila ohňostrojem v barvách 

trikolóry na náměstí Republiky. 

Druhého listopadu bylo k vidění dobývání hradeb barokní 

Plzně, mušketýři, šerm, tanec a hudba v akci nazvané 

Mušketýři v Plzni a Mansfeld před branami. Proluka 

Křižíkových sadů se přenesla do období třicetileté války, kdy 

vojska generála Petra Ernesta Mansfelda dobývala městské 

hradby. 

Od 2. do 11. listopadu se konaly na plzeňském náměstí 

Republiky již tradiční Martinské trhy. Bohatá nabídka 

vánočních výrobků a bohatý kulturní program. 

Ve středu 6. listopadu se uskutečnil druhý ročník 

festivalu Inovujeme Plzeň v plzeňském areálu DEPO2015. 

K vidění byli např. roboti, 3D tiskárny a 3D učebnice, 

vodíková autíčka nebo elektromobil. Nechyběla ani armádní 

technika. 

Sládci Plzeňského Prazdroje společně se studenty 

pivovarnictví uvařili speciální pivo k oslavám Mezinárodního 

dne studenstva a k výročí 30 let od sametové revoluce. 

Sametový ležák symbolicky souvisí s datem 17. listopadu 1989 

a lidé si jím mohli připít v českých hospodách. 

V letošním ročníku soutěže „Top Odpovědná firma“ obdržel 

Plzeňský Prazdroj nejvýznamnější ocenění. V konkurenci 

několika desítek společností získal hlavní cenu Trendsetter 

za to, že dlouhodobě v České republice udává směr v oblasti 

udržitelnosti a za přínos nových inspirativních podnětů 

k zodpovědnému podnikání. 

Plzeň začátkem listopadu vybrala vánoční strom, který 

bude opět umístěn na náměstí Republiky. Jde o smrk, který 

měří téměř 15 metrů, a byl pořízen ze soukromého pozemku na 

Roudné. 

Ve středu 6. listopadu se uskutečnil v DEPO2015 

jednodenní festival Inovujeme Plzeň. Návštěvníci se mohli 

těšit na technologie z oblasti umělé inteligence, dronů nebo 

řešení pro chytrá města. 

Od soboty 9. listopadu se do plzeňských ulic začala 

umisťovat vánoční výzdoba. Město ve spolupráci s Plzeňskými 

dopravními podniky se opět dohodly na vánoční tramvaji na 

tramvajové lince č. 2. Vánoční strom na náměstí Republiky se 

začal zdobit 18. listopadu a poprvé se rozzářil na první 

adventní neděli, tedy 1. prosince. 

Od 11. do 17. listopadu se v DEPO2015 konal již čtvrtý 

ročník festivalu Plzeň Design Week. Na programu byly 

přednášky, diskuze i workshopy věnované módě, architektuře i 

řemeslu. V rámci výročí sametové revoluce si festival 

připomněl výstavou legendární československé designové 

produkty, např. kola Favorit, hračky Fatra nebo vozítko 

Velorex. 

V ten samý termín se konaly v Plzni speciální prohlídky 

Plzeňského historického podzemí pouze za svitu baterek. 

V pondělí 11. listopadu přijel do Plzně svatý Martin 

skutečně na bílém koni. Světce a jeho družinu uvítali na 

náměstí Republiky, kde se konal poslední den Martinský trh. 
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V pondělí 18. listopadu byla odhalena busta Milady 

Horákové, právničky a oběti politických procesů. Busta zdobí 

průčelí budovy úřadu Plzeňského kraje a vyhotovila ji 

sochařka Magdaléna Roztočilová. Součástí díla je také 

doprovodný text, úryvek z posledního dopisu Milady Horákové. 

Ten samý den zástupci města Plzeň uctili památku jednoho 

z nejvýznamnějších plzeňských podnikatelů Emila Škody. U 

příležitosti jeho 180. narozenin položili květiny na 

podnikatelův hrob na plzeňském Mikulášském hřbitově. 

V sobotu 23. listopadu začaly na plzeňském náměstí 

Republiky největší a nejdelší adventní trhy v tomto roce. 

Dále se tento den konala v Plzni na Slovanech v DASu již 

tradiční výstava Minerál, přehlídka drahých kamenů, nerostů, 

minerálů, zkamenělin, šperků, kaktusů a sukulentů květin. 

V pátek 29. a v sobotu 30. listopadu se uskutečnil 

Kreativní veletrh tvoření v plzeňské Hale TJ Lokomotiva 

v Plzni na Slovanech. K zakoupení byl nejrůznější tvořivý 

materiál a konaly se tvůrčí workshopy. 

Na první adventní neděli, prvního prosince, se 

slavnostně rozsvítil vánoční strom na plzeňském náměstí 

Republiky. Sváteční slovo pronesl plzeňský biskup Tomáš Holub 

a primátor města Martin Baxa. Poté následoval bohatý kulturní 

program. 

Letošní vánoční strom je patnáct metrů vysoký smrk 

ztepilý. Letos má kompletně novou výzdobu. Té dominuje bílé 

světlo ledové barvy a světelné řetězy dosahují délky 3,5 

kilometru a umožňují postupné rozsvícení stromu. Dále jsou na 

stromě instalovány také blikající LED žárovky, světelné 

řetězy s efektem padajícího sněhu a na vrcholku září bílá 

hvězda. Letošní výzdoba přišla na 700 tisíc korun. 

Dále první adventní neděli vyjela opět z vozovny 

Plzeňských městských dopravních podniků do plzeňských ulic 

vánoční tramvaj. Vánoční tramvaj se stala v minulém roce u 

Plzeňanů velice oblíbenou. Tak Plzeňské dopravní podniky 

chtěly cestující překvapit něčím novým, a proto vyzdobily 

interiér vozu tak, aby adventní nálada dýchala po celou dobu 

jízdy. 

Další akcí prvního prosince se stala již tradiční 

projížďka s Mikulášskou tramvají. Ta se vydala s anděly, 

čerty a Mikulášem do ulic Plzně v čase mezi 12,30 a 17 

hodinami. 

Plzeňské Pivovarské muzeum se v době adventních sobot 

měnilo ve vánoční dílny a letošní rok nabídlo výrobu 

lucerničky na betlémské světlo, sněhuláka z papírové ruličky, 

motané svíčky z včelího vosku a vánoční lodičky z vlašských 

skořápek. 

V neděli osmého prosince se uskutečnil v Plzni a 

v Domažlicích večer s názvem Zapalme svíčky-Světový den 

památky zesnulých dětí. Plzeňský kostelík U Ježíška 

zavzpomínal na zemřelé děti. Příchozí si mohli vyrobit svíčku 

z včelího vosku. Poté svíčky společně zapálili a v 19 hodin 

se konala ekumenická bohoslužba. 
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Tu samou neděli se v plzeňském DEPO2015 konala přehlídka 

dvaceti strašidelných čertů a démonů, anděla a Mikuláše. Na 

zlobivé hříšníky došláplo několik čertů. Na návštěvníky 

čekalo např. tancování, focení s čerty i strašidelné efekty. 

Mikuláš nakonec odměnil děti dárky. 

Ve středu 11. prosince se v plzeňské Papírně konalo 

exhibiční klání Slam poetry (básnicko-zpívaný přednes). 

Představila se zde polovina letošních finalistů z finále 

Mistrovství České republiky z pražské MeetFactory. 

V sobotu 14. prosince v Plzni na Bručné pořádal spolek 

Naděje pro kočky Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli 

pomazlit s kočkami i koťátky a některé z nich si třeba i 

adoptovat na dálku nebo si ji odvézt domů.  

V neděli 22. prosince byla v plzeňském areálu DEPO2015 

připravena africká a asijská exotika. Návštěvníci mohli 

ochutnat nejrůznější druhy ovoce a dodat tělu před Vánocemi 

pořádnou porci vitamínů. Akci připravila Virunga.cz, česko-

ugandský projekt, který z Afriky letecky dováží čerstvou 

zemědělskou produkci. 

Ten samý den přivezla skautská družina do Plzně 

Betlémské světlo. Betlémskému světlu požehnal při mši 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie plzeňský biskup Tomáš 

Holub. Plamínek se rozdával na více místech v kraji a v Plzni 

si ho mohli vyzvednout ve stanu na náměstí Republiky. 

V pondělí 23. prosince skončily plzeňské adventní trhy 

na náměstí Republiky.  

V pondělí 30. prosince byl překonán dosavadní rekord 

v návštěvnosti plzeňské zoo. Před polednem přišel půlmiliontý 

návštěvník. 

V tomto roce se v Plzni narodilo celkem 4162 dětí, 

z toho 1986 dívek, 2176 chlapců a 63 párů dvojčat. 

Bylo uzavřeno 649 sňatků, což je v posledním desetiletí 

druhé nejnižší číslo. 

Nejoblíbenějšími jmény v Plzni se u dívek stala Anna, 

Eliška a Natálie. U chlapců je to jméno Jakub, Jan a Tomáš. 

Na plzeňské matrice nechali zapsat do rodných listů 

svých dětí neobvyklá jména, např. dívky Colette, Aiméé či 

Feria a chlapci Káleb, Odysseas nebo Avdai. 

Tento rok byl v počtu turistů rekordní. V Plzni přespalo 

přes 330 tisíc turistů, což je o šest procent více než v roce 

2018. Nejvíce hostů přijelo tradičně ze sousedního Německa. 

Lákali je například Slavnosti svobody nebo Pilsner Fest. 

 

 

K u l t u r a    příloha č.7 

V závěru roku se v Plzni dokončil projekt na ucelené 

zaznamenání historie krajské metropole. Byl vydaný třetí a 

závěrečný svazek Dějin města Plzně. Poslední díl publikace se 

věnuje vývoji města v letech 1918 až 1990, jeho vydáním se 

završil projekt, na němž téměř osm let pracovalo celkem 60 

autorů, část z nich mimoplzeňských. Dějiny města Plzně 3 

navazují na Dějiny města Plzně 2, jež vyšly před dvěma lety a 

mapovaly období od roku 1788 do 1918. Třetí díl se zabývá 



27 
 

lety 1918 až 1990, má více než tisíc stránek a téměř čtyři 

stovky obrazového materiálu.  

První díl, který zahrnuje období od pravěku do roku 

1788, byl slavnostně představen v dubnu 2014. 

V sobotu pátého ledna od 16,30 hodin zazněla Rybova mše 

na Jiráskově náměstí v Plzni na Slovanech v kostele Panny 

Marie Růžencové. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován 

do Tříkrálové sbírky. 

V neděli 6. ledna se konala milá tradice, Tříkrálový 

pochod k Ježíšku. Sraz byl ve 14 hodin na plzeňském náměstí 

Republiky u stromečku. Malí koledníci zpívali koledy a děti 

se zhostily role koledujících tří králů. Společně se potom 

průvod vydal na cestu ke kostelíku. V cíli byl ozvučený Živý 

betlém z Dobřan. V 16,30 pak začala poutní mše a po ní 

Tříkrálový koncert smíšeného sboru Vox imperfekta. 

Celý leden byla k vidění před Studijní a vědeckou 

knihovnou na venkovních panelech, jak Plzeň vypadala před 

rokem 1989. Výstava tak připomněla, že letos uplynulo 30 let 

od sametové revoluce. Výstavu připravilo nakladatelství Starý 

most. 

V neděli 13. ledna v plzeňské Papírně na Slovanech se 

konal Den deskových her. Návštěvníci si mohli přinést i svoji 

oblíbenou hru a zahrát si v příjemném prostředí se známými i 

neznámými lidmi. 

V neděli 20. ledna si ve Velké synagoze v Plzni 

připomněli události z ledna roku 1942, kdy z Plzně odjížděly 

transporty Židů do koncentračního tábora v Terezíně. Hrála 

hudba, konalo se čtení a akci doprovázela také výstava, 

kterou připravil fotograf Radovan Kodera. 

25. ledna byla otevřena v areálu plzeňského DEPO2015 

výstava Za barokem. Ta byla určena především pro děti, ale i 

pro zájemce o baroko. Pro ty byl připraven lektorský program. 

Symbolem výstavy byla tzv. Rosa Bohemice aneb zobrazení mapy 

českých zemí v podobě srdce. 

Po vánoční a novoroční přestávce začala 25. ledna v 

Kulturním domě Šeříkovka s pravidelnými koncerty, které 

zahájila skupina Regenerace, v níž se sešli muzikanti 

z legendárních kapel Turbo, Bumerang, Pumpa či Odyssea. 

 Po roce obsadila plzeňské náměstí Republiky téměř 

dvacítka ledových soch. Mrazivé dílo bylo k vidění 25. a 26. 

ledna. Tématem letos bylo království zvířat. Pro dospělé 

pořadatelé připravili ledový bar. 

V lednu Odbor kultury Magistrátu města Plzně vydal 

publikaci o životě a díle Miroslava Horníčka s názvem 

Miroslav Horníček-100 let. Byla vydaná v edici Významné 

plzeňské kulturní osobnosti k jeho nedožitým stým 

narozeninám.  

V sobotu 16. února se konal v DEPO2015 slavnostní 

jedenáctý plzeňský electroswingový galavečer. Zatančily 

hvězdy parketu, jak z domova, tak i ciziny. 

24. února pořádalo plzeňské DEPO2015 Masopustní 

veselici. Návštěvníci si mohli ochutnat i zakoupit domů 
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masopustní dobroty. Konaly se i dílny pro děti např. lektoři 

učili děti vyrábět masopustní masky. 

Koncem února si Plzeňané připomněli 50. výročí od úmrtí 

Jiřího Trnky. Unie výtvarných umělců provozuje galerii Jiřího 

Trnky a v ní instalovala Trnkovu originální paletu, kterou jí 

věnoval manželský pár z Klatovska. 

V pátek prvního března od 19 hodin v Kulturním domě 

Šeříkovka v Plzni na Slovanech vystoupili populární herci Eva 

Holubová a Bob Klepl s talkshow Zůstane to mezi námi. 

8. března v pátek  v DEPO2015 byly vyhlášeny výsledky 

hudební ankety Žebřík magazínu iReport. Letošní ročník byl 

vyrovnaný, nikdo nezískal více než jedno prvenství. 

V neděli 17. března přijel do Kulturního domu Šeříkovka 

v Plzni na Slovanech slavný kytarista a skladatel Michal 

Pavlíček. Ten hraje se seskupením BSP s Monikou Načevou, se 

Stromboli a s Pražským výběrem. 

V březnu byla k vidění v Pasáži Slávia v Plzni na 

náměstí Republiky výstava s názvem Lidé z vosku. Pořadatelé 

výstavy chtěli seznámit návštěvníky se zajímavými osudy lidí, 

kteří v minulosti opravdu žili a nejčastěji pracovali 

v cirkusech a panopticích po celé Evropě. 

V pátek 15. března se sešli v Plzeňském Prazdroji 

v návštěvnickém centru tvůrci z nejrůznějších oborů na akci 

tzv. Pecha Kucha Night. Vystoupilo celkem třináct zajímavých 

osobností, jednou z nich byl např. plzeňský sochař a 

restaurátor Jakub Vainar. 

V sobotu 2. března plzeňská zoo vítala jaro tradičním 

odemykáním České řeky a probouzení lesa. Součástí programu 

byla i lesní pedagogika, jak se šetrně chovat k vodnímu 

světu. 

27. března se konala v DEPO2015 přednáška Jana 

Lukaševiče nazvaná Cesta zpátky. Ten se při svých studiích 

podílel na projektech americké NASA i Evropské kosmické 

agentury. 

Začátkem dubna už pátým rokem navazuje Západočeské 

muzeum v Plzni na pradávnou tradici-vynášení Morany. V pátek 

pátého dubna v jedenáct hodin vyšel průvod, který nesl 

Moranu. Šel Dřevěnou ulicí, Křižíkovými sady, Pallovou ulicí, 

podchodem pod Tyršovou ulicí a Morana byla hozena do vody, do 

řeky Radbuzy z mostu U Jána. 

Od 11. do 16. dubna začal již dvaatřicátý ročník 

filmového festivalu Finále v Plzni. Nabídl 124 projekcí a byl 

také uveden film Edmond, který natočil francouzský režisér 

Alexis Michalik v roce 2018 a téměř celý měsíc točil 

v plzeňském Velkém divadle a hrálo v něm asi sto padesát 

Plzeňanů. 

V uměleckém centru v Papírně v Plzni na Slovanech se 18. 

dubna konala exhibice ve slam poetry (specifický básnicko-

zpívaný přednes). Účinkoval např. Anatol Svahilec nebo Honza 

Dibitanzl. 

V sobotu 13. dubna měla večer premiéru opera Iris ve 

Velkém divadle v Plzni. Neznámá a realistická opera se 
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odehrává v Japonsku a byla uvedena v italském originále 

s českými a německými titulky. 

Na Velký pátek, 19. dubna plzeňský Kulturní dům 

Šeříkovka pořádala bigbítové Velikonoce. Mimo jiné vystoupila 

kapela Kabát revival nebo Aušus. 

V sobotu 20. dubna na nádvoří plzeňského pivovaru 

proběhl Velikonoční jarmark. Návštěvníci viděli ukázku 

tradičních řemesel od mistrů v dobových kostýmech, tvořivé 

jarní dílny pro děti i rodiče. 

Od 25. dubna do 12. května hostoval v Plzni pod mostem 

Milénia v ulici U Ježíška cirkus Jo-Jooo. Kromě programu byli 

k vidění tygři sibiřští, pumy americké, koně, lamy, hadi i 

krokodýli. 

V sobotu 28. dubna oslavila v Kulturním domě Šeříkovka 

v Plzni na Slovanech pražská kapela Benefit svou „padesátku“ 

při příležitosti jejich narozeninové tour. Pozvala si hosta, 

jednu z nejstarších plzeňských rockových kapel Sifon 

original. 

V neděli 28. dubna se uskutečnilo v plzeňském DEPO2015 

Venkovské EXPO. Hala v kreativní zóně se proměnila v tvůrčí 

dílnu. Před očima návštěvníků vznikaly půvabné ozdoby, 

košíky, výrobky od dráteníka a mnoho dalšího. Organizátoři 

lákali na showroom (velký prostor k zobrazení výrobků nebo 

show zábavy), v němž byl vystavený 3D model původního 

železničního mostu přes hracholuskou přehradu. Lidé si mohli 

poslechnout zajímavé hudebníky. 

Prvního května se na nádvoří Plzeňského Prazdroje konala 

přehlídka studentských kapel Kapeláž. 

Na prvního máje se ve Chvojkových lomech v Plzni na 

Slovanech již tradičně konalo prvomájové bigbítové odpoledne 

jako vzpomínka na zemřelé muzikanty. 

Od května do září probíhaly opět večerní tematické 

prohlídky do historického centra Plzně. Letošní novinkou bylo 

u příležitosti oslav 30. výročí od sametové revoluce Retro 

procházka Plzní. Dále nechyběly dětmi oblíbené Báje a pověsti 

plzeňské nebo prohlídka zaměřená na plzeňské osobnosti. 

Průvodci se zaměřili na město v době socialismu. Prohlídky se 

konaly vždy v sobotu podvečer. 

Ve čtvrtek 9. května se na mnoha místech Plzně od 18 do 

23 hodin četly knihy, tzv. Noc literatury. Kulturní událost, 

která nabízí veřejnosti seznámit se s netradičním způsobem 

s tvorbou současných evropských spisovatelů. Akce se koná 

pravidelně v předvečer největšího knižního veletrhu v zemi. 

Knihy předčítaly známé osobnosti, např. biskup Tomáš Holub 

nebo moderátor Jakub Železný. 

V sobotu 11. května proběhl v Plzni ve velkém sále 

Měšťanské besedy již desátý ročník celodenního festivalu 

elánu a vitality dříve narozených s názvem Senioři (opět)baví 

seniory. Představily se pěvecké sbory, kapely, sokolská 

vystoupení, hudební a taneční čísla, vystavovatelé nebo 

mistři mluveného slova.  
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Dále se tento den v Plzni od 10,30 konal slavný majáles. 

Průvod vyšel z prostoru U Branky a šel k lochotínskému 

amfiteátru, kde se konal bohatý hudební program. 

Od 14. do 16. května byla k vidění předaukční výstava 

děl pro Hospic svatého Lazara ve Staré synagoze v Plzni. 

Vystaveno bylo 89 děl od 80 soudobých umělců. Jednalo se o 

fotografie, obrazy, šperky, grafiky a sochy. Aukce se konala 

v sobotu 18. května v Měšťanské besedě v Plzni. Výtěžek 

poputoval na sbírkový účet a využil se na náklady spojené 

s přímou péčí o pacienty, na léky, zdravotnický materiál, 

polohovací lůžka a další. 

Od 16. do 19. května se v Plzni na náměstí Republiky 

konal šestý ročník Plzeňského festivalu stepu. V programu se 

vystřídaly choreografie domácího i zahraničního stepu. 

V sobotu 18. května se od 10 hodin otevřelo veřejnosti 

osmnáct plzeňských dvorků. Návštěvníci se mohli podívat např. 

do Zbrojnické 6, na Klatovskou 13 nebo na náměstí Republiky 

23, 20, 13 a 12. Mezi dvorky se svým koncertním pořadem se 

přesouvalo seskupení Šámoll a ŠunDur. S návštěvníky si 

povídala architektka Anna Hostičková. Dvorky byly volně 

přístupné. 

V neděli 19. května začal v plzeňské Staré synagoze nový 

koncertní cyklus Rok židovských skladatelů. Interpreti uvedli 

Večer židovských písní a moudrých příběhů. 

Od 21. do 22. května Plzeň slavila festival duchovní 

kultury, Letnice. V Západočeském muzeu se konala rozprava 

biskupa Tomáše Holuba nad biblickou Písní Písní nebo byl 

připraven varhanní koncert. 

Ve středu 29. května potěšila Plzeňany na trase 

Světovar-Sady Pětatřicátníků tramvaj plná hudby. Byla to 

benefiční akce pořádaná na záchranu vzácných šťáhlavských 

varhan, která se koná pravidelně již dva roky. Vybralo se 

celkem 150 tisíc korun. V tramvaji také vystoupil Pěvecký 

sbor a Komorní orchestr Církevního gymnázia v Plzni. 

V pátek 31. května plzeňské náměstí Republiky ožilo 

hudbou. Konala se zde akce ZUŠ Open, na které žáci základních 

uměleckých škol předvedli své talenty. V Plzeňském kraji se 

do programu zapojilo šestadvacet zařízení.  

Poslední týden v květnu město Plzeň vydalo v edici 

Významné plzeňské osobnosti publikaci o kardinálovi Josefu 

Beranovi 1888-1969) s názvem Josef kardinál Beran, Milostí 

Boží jsem, co jsem. Publikace je připomenutí 50. výročí úmrtí 

tohoto významného plzeňského rodáka. Kniha se stala 

pokračováním výstavy, která se uskutečnila na přelomu 

listopadu a prosince 2018 v prostorách mázhauzu plzeňské 

radnice. 

Od 31. května do 28. srpna byla v Plzni v Církevním 

muzeu otevřena zajímavá výstava Církev a pivo. Mniši vařili 

pivo už ve středověku, původně pouze pro svoji potřebu, 

případně ho posílali bratrům ze svého řádu. Až do sedmnáctého 

století se však vedly ostré spory, zda je mok nápoj božský 

nebo ďábelský. Za vrchol lze považovat osmnácté století. 

Potom díky josefínským reformám některé pivovary zanikly nebo 
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si je převzala šlechta. V České republice je v současné době 

jediný církevní pivovar v Želivi. 

 Součástí sbírky byly také originály darů, které 

vytvořil Plzeňský Prazdroj a daroval papeži Benediktovi nebo 

současnému Svatému otci. 

V sobotu 1. června se uskutečnil celodenní festival 

vietnamské kultury Ahoj Hanoi! v DEPO2015. Lidé se mohli 

seznámit s módní přehlídkou tradičních vietnamských oděvů, 

vietnamských tanců, přednášek o cestování po Vietnamu, 

představení tradičního vietnamského divadla nebo ochutnávku 

české a vietnamské kuchyně. Vstup byl zdarma. 

Prvního června byla otevřena na plzeňském vlakovém 

nádraží výstava týkající se ukončení vlakové pošty. Příchozí 

si mohli také prohlédnout čtyřnápravový železniční vůz 

s původním vybavením z roku 1985, který se používal do roku 

1999. Výstava byla součástí dne otevřených dveří České pošty, 

která prvního června slaví dvacet let zařízení v Plzni-

Křimicích. 

O víkendu prvního a druhého června proběhl v Plzni v 

lochotínském amfiteátru desátý ročník oblíbeného festivalu 

Metalfest. Na festival přijelo rekordních 15 tisíc fanoušků 

tvrdé muziky, většinou oblečených do černé barvy. Podle  

policie nedošlo k žádnému incidentu.  

O tom samém víkendu se konal v Plzni v prostorách Správy 

informačních technologií v Cukrovarské ulici již 4. ročník 

DronFest 2019. Proběhly též přednášky, o které byl velký 

zájem. 

V pondělí 3. června bylo u příležitosti 75. výročí 

vylodění spojeneckých vojsk v Normandii slavnostně otevřelo 

muzeum Patton Memorial Pilsen v Plzni. Prostory a expozice 

muzea byly upraveny. Návštěvníci se mohli těšit také na nově 

vystavené artefakty. 

Sochařský festival SCULPTURE LINE začal již po páté. 

Sochy tak obsadily ulice a veřejná prostranství v centru 

Plzně. Oficiální zahájení bylo šestého června a instalace 

uměleckých děl byla na jednotlivá místa umisťována postupně 

v průběhu června. Festival trval do 30. září a mnohé sochy 

zůstaly i nadále na svých místech. 

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy 

otevřela výstavu Kubišta-Filla Plzeňská disputace. Vystavené 

obrazy pocházejí převážně ze sbírek Západočeské galerie, 

jejíž kolekce děl Bohumila Kubišty a Emila Filly je jedna 

z největších v České republice. Další archiválie včetně 

jedinečné korespondence byly zapůjčeny z řady státních i 

soukromých sbírek. Výstava trvala od sedmého června do 

dvacátého devátého září. 

O druhém červnovém víkendu, od 7. do 9. června se 

uskutečnil jubilejní 25. ročník Historického víkendu v Plzni. 

Ten se konal na několika scénách, na náměstí Republiky, 

v Mlýnské strouze nebo Proluce v Křižíkových sadech. Letošní 

městské slavnosti dominoval sobotní historický průvod, jehož 

součástí byl dvouhrbý velbloud a císař Rudolf II. Historický 

víkend se koná v Plzni od roku 1995 každoročně. 
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O tom samém víkendu opět dorazil do Plzně Mezinárodní 

folklorní festival. Ten probíhal v centru města U Branky. 

Vystoupily soubory ze Slovenska, Rumunska, Indonésie či 

Mexika. Mezinárodní folklorní festival je místem setkávání 

milovníků folkloru a lidového umění už od roku 1997. 

V polovině června se konalo v Plzni na nádvoří 

Plzeňského Prazdroje sochařské sympozium studentů plzeňské 

Střední umělecké školy Zámeček. 18. června pak byly vyhlášeny 

výsledky o nejlepší sochu. O vítězi rozhodla veřejnost. 

V pondělí 22. června se konal v Praze v Senátu ve 

Valdštejnské zahradě Den Plzně. Každý rok se tak představuje 

naše město tuzemským i zahraničním turistům. Hlavní roli měla 

Plzeňská filharmonie, která letos slaví 100. narozeniny. Nad 

akcí převzal záštitu senátor a starosta ÚMO Plzeň 2 Lumír 

Aschenbrenner. 

V úterý 25. června byla otevřena v plzeňské síni „13“ 

Západočeské galerie výstava Kresbou ke smyslu známého 

kreslíře Jiřího Slívy, plzeňského rodáka. Jeho tvorba byla 

zastoupena kresbou, litografiemi i malbou olejem. 

S prvním prázdninovým víkendem ožila Plzeň hned třemi 

velkými kulturními akcemi. První byla páteční Noci s operou, 

na kterou přišlo neuvěřitelných 7500 diváků. V amfiteátru za 

Plazou se v pátek konal druhý ročník festivalu Rock in Plzeň, 

na který přišlo 2500 návštěvníků. V soboru měl premiéru 

Švanda Dudák, který se stal dvanáctou inscenací Divadelního 

léta pod plzeňským nebem. 

Od 4. do 6. července již po třetí roztančil centrum  

Plzně letní festival romské kultury AraFest. Festival 

představil romskou i neromskou kulturní scénu, vystoupily 

známé kapely, k vidění byla fotografická výstava FUTUROMA a 

zajímavé workshopy.  

Od pátku 12. července se mohli Plzeňané každý 

následující pátek těšit na letní kino, které se nacházelo u 

Zahradního pavilonu Formanka nad nádvořím  plzeňského 

pivovaru. Vstupné činilo 100 korun a v ceně byl i welcom 

drink. 

V neděli 14. července se v Plzni na Borech na vězeňském 

dvoře uskutečnil první venkovní festival, open air. Členy 

kapel, které tam vystoupily, byli i samotní trestanci. 

Festival Mezi katry tak navázal na dubnový koncert skupiny 

Zrní, která na Borech odstartovala projekt Havlovy děti 

Havlovi. Myšlenka na první open air koncert na nádvoří 

plzeňské věznice se zrodila v hlavě zdejšího kaplana. Vězni 

byli kontrolováni i při poslechu písniček. Na nádvoří jich 

seděla asi stovka, z oken přihlíželo dalších dvě stě vězňů. 

Plzeňská radnice 15. července otevřela ve vstupní hale 

výstavu „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 

1918/1993“. Výstava tak představila začátky diplomatických 

vztahů našeho státu s Německem v roce 1918 a pak 1993, včetně 

milníků jako Českoněmecká deklarace z roku 1997 nebo 

strategický dialog z roku 2015. To vše je doplněno dobovými 

fotografiemi. Výstava byla přístupná do 2. srpna. 
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15. až 17. července začala tradiční akce Živá ulice. Ta 

se začala konat v prostorách Mlýnské strouhy a DEPO2015. 

Celkem se odehrálo osm představení pod širým nebem od umělců 

nejen z Čech. Hlavní blok festivalu se uskutečnil od 9. do 

18. srpna na šesti místech centra Plzně. Vstup na festival 

byl zdarma. 

Ve čtvrtek 18. července Západočeské muzeum v Plzni 

otevřelo výstavu Jan Koula-Vlastimil a novorenesančník-100 

let od úmrtí. Jan Koula byl architekt, ale především tvůrcem 

sgrafitové výzdoby plzeňské renesanční radnice. Výstava 

představuje jedinečné kresby a akvarely, nábytek, předměty ze 

skla a keramiky, šperky a výšivky. 

Ten samý den plzeňské DEPO2015 zvalo na výstavu Zikmund 

100. Dva mladí cestovatelé se vloni vypravili po stopách 

legend Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Za necelých 

deset měsíců zdolali 130 tisíc kilometrů, navštívili 32 zemí 

a zmapovali, jak se změnila místa, která slavná dvojice 

dokumentovala šedesát let před nimi. Výstava končila 10. 

srpna. 

Od pátku 19. července v Plzni na hradišťské plovárně 

začalo již tradiční Hradišťské kulturní léto, Hrakuléto. Akci 

zahájila kapela Hibaj. Od soboty 20. do neděle 28. července 

se na plovárně promítaly filmy. Vstupné činilo 200 korun a 

výtěžek byl věnován na charitativní účely. Hradišťské 

kulturní léto pořádá TJ Sokol Plzeň-Hradiště. 

Od soboty 20. července v Plzni u Ježíška se otevřelo 

jeviště pod otevřeným nebem s inscenací Cyrano s Michalem 

Dlouhým v hlavní roli. Odehrálo se celkem sedm představení. 

Od prvního září se slavnostně otevřela kavárna Náplavka 

u řeky Radbuzy v Plzni. Nové odpočinkové místo ale sloužilo 

veřejnosti již v srpnu. Kulturní programy následovaly. 

Ve čtvrtek prvního srpna  plzeňské DEPO2015 patřilo 

festivalové Postapokalypse, např. promítání premiéry filmu 

mladého režiséra Leoše Kastnera s názvem Trash Town. 

Promítání proběhlo s besedou k filmu. Dále se promítal film o 

sportovním klání. 

V sobotu od 3. srpna po tři dny se konal v Plzni 

v pořadí již čtvrtý ročník Mezinárodního dixielandového 

festivalu Plzeň. Hlavní festivalový den se konal v sobotu, 

neworleánským průvodem všech kapel od katedrály svatého 

Bartoloměje. Stovky lidí přihlížely tanečníkům, jak se za 

zvuků dixielandové hudby i s muzikanty vydal průvod po okruhu 

centra Plzně. Festival skončil v pondělí večer. 

U příležitosti nedožitých 75. narozenin plzeňského 

umělce, malíře, sochaře, grafika a patriota Vladimíra Havlice 

pořádala Galerie Jiřího Trnky výstavu jeho obrazů nazvanou 

Květy na skále. Tam bylo k vidění třiadvacet jeho obrazů, 

které byly zapůjčeny od soukromých sběratelů. Další výstava 

jeho obrazů byla instalována ve výstavním prostoru v prvním 

patře plzeňské radnice. Výstava byla zahájena ve středu 7. 

srpna a trvala do neděle 1. září. 
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Ten samý den, 7. srpna se na nádvoří DEPO2015 pod 

otevřeným nebem promítal americký muzikál La La Land 

v původním znění s titulky. 

O den později zazpíval na festivalu Léto v Prazdroji na 

nádvoří pivovaru zpěvák Ivan Hlas. 

Od 9. do 18. srpna se konal v Plzni již tradiční 

Festival Živá ulice. Pět pódií v centru Plzně nabídlo více 

než stovku akcí. Jako každý rok prostor U Branky a Proluka 

v Křižíkových sadech patřily dětem, které hlavně lákalo tzv. 

loutkoviště. Tam si děti mohly sami zahrát pohádku nebo 

přijít na pohádku hranou. Festival pořádala pražská agentura 

ArtProm ve spolupráci s plzeňským Kulturním spolkem 3P.  

V pátek 23. a v sobotu 24. srpna se konal velkolepý 

hudební festival Létofest v plzeňském DEPO2015. Byla 

postavena dvě pódia, na nichž se střídali interpreti. 

Návštěvnost byla veliká. 

V úterý 27. srpna roztančila DEPO2015 amatérská taneční 

soutěž ve streetdance, které se mohl zúčastnit kdokoli, od 6 

do 22 let, a netančil v žádném komerčním kroužku nebo taneční 

škole. K vidění bylo exhibiční vystoupení zkušených tanečníků 

a workshopy. Akci pořádal Terénní program COM.PASS, který 

usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života 

mladých lidí z Plzně a okolí. 

Ve středu 4. září zahájil v Plzni kulturní sezonu průvod 

Vendelín, který dostal jméno po řediteli Městského divadla 

v Plzni. Průvod prošel sadovým okruhem kolem Západočeského 

muzea a Velkého divadla až na náměstí republiky. Tam začal 

doprovodný program a večer vystoupila Plzeňská filharmonie, 

která právě vstupuje do jubilejní sté sezony. 

V pátek šestého září výrobce lihovin Stock Božkov 

pořádal svůj první festival Stock Mixfest, největší festival 

míchaných drinků, na Božkovském ostrově. Nechyběla barmanská 

show a známé české kapely. 

V neděli osmého září se konal festival, který představil 

kulturu indonéských ostrovů Bali a Indonésie. Festival se 

konal v hotelu U Pramenů v Plzni na Roudné. Návštěvníci mohli 

ochutnat menu připravované indonéským kuchařem, zhlédnout 

balijské a javánské tance, prohlédnout si výstavu artefaktů 

z Indonésie nebo fotografie z cest po Indonésii. 

Od 11. do 19. září začal Mezinárodní festival Divadlo. 

Lidé se bavili nejen v uzavřených kamenných sálech, ale i pod 

širým nebem v prostoru U Branky. Festival nabídl na pět 

desítek představení. 

O víkendu od 13. do 15. září se konalo slavnostní 

otevření tzv. Náplavky na Radbuze. Náplavka je na levém břehu 

koryta řeky Radbuzy v délce 550 metrů podél Anglického 

nábřeží v Plzni. Na lávce vznikla kavárna a po celé délce 

stavby je venkovní a parkové osvětlení. Návštěvníci mohli 

zhlédnout hudební vystoupení, ohňovou show, divadlo, 

tančírnu, letní kino nebo řemeslný workshop. 

V sobotu 14. září vystoupila v Plzni v lochotínském 

amfiteátru hudební skupina Kabát. V Plzni se zastavila 
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v rámci svého narozeninového turné. Kapela letos oslavila své 

třicátiny. 

Od pondělí 16. září do 13. října proběhly v Plzni Polské 

dny několika výstavami. První výstava byla v plzeňské Staré 

synagoze, dále venkovní výstavou na plzeňském náměstí 

Republiky nebo programem v DEPO2015. Výstava a program byl 

spojen s festivalem Svět knihy či českopolským jazzovým 

koncertem v  Plzeňském Prazdroji. 

Od 19. do 21. září Plzeňský kraj pořádal třídenní 

festival cestovního ruchu ITEP v nové barevné hale TJ 

Lokomotiva Plzeň na Slovanech. Konal se již po patnácté. Na 

dvou tisících metrů čtverečních se představilo na 120 

vystavovatelů z celé republiky a také z Rumunského Banátu, 

Slovenska, Rakouska, Německa či Itálie. Připraven byl 

třídenní doprovodný program složený z koncertů, divadelních 

představení, přednášek nebo autogramiád. 

V pátek 20. září byla v Západočeském muzeu v Plzni 

otevřena výstava 90 let hokeje aneb fanoušci sobě. 

Pořadatelům výstavy se podařilo shromáždit cenné relikvie od 

více než šedesáti fanoušků, které během dobrých i špatných 

sezon posbírali. Výstava trvala až do 20. února 2020. 

Do Plzně opět zavítal od 20. do 21. září literární 

festival a knižní veletrh, Svět knihy. Proběhl v plzeňském 

DEPO2015. Vystavovatelů bylo zhruba sedmdesát, konaly se 

výstavy, např. Trikolóra (komiksová výstava, která přibližuje 

mladým rok 1989) nebo speciální programy pro děti. 

Od 27. do 29. září se uskutečnil už po třetí Festival 

dětských pěveckých sborů Musica acalanthis. Hlavní 

festivalový koncert se konal v Měšťanské besedě. 

V pátek 27. září se konal v Kulturním domě Šeříkovka  

v Plzni na Slovanech koncert legendární české kapely 

Stromboli. 

O víkendu 28. až 29. září se již po čtvrté otevřely 

dveře ateliérů, galerií, škol a dalších míst, kde umění 

vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky to byla příležitost 

poznat umělce osobně nebo si třeba zkusit sami tvořit, např. 

sochání z porobetonu, výrobu šperků nebo figurální kresbu 

s akademickým malířem. 

V sobotu 28. září se odehrál v plzeňském DEPO2015 první 

ročník Country dne pro všechny milovníky country hudby. 

Od 1. října byla zahájena výstava k uctění Emila Škody, 

průmyslníka a zakladatele Škodových závodů v Plzni. 

Instalována byla ve Smetanových sadech a k vidění byla do 

konce října. 

Od 2. do 5. října již po šesté zaplavily centrum našeho 

města desítky zahraničních i českých umělců při multižánrovém 

mezinárodním festivalu Pilsen Busking (pouliční umění) Fest 

2019. Návštěvníci měli možnost vidět umělce z Anglie, 

Brazílie, Finska, Ghany, Itálie, Izraele, Německa, 

Portugalska, Ruska, Slovenska a dalších zemí. Těžiště celého 

festivalu bylo v lokalitě sadového okruhu, v Kopeckého 

sadech, Šafaříkových a Smetanových sadech. Zde vyrostla 
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podia, buskingové či kreativní zóny a celý prostor vyplnily 

různorodé výstavy. 

Ve čtvrtek 10. října uvedl filmový klub v areálu 

DEPO2015 evropskou koprodukční novinku Nemilovaní. 

Od pátku 11. do neděle 13. října se konal v plzeňském 

DEPO2015 filmový festival Road movies, zaměřený na filmy 

natočené na cestě. V programových blocích se představily 

filmy z USA, Mexika, Venezuely, Švédska, Číny a dalších 

destinací. 

Od pátku 11. do úterý 15. října začal v DEPO2015 

pětidenní první český multižánrový projekt pro návštěvníky ve 

věku od 10 měsíců do tří let a jejich rodiče. Děti i rodiče 

čekala řada divadelních představení, workshopy nebo Bleší 

cirkus či koncert vážné hudby Filharmoniště. Dále akci 

provázelo obří bludiště, hravé tabule, odpočívárna nebo 

nafukovací prolézačka. 

V sobotu 12. října se konalo celorepublikové setkání 

velocipedistů v Plzni, na které jich přijelo z celé republiky 

sto třicet. Hlavní program začal v jedenáct hodin na náměstí 

Republiky představením zúčastněných cyklistických klubů, dále 

následovaly cykloreje a balet na vysokých kolech. Na 

odpoledne byla naplánovaná exhibiční projížďka po Plzni. 

Ten samý den se konala v Divadle Josefa Kajetána Tyla v 

Plzni světová premiéra opery Broučci od Jana Karafiáta 

napsaná v druhé polovině 19. století. Operu Broučci uvedl 

hudební skladatel Jan Jirásek spolu s libretistou Tomášem 

Jarkovským a inscenaci režíroval šéf plzeňského operního 

souboru Tomáš Ondřej Pilař. 

11. a 12. října se uskutečnil Panenkový festival, 

neobyčejná výstava sběratelů panenek v České republice. 

Vystaveny byly panenky umělecké, retro, ale i starožitné, a 

dobové kočárky. 

Od středy 16. října do pátku 18. října v plzeňském 

DEPO2015 nabídl filmový festival Filmfest nejaktuálnější 

snímky z Německa, Rakouska a Švýcarska. Akce přinesla nejen 

kvalitní mainstream (soubor myšlenek a postojů, které 

reprezentují názory, hodnoty a vkus většiny ve společnosti) a 

dokumenty, ale také snímky, které měly úspěch na 

mezinárodních festivalech. 

V pátek 18. října vystoupila kultovní česká 

undergroundová kapela The Primitives Group v hospodě Pod 

Kopcem v Plzni Božkově. Jako hosta si skupina pozvala skupinu 

Excalibur. 

V neděli 20. října se konal v Korandově sboru v Plzni na 

Anglickém nábřeží slavnostní koncert se vzácnými varhany. Ty 

se dočkaly náročné rekonstrukce, která nástroji vrátila 

originální podobu z roku 1932. 

V pondělí 28. října primátor města Plzně Martin Baxa 

udělil u příležitosti 101. výročí samostatného Československa 

Cenu města Plzně lékařce Mileně Králíčkové, dále ocenil šest 

významných osobností historickou Pečetí města Plzně. Městskou 

historickou pečeť obdrželi historik a archivář Jaroslav 

Douša, architektka Anna Hostičková, spoluzakladatel muzea 
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americké armády Paton Memorial Pilsen Milan Jíša, výtvarník, 

signatář Charty 77 a politik Vladimír Líbal, režizér a 

kameraman Jan Loučím a památkář Petr Marovič. 

V úterý 29. října v kulturním domě Šeříková zahrála 

populární hudební skupina Jelen v rámci turné. Jako speciální 

host vystoupila Míša Tučná, dcera Michala Tuičného. 

Od 8. do 14. listopadu se konal 12. mezinárodní filmový 

festival pro děti a mládež Juniorfest. Festival se konal 

v pěti městech. Akce byla soutěžní přehlídkou mnoha desítek 

projekcí. 

 Sobota devátého listopadu v plzeňském DEPO2015 patřila 

dětem. Díky Juniorfestu se tu konal Den s Českou televizí. 

V neděli 17. listopadu uplynulo přesně 30 let od začátku 

sametové revoluce. Budova bývalého sídla Krajského výboru 

Komunistické strany Československa v Plzni na Americké třídě 

se dočasně změnila na kulturní centrum. Projekt Zúročení 

ukázal třicet let demokracie a svobody prostřednictvím 

umělecké tvorby. Během prohlídek budovy se návštěvníci 

dozvěděli, že na střeše této budovy dodnes zůstala velká rudá 

pěticípá hvězda. Ta byla sedmnáctého listopadu  v 17,30 hodin 

snesena na zem. Další akce byla na Anglickém nábřeží, kde se 

od 10 hodin uskutečnila modlitba za svobodu, kterou vedl 

plzeňský biskup Tomáš Holub. Dalším dějištěm se stalo náměstí 

Republiky, kde promluvili hosté, řečníci nebo pamětníci, dále 

Západočeské muzeum v Plzni bylo nasvíceno barvami trikolory. 

Ten samý den byla slavnostně odhalena pamětní deska 

kardinálu Josefu Beranovi, plzeňskému rodákovi. Deska byla 

umístěna na zadní části katedrály svatého Bartoloměje, 

napravo od andělíčka. 

V pátek 23. listopadu zahrál a zazpíval v Šeříkovce 

v Plzni na Slovanech Robert Křesťan a kapela Druhá tráva. 

Ve čtvrtek 28. listopadu vystoupila opět v Šeříkovce 

legendární rocková skupina Olympic, která již vystupuje přes 

padesát let. 

V Meditační zahradě v Plzni Doudlevcích se konala 

začátkem prosince adventní akce s názvem Advent klepe na 

dveře. Vystoupil soubor Trio Kaphe, dále sólisté Irena 

Pulicarová, Pavla Sovová a Josef Kaše. 

Od 1. prosince do 31. ledna 2020 se konala v plzeňském 

pivovaru výstava s názvem Cesta kolem světa. Ta představovala 

zajímavosti z různých koutů světa (Eiffelova věž nebo šikmá 

věž v Pise), ale i zvířata.  Jednalo se o ledovou krásu, 

sochy a vše bylo vyrobeno z ledu. Při výrobě exemplářů se 

spotřebovalo 35 tun ledu, jeden blok měl rozměry 1x0,5x0,25 

metrů a vážil 125 kilogramů, byl čirý a vyráběl se čtyři dny. 

Největší sochou byl chrám sv. Bartoloměje v Plzni vysoký tři 

metry. 

Další výstavou od prosince do ledna 2020 se stala 

venkovní výstava 36 500 dní Josefa Spejbla, která byla 

instalována před plzeňskou Studijní a vědeckou knihovnou 

Plzeňského kraje. 

Ve středu 11. prosince naším krajem zněly koledy, které 

zazpívalo zhruba 142 tisíc lidí. Konala se tak již tradiční 
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akce regionálního Deníku, jak na náměstí Republiky v Plzni, 

tak na 13 místech západních Čech. Záměrem celé akce je 

připomenout lidem, že Vánoce nejsou jen o nákupech, shonu, 

ale především o klidu, lásce a pohodě. 

Během prosincových víkendů probíhaly v Plzni opět 

oblíbené speciální adventní prohlídky, v rámci kterých se 

zájemci seznámili s historií slavení Vánoc s průvodcem 

v kostýmu. 

V prosinci byla k vidění na hlavním plzeňském nádraží 

putovní expozice fotografií děl, která letos soutěžila o 

titul Stavba roku Plzeňského kraje. Dvacet panelů tam do 5. 

ledna představilo jednotlivé stavby spolu s hodnocením 

odborné poroty. Čestné uznání poroty získala v letošním 

ročníku soutěže přestavba nádraží v Plzni a mostů 

v Mikulášské ulici. 

V předvánočním čase již poosmé uspořádal Pilsner Urquell 

charitativní aukci uměleckých pivních lahví pro Centrum 

Paraple. Letos dražba vynesla více než dva miliony 

(2 061 387) korun a stala se druhou nejúspěšnější. 

Obvodní knihovna Slovany, se čtyřmi pobočkami, za tento 

rok evidovala celkem 2 845 registrovaných uživatelů, dětí 

487, výpůjček 106 654 a celkem návštěvníků 30 559. Akcí 

pořádaných knihovnou bylo celkem 105. 

Obvodní knihovna Slovany: 2 517 registrovaných 

uživatelů, se 410 dětmi, 90 429 výpůjček a návštěvníků celkem 

26 572, akcí se v knihovně konalo 81. 

Pobočka Božkov 171 registrovaných uživatelů se 46 dětmi, 

8 264 výpůjčkami, s celkem 2 413 návštěvníky a 23 akcemi.  

Pobočka Koterov 62 registrovaných uživatelů, s 10 dětmi, 

2 747 výpůjčkami a s celkem 489 návštěvníky.  

Pobočka Černice 95 registrovaných uživatelů s 21 dětmi, 

s 5 214 výpůjčkami, s 1 085 návštěvníky celkem a jednou akcí. 

Knihovna se snažila zejména o výchovu malých dětí ke 

čtenářství. Byla potěšena zvýšeným zájmem mateřských škol o 

pravidelné návštěvy. Po domluvě s mateřskými školami 

probíhaly opakovaně akce např. „Přijďte na pohádku“ již pro 

tříleté děti. 

Knihovna připravovala kromě klasických lekcí informační 

výchovy též akce na zadaná témata související s činností 

Čtenářských klubů školních družin při základních školách. 

Šestého června byly děti z první třídy Církevní základní 

školy pasovány na čtenáře. 

Při přípravě výstavek a soutěží bylo dbáno cíleně na 

připomínání historie a osobností regionu: 

Miroslav Zikmund a Slovany, Bedřich Smetana a Plzeň, 

Václav Chaloupek, Heliodor Píka a Plzeň, K.I. Dienzenhofer a 

Západní Čechy, Emil Škoda a jeho rod a Škodovka 

v historiiJiří Trnka a Petrohrad, povinná školní docházka a 

historie plzeňských škol. 

Rok 1989 v Plzni byl připomenut kromě knih i vystavenými 

originály plzeňských novin a časopisů. 
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Na začátku roku pokračovala pobočka obvodní knihovny 

v Božkově pořádáním dalších akcí, např. setkání Čtenářského 

klubu dětí ze základní školy Božkov v knihovně. 

 

 

R a d n i c e  obvodu Slovany   příloha č. 8 

V tomto roce žilo v městském obvodu celkem 32 451 osob 

(z toho 16 998 žen a 15 452 mužů), v části obcí žilo: Božkov 

2 209 osob, Černice 2 352 osob, Doudlevce 493 osob, Hradiště 

1 795 osob, Koterov 2 322 osob, Lobzy 3 690 osob a Východní 

Předměstí 19 590 osob. 

Na Slovanech se narodilo za tento rok 329 dětí, zemřelo 

377 osob, přistěhovalo se 1 064 a odstěhovalo se 1 031 osob. 

Sociální odbor našeho obvodu pořádal v únoru 4 obřady, 

při kterých se přivítalo 34 dětí, v dubnu 3 obřady, přivítáno 

29 dětí, v červnu se konaly 3 obřady a bylo přivítáno 29 

dětí, v září 3 obřady a přivítáno 26 dětí a v listopadu také 

tři obřady a přivítáno 29 dětí. 

Konaly se tři diamantové svatby a oslavily se dvě 

životní jubilea, dne 13. srpna oslavila sto druhé narozeniny 

paní Ludmila Šloufová, dne 26. září oslavila sté narozeniny 

paní Božena Bartošová. Oběma přišli popřát zástupci ÚMO Plzeň 

2 Slovany. 

Na akci Janského plaketa bylo pozváno 34 osob, oceněných 

bylo celkem 20 osob. 

ÚMO 2 Plzeň Slovany má 70 zaměstnanců a kancelář 

tajemníka, oddělení právní a přestupkové, oddělení vnitřních 

věcí, odbor ekonomický a poplatkový, odbor sociální, odbor 

majetku a investic, životní prostředí a odbor stavebně 

právní. Zastupitelstvo MO má 27 členů, rada MO sedm členů a 

dále výbory zastupitelstva. 

Rozpočet roku 2019. 

Provozní příjmy daňové 4 590, nedaňové 8 157 (v tis. 

Kč), provozní výdaje v součtu 124 711, sečteno s kapitálovými 

výdaji jsou výdaje celkem 138 009. 

Slovanská radnice minulý rok hospodařila s přebytkem. 

Proto zastupitelstvo rozdělilo částku ve výši přibližně 20 

milionů korun. Ta umožnila investovat do sportovních areálů a 

zlepšit stav spravovaného majetku. Vzhledem ke klimatickým 

podmínkám se také vynaložilo více financí na péči o stromy. 

První velká investice započala ve sportovním areálu 

Škoda sport park, stavba byla celá hrazena z vlastního 

rozpočtu a to více než 7 milionů korun. Dále byla dokončena 

modernizace dalšího sportovního areálu na Božkovském ostrově. 

Návštěvníci by se měli dočkat realizace sociálního zařízení, 

které vznikne z původního starého skladu, který slovanská 

radnice odkoupila od TJ Božkov. Dále se investuje do úpravy 

stávajícího sportovně rekreačního travnatého hřiště včetně 

závlahového systému z řeky. Celkové náklady dosáhnou dvou 

milionů korun. 
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Radnice dále vyčlenila část finančních prostředků také 

k investicím do mateřských škol. Částka 3,75 milionů korun 

byla poskytnuta na zateplení budovy 51. mateřské škole 

v Částkově ulici. O zbytek nákladů z celkové částky 7,5 

milionů korun požádalo ÚMO Plzeň Slovany město Plzeň. Dalších 

1-2 miliony korun je vyčleněno na výměnu plotu a opravu 

omítek na 89. mateřské škole v Habrové ulici. 

Historicky první ples Městského obvodu Plzeň 2 Slovany 

se konal v pátek 8. února v Kulturním domě Šeříkovka. Hudební 

program zajistila kapela KH Band a Turbo, dále vystoupila 

taneční skupina Diamond Dance group Plzeň. 

Součástí programu plesu bylo poděkování významným 

osobnostem Slovan. Oceněna byla ředitelka 17. mateřské školy 

Dana Valdmanová, mladá mistryně světa v triatlonu Pavlína 

Vargová, velitel služebny obvodního oddělení Plzeň 2 Policie 

České republiky Jan Špiroch, příslušnice Městské policie 

Plzeň Marta Divišová a aktivní žena v oblasti aktivit pro 

seniory Ludmila Ševčíková. Na území městského obvodu Plzeň 

Slovany je celkem šest základních škol: 13. základní škola 

Habrmannova, 20. základní škola Brojova, 21. základní škola 

Slovanská alej, 25. základní škola Chválenická, Masarykova 

základní škola Jiráskovo náměstí, základní škola a mateřská 

škola Plzeň Božkov. 

Mateřské školy  zřizuje Úřad městského obvodu, u nás na 

Slovanech je celkem 14 mateřských škol: 2. mateřská škola U 

Hvězdárny, 5. mateřská škola Zelenohorská čp. 25 a 17. 

mateřská škola Čapkovo náměstí, 21. mateřská škola Na Celchu, 

23. mateřská škola Topolová čp. 3, 25. mateřská škola Ruská 

čp. 83 a 31. mateřská škola Spojovací čp.7, 37. mateřská 

škola Barvínkova č.p. 18, 38. mateřská škola Spojovací čp. 

14, 51. mateřská škola Částkova čp. 6, 80. mateřská škola 

Úslavská čp. 80 a 89. mateřská škola Habrová 8, mateřská 

škola Plzeň Božkov, Božkovské náměstí čp. 576, mateřská škola 

Plzeň Božkov Vřesinská čp. 17. 

Dvě základní umělecké školy: Trnka Mikulášské náměstí 

čp. 509 a základní umělecká škola Chválenická čp. 17. 

Na území slovanského obvodu úřaduje celkem 18 druhů 

sociálních služeb.  

Jedná se o Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského 

kraje na Koterovské třídě 134 a posláním této služby je 

poskytnout uživateli podporu a pomoc, najít správný směr 

sociální intervence a pomáhat řešit nastalé nepříznivé 

sociální situace.  

Dále Domov-plzeňská hospicová péče v Sušické ulici je 

určena lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci a jejich 

blízkým. Dále existuje Domov-odlehčovací služby, které 

umožňují dlouhodobě pečujícím osobám nezbytný odpočinek, 

vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov a pomoc 

s ošetřovatelskými úkony.  

Občanská poradna Plzeň na Koterovské čp. 41, která 

poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni 

obrátí. Poradenství je poskytováno osobně (po předchozím 

objednání) a bezplatně. 
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Člověk v tísni na Mikulášském náměstí čp.17 Plzeň a na 

Mikulášské ulici čp.7. Cílem odborného sociálního poradenství 

je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do 

potíží s dluhy či protiprávním jednáním. 

Pečovatelská služba-SOS na Francouzské třídě čp. 4. Ta 

poskytuje sociální služby v domácím prostředí klienta. 

Domovinka-denní stacionář v Úslavské ulici čp. 75. Klient 

(senior, jehož stav vyžaduje pomoc druhé osoby) dochází 

v určený čas v pracovní dny do zařízení a tím se umožňuje 

lidem se sníženou soběstačností realizovat se. 

Další službou Domovinky je Sociální aktivizace. Hlavním 

zaměřením služby je canisterapie. 

Domov pokojného stáří sv. Alžběty, který provozuje 

Diecézní charita Plzeň. V Domově jsou senioři od 65 let, 

kteří už nemohou zůstat doma sami. 

SeneCura SeniorCentrum, Papírnická čp. 11. Je určena pro 

seniory, budova je bezbariérová a celá budova odpovídá 

potřebám cílové skupiny. 

Domov sv. Aloise, domov se zvláštním režimem 

v Hradišťské ulici čp. 30. Ten zajišťuje důstojný život osob 

s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy 

demence). 

Domov sv. Zity, Sladkovského čp. 16. Provozuje Městská 

charita Plzeň a zajišťuje ubytování a péči se sníženou 

soběstačností. 

Středisko Naděje, Železniční čp. 36, poskytuje služby 

pro ženy od 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální 

situaci a to zejména v oblasti bydlení, zadluženosti apod. 

Středisko křesťanské pomoci, Dům na půl cesty Bójka, 

Božkovská čp. 20. Služba je určena osobám ve věku od 18 do 26 

let, které nejsou schopny řešit svou nepříznivou sociální 

situaci. 

Středisko provozuje ještě Sociální rehabilitaci. Služba 

je určena dospělým osobám od 18 do 64 let, které jsou 

dlouhodobě nezaměstnané a tím jsou ohrožené sociálním 

vyloučením. Služba tím přispívá ke zkvalitnění života a 

podporuje sociální zařazení a k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti.  

Dále Městská charita provozuje Tísňovou péči na 

Sladkovského čp. 16. Pracovník služby je přítomen na krizové 

lince 24 hodin a řeší s klientem vzniklou situaci. 

POINT 14, Středisko následné péče v Sušické ulici čp. 

33. Cílovou skupinu tvoří muži a ženy od 18 do 64 let, kteří 

absolvovali léčbu závislosti, abstinují alespoň tři měsíce a 

jsou motivováni k dalšímu životu bez návykových látek. 

Společnost Tady a teď na Koterovské čp.46. Cílem služby 

je podpora rodin a nezaopatřených dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí v oblasti vzdělávání. 

Spolek Ulice, Terénní program Ulice, Úslavská čp. 31. 

Služba je určena osobám závislým na nelegálních návykových 

látkách a provádí terénní sociální práci v oblasti pouliční, 

klubové a privátní prostituce. 
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V sobotu 9. března se konala Zabíjačka ve Skateparku 

v Malostranské ulici, pod Vodárnou v Plzni Doudlevcích 

k zahájení sezony.  Zabijačkové hody připravila firma 

Pernarecké maso-uzeniny s ruční výrobou jitrnic, 

zabijačkových polévek a zabijačkových specialit. 

V březnu Nadace sportující mládeže vyhlásila výsledky 

ankety Sportovec Plzně 2018 v kategoriích žactva a dorostu. 

Mezi oceněnými nechyběli ani zástupci z našeho slovanského 

obvodu, kterým přišel blahopřát také starosta Slovan Lumír 

Aschenbrenner a místostarostka Eva Trůková. 

V dubnu na městském úřadu na Slovanech byly ve 

venkovních vitrínách vystaveny malby, kresby nebo koláže, 

které vytvořili žáci 2. stupně 21. základní školy. Pro 

výstavu byly nejprve poskytnuty prostory v prvním patře 

radnice na náměstí Republiky. 

V sobotu 6. dubna se uskutečnila na Slovanech ekologická 

akce v rámci projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“. 

Dobrovolníci uklízeli břehy řeky Radbuzy od mostu Milénia 

k Doudlevecké lávce, lokality od Vokounovy lávky podél 

vodárenského plotu směrem k Malostranské ulici. Čistotu 

prostranství v okolí řeky zajišťovala organizace Nová 

Akropolis Plzeň a ExperienCZEteam. Dále probíhal úklid 

Božkova a Hradiště, kde se o pořádek staraly jednotky 

dobrovolných hasičů, přidali se i ostatní z řad veřejnosti. 

Celkem se akce zúčastnilo přes sto lidí včetně dětí. Ti 

všichni nasbírali více než čtyři tuny odpadu. Městský obvod 

poskytl pro úklidové činnosti velkokapacitní kontejnery, 

odpadové pytle, rukavice a malé občerstvení formou sušenek a 

pití. 

V neděli 21. dubna se uskutečnil již šestý ročník akce 

„Velikonoční nádivka“ před hasičskou zbrojnicí v Koterově. Do 

soutěže o nejlepší nádivku se přihlásilo 30 vzorků, oceněny 

byly všechny nádivky a tři nejlepší soutěžící získali 

praktické kuchyňské spotřebiče. Kromě soutěže návštěvníci 

mohli nakupovat velikonoční zboží ve stáncích, pro děti byly 

připraveny ruční dílničky nebo dokonce projížďky na koni. 

V městském obvodě Plzeň 2 - Slovany se pracovníci Odboru 

životního prostředí snažili reagovat na znepokojující situaci 

v přírodě, např. vytvořením lepších podmínek pro život hmyzu 

stavbou hmyzích domečků nebo „broukovišť“. Hmyzí domečky byly 

instalovány především v areálu mateřských škol, kde se u dětí 

přirozenou a hravou formou podporuje zájem o přírodu a 

možnost pozorování života hmyzu. Dále se ve vytipovaných 

lokalitách seskládalo dřevo tak, aby došlo ke kontaktu 

s půdou a tak nabídla možnost úkrytu či potravy dalším 

organismům. I přes svůj název „broukoviště“ neposkytuje úkryt 

pouze hmyzu. Zabydlet se v něm mohou i ještěrky, slepýši nebo 

drobní pěvci. Spolu s umístěním „broukovišť“ byla instalována 

informační tabulka. 

V květnu vedení slovanské radnice uctilo památku 

válečných obětí. Místostarosta Roman Andrlík u pomníku na 

křižovatce ulic Květná, Olšová a Kaštanová, místostarosta Jan 

Fluxa se zúčastnil průvodu a pietního aktu v Koterově a 
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místostarostka Eva Trůková položila květinový věnec k pomníku 

v Božkově. 

Od 2. do 10. května se tak jako v minulých letech konala 

na zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni výstava 

Jaro v alpinu 2019. Jarní výstavy se konají již od roku 1978. 

V úterý 7. května proběhlo slavnostní předání zcela 

nového vozu značky Dacia Dokker agentuře Domovinka v Plzni. 

Vozidlo zaměstnanci zařízení budou využívat v rámci terénní 

pečovatelské služby a při dalších podpůrných aktivitách. 

Předání se zúčastnili zástupci dané organizace a poděbradské 

reklamní agentury Kompakt, která tento projet zaštiťuje. Na 

financování vozidla se podílelo 43 subjektů napříč obory od 

velkých firem až po nejmenší jednotlivce z místních obyvatel 

i přilehlého okolí. 

Ve čtvrtek 30. května odpoledne se konal ve Chvojkových 

lomech na Slovanech Dětský den s kroužkovanou podívanou. 

Kroužky Plzeň připravily pro děti odpoledne plné her a zábavy 

s řadou skvělých vystoupení dětí z mateřských a základních 

škol. 

V sobotu prvního června se stala plovárna v Hradišti 

centrem oslav vzniku TJ Sokol Plzeň-Hradiště. Součástí oslav 

byl nejen tradiční Dětský den, ale také křest nové knihy, 

která vychází při příležitosti kulatého výročí, „Hradiště-

střípky z historie a současnosti“. Celá akce začala průvodem 

s historickým hasičským vozem a koňmi, ve kterém šli členové 

Sokola a zástupci jednotlivých oddílů. Průvod šel za 

doprovodu živé muziky z Plzně Slovan, od Nepomucké třídy do 

Hradiště. Potom začal dětský den a v 17 hodin pokračoval 

slavnostním ceremoniálem, při kterém byli oceněni významní 

členové Sokola a také lidi, kteří se zasloužili o rozvoj 

Hradiště. Oslavy v Hradišti zakončil ve 22,30 velký 

ohňostroj. 

Ten samý den se konal v nově zrekonstruovaném areálu 

Škoda sport parku druhý ročník seriálu týmových půlmaratonů 

Craft team Running díky podpoře Městského obvodu Plzeň 2 -

Slovany. Základní pravidla zněla, trať má půlmaratonské 

parametry, závodila čtyřčlenná družstva mužů a žen a každý 

musel odběhnout nejméně dva úseky. Krátký okruh znamenal 1,3 

kilometry. Děti i rodiče si užili hezký den. 

V sobotu 8. června se konaly oslavy 100. výročí založení 

TJ Sokol Koterov a 90. výročí otevření sokolovny. Počasí celé 

akci přálo, a tak program mohl být venku na hřišti za 

sokolovnou. Po oficiálním zahájení a přivítání průvodu 

proběhla první část vystoupení, v nichž se představili 

senioři, předškoláci a mladší školní děti, ženy z Přeštic a 

Dobříva ve společné skladbě Cesta. Starší děti a nejmenší 

sokolíci pak jako Veselí klauni ve skladbě s rodiči. Poté 

následovalo Požehnání nového praporu jednoty panem farářem, 

který je i pravidelným cvičencem koterovské jednoty. 

Ve druhé části programu se pak představili muži i ženy 

z Přeštic s historickými ukázkami ze sletů z let 1882 a 1932, 

opět starší žactvo, mladší ženy se skladbou Siluety a závěr 

obstarali senioři se skladbou Jen pro ten dnešní den, přičemž 
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vytvořili slavnostní „100“ jako trikolóru. Dále byla 

instalována v sále sokolovny výstava s názvem „Sokol Koterov 

včera a dnes“. Významného dne v Koterově se zúčastnili, pan 

primátor Martin Baxa, pan starosta Lumír Aschenbrenner i paní 

místostarostka Eva Trůková. Ti přispěli finančně jak na 

prapor ze strany primátora, tak i na pořízení historických 

sokolských krojů, na které přispěl Úřad městského obvodu 

Plzeň 2 Slovany částkou 22 000 korun. 

V úterý 11. června se v koncertním sále 25. základní 

škole Plzeň, Chválenická čp.17 konalo veřejné představení 

návrhu revitalizace vnitrobloku Chválenická. Na přípravě 

veřejného představení spolupracoval Útvar koncepce a rozvoje 

města Plzně s Centrem pro komunitní práci západní Čechy a 

Městským obvodem Plzeň 2 Slovany. Bylo předneseno mnoho 

připomínek, které se zpracovaly a následně se promítnou 

v řešení studie. 

12. června se uskutečnilo v obřadní síni ÚMO Plzeň 2-

Slovany ve spolupráci s Českým červeným křížem, oblastním 

spolkem Plzeň-město slavnostní předávání bronzových medailí 

profesora Janského. Z našeho slovanského obvodu bylo celkem 

dvacet dárců krve, kteří bez nároku na odměnu 10 krát 

darovali svoji krev. Vedení Městského obvodu Plzeň 2 - 

Slovany formou slavnostního obřadu a malé pozornosti ocenilo 

záslužnou činnost dárců krve. 

V pátek 21. června se konal od 12 hodin pietní akt u 

pomníku Generála Píky na náměstí Generála Píky v Plzni na 

Slovanech. Na organizaci se podílel Městský obvod Plzeň 2 -

Slovanny a Krajské vojenské ředitelství Plzeň. Za obvod 

Slovany se zúčastnil starosta Lumír Aschenbrenner, 

místostarosta Jan Fluxa, místostarosta Roman Andrlík a 

místostarostka Eva Trůková. 

V červnu byla také uctěna památka Milady Horákové u 

pomníku ve Slovanské aleji. Za ÚMO 2 Plzeň Slovany položili 

květinový věnec starosta Lumír Aschenbrenner a místostarosta 

Jan Fluxa. 

Od 19. do 28. července pořádal TJ Sokol Plzeň-Hradiště 

„Hradišťské kulturní léto“ pod záštitou starosty městského 

obvodu Plzeň 2 - Slovany Lumíra Asenbrennera. Vstupné do kina 

bylo 50 korun a také díky sponzorům byl výtěžek věnován na 

charitativní účely. 

V červenci opět pořádal Městský obvod Plzeň 2 – Slovany 

již 18. ročník letního příměstského tábora. Letošní ročník 

byl rekordní a využilo ho 290 dětí a pouze čtyřikrát jich 

přišlo méně než sto. Pro děti byl po dobu 24 dnů připraven 

zajímavý program, který byl poskládaný tak, aby se nenudily 

ani děti, které tábor využívaly celý měsíc. Prolínaly se 

programy vzdělávací, sportovní i zábavné. O děti se staralo 

14 vedoucích, kteří zvládli bavit i ohlídat i rekordních 131 

dětí v jednom dnu. Na zajištění spolupracovalo dvanáct 

organizací, stravování zajistila restaurace Pivovarský šenk 

Šeříková a zázemí připravil a udržoval personál 25. základní 

školy. Materiálně tábor podpořila pekárna United Bakeries 

a.s. 
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Od 5. do 11. srpna promítalo letní kino Koterov od 21. 

hodiny za každého počasí. 

Od září trestanci z Borské věznice začali uklízet ulice 

a veřejná prostranství našeho slovanského Městského úřadu. 

Pracovní týmy se skládají z desetičlenných skupin. Dozor 

zajišťovala Vězeňská služba a obvod se postaral o potřebné 

pomůcky. Pan starosta Lumír Ashenberenner uvedl, že při 

spolupráci s Vězeňskou službou se poskytuje osobám ve výkonu 

trestu pracovní zapojení a tím by se mělo docílit i efektivní 

využití finančních prostředků obvodu. Konkrétně 4. října 

vězni uklidili stráň pod mostem Milénia, dne 2. listopadu 

vyčistili Papírenský park a 30. listopadu působili na 

cyklostezce v úseku mezi Papírenskou lávkou a Plzeňskou 

cestou. Vězni odvedli dobrou práci a nasbírali mnoho pytlů 

odpadu. 

První zářijovou neděli se Městský obvod Slovany ve 

spolupráci s produkcí TV Šlágr podílel na koncertě kapely 

Šlágr parta v Kulturním domě Šeříková. Na té vystoupily 

oblíbené tváře této televizní stanice. Akce byla určena 

především pro seniory a byla velice úspěšná, protože bylo 

vyprodáno do posledního místa. Místostarosta Roman Andrlík, 

který se akce zúčastnil, obecenstvo osobně pozdravil a 

slíbil, že tato úspěšná akce nebude poslední. 

Dne 12. září 2019 uplynulo sto let od založení 

Tělocvičné jednoty Sokola Plzeň - Petřín. Výročí jednota 

oslavila i jako Den otevřených dveří. Oslav se zúčastnili 

zástupci Plzeňského kraje, Úřadu městského obvodu 2 Slovany, 

členové Sokolské župy Plzeňské, Sokolských jednot z Koterova, 

Blovic, Spáleného Poříčí, Skvrňan a rovněž z domácí jednoty. 

Konal se i pietní akt u pamětní desky padlých sokolů, za 

asistence praporové čety položil PhDr. Jan Fluxa věnec a 

kytici. Po pietním aktu byly ukázány historické prapory 

jednoty a také nový prapor pro období dalších sta let. 

V přísálí sokolovny byla rovněž instalována zajímavá výstava 

k historii jednoty. Byla vydána i kniha „Kronika tělocvičné 

jednoty Sokol Plzeň Lobzy Petřín, autorů. 

Ve čtvrtek 19. září před budovou městského obvodu Plzeň 

2 Slovany se uskutečnilo slavnostní předání vozu Dacia 

Dokker, a to v rámci projektu „Sociální automobil“, který byl 

určen pro organizaci Domov-plzeňská hospicová péče. Za 

Městský obvod Slovany se předání zúčastnila místostarostka 

paní Eva Trůková. Náš obvod přispěl na zakoupení vozu částkou 

20 tisíc korun. 

V sobotu 21. září proběhl v plzeňském Škoda Sport Parku 

na Slovanech sportovně – osvětový Den s handicapem. V rámci 

programu se návštěvníkům představily tradiční i nevšední 

sportovní disciplíny přizpůsobené zdravotním omezením, které 

si mohli zdraví i handicapovaní návštěvníci sami vyzkoušet. 

Za projektem Dne s handicapem stojí značka nápojů Nero, která 

dlouhodobě financuje a v týmu Nero Heroes sdružuje 

profesionální i amatérské handicapované sportovce. Akce se 

konala pod záštitou senátora a starosty našeho městského 



46 
 

obvodu Plzeň 2 - Slovany Lumíra Aschenbrennera, který akci 

zahájil. 

Na podzim Kulturní dům Šeříková v Plzni na Slovanech 

posloužil jako zázemí, kde se natáčela část filmu podle 

knižní předlohy Patrika Hartla „Prvok, Šampión, Tečka a 

Karel“. Barva omítky v hlavním sále se dočasně změnila na 

šedivou. Po natáčení se vše uvedlo do původního stavu. 

V neděli 6. října se na Koterovské návsi konal již 

tradiční Medový jarmark. Kromě včelařů přijeli nabídnout své 

výrobky a produkty také prodejci regionálních potravin a 

rukodělných výrobků. Na jarmarku vystoupili Plzeňští 

heligonkáři, plzeňský soubor MLS, kuchařská show a folková 

skupina Nezmaři. Konala se také výstava „Včely“ v místní 

sokolovně nebo se konala odborná přednáška o včelařství. 

V pondělí 11. listopadu (ukončení první světové války) 

se v Plzni na Homolce konal pietní akt ke Dni veteránů a 

k uctění památky padlých vojáků v první i druhé světové 

válce. Při této příležitosti byl vyznamenán Čestnou plaketou 

bývalý profesor plzeňské konzervatoře Jiří Žurek. V ten den 

byla zároveň pořádána oslava profesorových 85. narozenin 

v Kulturním domě Šeříková. Za Městský obvod Slovany mu byl 

poblahopřát starosta Lumír Aschenbrenner. K tanci a poslechu 

zahrála kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Foligno. 

12. listopadu byl předán šek na 77 tisíc korun dívce 

trpící leukémií. Šek předával zástupce TJ Sokol Plzeň -

Hradiště a radní Městského obvodu Plzeň 2 Slovany. 

Ve středu 27. listopadu se konalo setkání důchodců 

v Kulturním domě Šeříková. K tanci a poslechu zahrál orchestr 

Antonína Duba. Hrály se také jubilantům skladby na jejich 

přání. Dále vystoupila Lidová muzika s vánočním programem. 

V letošním roce probíhal v Plzni pilotní projekt na sběr 

kovových obalů. Zatím byly všechny nádoby umístěny mimo náš 

slovanský obvod. Společnosti Čistá Plzeň s.r.o. se podařilo 

zajistit od společnosti EKONOM ještě několik nádob, jeden ze 

zvonů na sběr kovových  obalů byl umístěn i v našem obvodě, a 

to konkrétně v oblasti nám. Gen. Píky x U Bachmače (stání za 

průchodem v domu na náměstí Generála Píky 8. 

Během roku proběhly několikrát na našem slovanském 

obvodě kontroly majitelů psů, při nichž se strážníci zaměřili 

hlavně na uklízení výkalů po svých psech. Vzorným majitelům 

předal místostarosta městského obvodu Plzeň 2 Slovany Roman 

Andrlík dárek v podobě zásobníku s igelitovými sáčky na úklid 

psích extrementů. 

Na žádost SK Plzeň 1894 z.s. rozhodlo Zastupitelstvo 

Městského obvodu Plzeň 2 Slovany dne 3. 12. 2019 o 

přejmenování ulice Mezi Stadiony na ulici Antonína Hájka. 

Tímto způsobem vzdal klub hold a připomněl střelce klubu, 

který se počtem nastřílených prvoligových gólů výrazně zapsal 

nejen do historie klubu, ale i do Klubu ligových kanonýrů, 

kde v současné době zaujímá 4. místo. 

V neděli 1. prosince se slavnostně rozsvítil vánoční 

strom před radnicí na Slovanech. Rozsvícení doprovázel od 16 

do 18 hodin kulturní program. 
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Tento rok se konal již sedmnáctý ročník tradičního 

Adventního zpívání v Plzni na Slovanech u radnice u 

vyzdobeného vánočního stromu. Pěvecké sbory si mohly vybrat, 

zda chtěly účinkovat u rozsvíceného vánočního stromu u 

slovanské radnice, v kostele Panny Marie Růžencové na 

Jiráskově náměstí nebo během Vánočního charitativního trhu 

v Koterově dne 15. prosince. Jinak termíny zpívání v Plzni 

byly 2.,4., 9., 11., 16., a 18. prosince. 

V neděli 15. prosince se konal již po sedmé charitativní 

trh v Koterově, který podporuje neziskové organizace. Ty na 

trzích prodávaly výrobky svých klientů. Návštěvníci mohli 

také přispět do kasičky, jejíž obsah byl věnován Domovu sv. 

Aloise, který pečuje o osoby s Alzheimerovou chorobou. Akci 

doprovázel bohatý kulturní program, např. folklorní soubor 

Meteláček, sbor Sluníčko nebo církevní základní škola. Pro 

děti byly připraveny tvořivé dílničky. 

Kulturní dům Šeříková Plzeň – Slovany. 

V červnu 2018 byl Kulturní dům Šeříková uzavřen z důvodu 

celkové rekonstrukce. Po otevření zrekonstruované budovy byly 

ukončeny smlouvy se všemi podnájemci. Od roku 2019 na základě 

smlouvy mezi Úřadem městského obvodu Plzeň 2 Slovany a 

správou nemovitostí Magistrátu města Plzně Sylvánem, přešla 

celá nemovitost pod tuto organizaci (sál, zasedací místnost a 

restaurace). Smlouva uvádí, že nájemce zařídí výběrová 

řízení, všechny akce a smlouvy (koncerty, plesy) půjdou přes 

Sylván. Obvod Slovany si ve smlouvě vymínil všechny středy, 

které využívá pro své akce (schůze, setkání apod.) Nájemcem 

restaurace se stal Knížecí pivovar Plasy, který byl otevřen 

v roce 2015. 

Během sezony (listopad až únor) se konají měsíčně dva až 

tři plesy, šest až deset koncertů a tři až čtyři schůze. 

Jinak koncerty jsou pořádány po celý rok. 

V prosinci letošního roku se konalo 11 koncertů a 3 

plesy. 

 

 

Ž i v o t n í   p r o s t ř e d í  příloha č.9 

 

O víkendu 12. a 13. ledna stovky ornitologů sčítaly na 

celém území České republiky vodní ptáky. Tato akce byla 

součástí mezinárodního sčítání, které přináší každoročně 

informace o zimování vodních ptáků a pomáhá hodnotit účinnost 

chráněných území soustavy Natura 2000. Sčítání v terénu 

provádělo více než 400 dobrovolníků na 700 lokalitách. 

V okolí Plzně napočítaných např.  morčáků velkých bylo málo, 

naopak hodně bylo napočítáno labutí, asi přes 200. 

Téměř po roce se podařilo na Domažlicku vyfotit nového 

rysa na Nový rok. V letech 2014 až 2016 tu měla dvakrát po 

sobě koťata rysí kočka. Každý pozorovaný rys dostal své 

jméno. Rysům se začalo na našem území dařit. Vytvořily se 

zóny chráněné krajinné oblasti nebo přírodní rezervace, které 

jim vyhovují. 
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Do oblasti Českého lesa se vracejí vlci. Netvoří sice 

žádnou velikou smečku, ale ochránci přírody vidí návrat 

predátora jako přínos. Není nutné se obávat chodit do lesa, 

pokud nemá turista volně puštěného psa. 

Koncem února byly poraženy v parku Homolka v Plzni na 

Slovanech tři vzrostlé douglasky. Lidé upozornili redakci na 

poražení na pohled zdravých stromů. Podle Správy veřejného 

statku se stromy nacházely hned vedle chodníku a byly velmi 

křehké. Proto pracovníci Správy veřejného statku města Plzně 

požádali oddělení urbanistické zeleně v Plzni o pokácení, aby 

se zachovala bezpečnost v parcích města. 

Sýkora koňadra se stala vítězkou prvního sčítání ptáků, 

které se uskutečnilo první lednový víkend. Na svém krmítku ji 

zaznamenalo přes 85 procent z více než 14 tisíc lidí. Druhým 

nejpočetnějším druhem byl vrabec polní a třetí místo obsadil 

vrabec domácí. 

Město Plzeň zakoupilo unikátní stroj na hubení plevele, 

údržbu mobiliáře i čištění graffiti. Zařízení, které pouze 

horkou vodou ekologicky likviduje plevel, bude využíváno i 

mimo vegetační období například na odstraňování zbytků 

plakátů ze sloupů veřejného osvětlení. Náklady na jeho 

pořízení dosáhly 3,386 milionů korun včetně DPH. 

Dále Správa veřejného statku města Plzně koupila nový 

akustický tomograf, který pomáhá odhalit defekty větví a 

kmenů stromů. Přístroj umožňuje určit rozsah poškození, 

přítomnost dutin i stanovit mocnost zbytkové stěny kmenu nebo 

větších větví stromů. 

Kvůli obrovskému suchu v loňském roce uhynulo značné 

množství ptáků a další zvířata trpěla nedostatkem vody. Ani 

současné deště problémy s chybějící vodou nezachrání. Sucho 

trvá i letos. Voda nejvíc chybí ježkům, veverkám, ptákům, 

včelám a motýlům. Proto ochranáři spustili akci s názvem 

„Misku vody“ určenou převážně pro zvířata ve městech, která 

jsou podle nich suchem postižena nejvíce. 

Ochráncům zvířat v Plzeňském kraji nastaly problémy. Náš 

kraj je plný nástrah se smrtelně jedovatým karbofuranem. 

Obětí jsou draví ptáci včetně chráněných luňáků či orlů 

mořských, ale i psi a další zvířata. Ohroženi jsou i lidé. 

Karbofuran je prudký, velmi rychle působící jed. Používal se 

v zemědělství jako pesticid, nyní je zakázaný. Otrávený 

živočich umírá během několika minut v silných křečích. 

Jedovaté nástrahy se našly či zabíjely na mnoho místech, na 

Klatovsku, Domažlicku, na Tachovsku či Strakonicku. 

Letošní rok byl v Národním parku Šumava věnován ptactvu. 

V rámci „Ptačího roku“ chtěla správa parku přiblížit široké 

veřejnosti vývoj populací známých chráněných druhů, jako jsou 

tetřevi, tetřívci či sokoli, ale i na problematiku méně 

známých a méně viditelných druhů ptáků, kterým ubývá 

přirozeného prostředí pro jejich život. Takovými druhy jsou  

např. chřástal polní, linduška luční nebo bramborníček hnědý. 

To jsou ptáci, kteří se ještě před pár desítkami let 

vyskytovali běžně v České republice. Stále větší intenzita 

hospodaření na polích a loukách jim zmenšuje prostor. Národní 
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park Šumava se tak snaží populaci těchto druhů ptáků 

zachovat. Chce také informovat veřejnost prostřednictvím 

různých akcí. Jsou to např. komentované vycházky do přírody 

za ptačím zpěvem, odborné přednášky v informačních centrech 

nebo tradiční akce 13. července o Dnu Národního parku. 

V ulicích Plzně se objevily šedé kontejnery na kov. 

Zatím jich bylo umístěno osm, ale postupně budou umístěny po 

celém městě. 

Některé pěstitele i zahrádkáře trápil větší výskyt 

mandelinky bramborové.  

Žně letos v Plzeňském kraji začaly o tři týdny dříve.  

Centrum pro životní prostředí a zdraví v Plzni 

zveřejnilo výsledky měření dopravou znečištěného ovzduší. 

Měřeno bylo na 27 dopravně zatížených lokalitách našeho 

města. Nejznečištěnějšími místy ve městě byly Karlovarská 

třída, ulice U Prazdroje, Sukova ulice a Přemyslova ulice u 

obchodního centra Plaza. Nejvíce znečišťuje ovzduší doprava a 

lokální zdroje, jako jsou topeniště. Plzeňský kraj je na tom 

v porovnání s ostatními kraji, co se týká ovzduší, dobře. 

Na přelomu července a srpna se pravidelně provádí 

kroužkování labutí v Plzni na Seneckém rybníku. Akce začala 

už v září roku 1992 a letos jich bylo okroužkováno přes 4500. 

Během měsíce srpna na západě Čech byl pozorován vzácný 

dravec, sup hnědý. Sup hnědý má rozpětí křídel přes dva a půl 

metru, váží až jedenáct kilogramů a živí se mršinami. Žije na 

jihu Evropy, Asie a v severní Africe. 

Po více než sto letech se na Šumavě objevil pralesní 

druh bezobratlého živočicha, vzácný kornatec velký. Jde o 

zhruba 1,5 centimetru dlouhého plochého černého brouka. 

V bezzásahových územích Šumavy se objevují i jiné pralesní 

druhy, např. kriticky ohrožený tesaříkovitý brouk trnoštítec 

horský. Tito brouci mají šanci přežít jen v bezzásahových 

oblastech v národních parcích nebo chráněných krajinných 

oblastech, v hospodářském lese ne. 

Na hladině Kamenného rybníka v Plzni se objevil zvláštní 

úkaz. Jednalo se o růžový povlak, který svou konzistencí 

připomínal pudink. Tento jev nebyl dosud zaznamenán v České 

republice. Vytvořily ho sirné bakterie, které vznikly zhruba 

před dvěma až třemi miliardami let. Na konci léta někdy 

vyplavou k hladině a za pár dní až týdnů zase zmizí. 

Na podzim tohoto roku zahájila Vodárna Plzeň a.s. 

rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Nepomucká v úseku 

mezi ulicemi Za Vodárnou a Ke Starým valům. V blízkosti 

kanalizace roste stromořadí třešní pilovitých a mezi ně 

obyvatelé vysadili dvě vrby. Jedná se o stromy dospělé až 

stárnoucí, nemocné. Při rekonstrukci došlo ke střetu a 

poškození stromů, protože stromy byly vysazeny příliš blízko 

ke kanalizaci. Proto se stromy pokácely a po úplné 

rekonstrukci kanalizace a vodovodu budou vysázeny zpět stromy 

nové, drobnější okrasné třešně. Nepomucké ulici se tak vrátí 

původní vzhled. 

Během října a listopadu došlo v našem slovanském obvodě 

k výsadbám nových stromů. Letos jich bylo zhruba 119 kusů. 
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Tyto výsadby byly většinou náhradní výsadbou za kácené suché 

nebo provozně nebezpečné stromy. U všech stromů vysazených 

městským obvodem bude zajištěna tříletá péče (zálivky, 

výchovné řezy), aby se co nejrychleji ujmuly. 

Na konci roku byla provedena částečná etapa čištění 

bývalého mlýnského náhonu v rekreačně sportovním areálu na 

Božkovském ostrově. V roce 2012 byla provedena první část 

čištění a prohlubování krytu náhonu, v roce 2014 pak druhá 

část. Nyní přišla na řadu třetí, tedy závěrečná etapa 

čištění, která se týkala úseku od betonového mostku podél 

areálu Větrník až k zatrubnění. Účelem prací bylo kromě 

vyčištění a prohloubení koryta náhonu, zkapacitnění průtoku 

vody při povodních, které tu v minulosti často bývaly.  

 

P o l i c i e    příloha č.10 

Začátkem roku došlo v neděli šestého ledna ve večerních 

hodinách k vloupání. Neznámý pachatel se vkradl do bytu 

79leté seniorky v Plzni na Slovanech a za její přítomnosti 

ukradl šperky v hodnotě 11 tisíc korun. Seniorka se v poklidu 

dívala na televizi, zatímco zloděj překonal za pomoci páčidla 

plastové okno jejího přízemního bytu v Gruzínské ulici. Byt 

začal prohledávat a přitom ženě vyhrožoval fyzickou 

likvidací. Ženě se podařilo v nestřeženém okamžiku přivolat 

pomoc, ale muž z bytu uprchnul ještě před příjezdem hlídky. 

V pátek 11. ledna došlo v Plzni na Slovanech v Rubešově 

ulici k napadení muže ve věku 50 let. Útočníků bylo více, 

muže opakovaně bili a kopali do hlavy. Policisté po 

útočnících pátrali. 

Neznámý pachatel v pátek osmnáctého ledna uhodil v Plzni 

na Slovanech pětapadesátiletou ženu do obličeje. Žena byla 

s lehkým zraněním odvezena do plzeňské Fakultní nemocnice  

Motiv a pachatel byl neznámý. 

19. ledna našel sedmapadesátiletý Plzeňan u popelnic 

bílého potkana v kleci. Neobvyklý nález přinesl na služebnu 

strážníků na Slovanech. Strážníci nechtěné zvíře předali 

odchytové skupině a skončilo v Záchranné stanici živočichů. 

Ve čtvrtek 21. března se na rohu Radyňské ulice a 

Mikulášského náměstí v Plzni na Slovanech střílelo. Šlo o 

spor mezi dvěma muži. Nikdo nebyl zraněný, výstřel měl být 

zřejmě varovný. Na místo přijelo několik policejních hlídek. 

Policisté začali pátrat po 36letém Martinu Strakovi, který 

byl ozbrojený. Pachatel byl v evidenci celostátně hledaných 

osob. Hledaný Martin Straka byl po necelém týdnu zadržen a 

zjistilo se, že je velmi nebezpečný recidivista. 

V souvislosti se střelbou na Mikulášském náměstí z 21. března 

zadržela policie postupně dvě osoby, které byly hlášeny 

v celostátním pátrání. Ty byly vzaty do vazby. 

Neznámý pachatel odcizil pánské horské jízdní kolo 

přestavěné na elektrokolo značky Favorit před prodejnou 

potravin v Plzni na Slovanech. Majitel si tam odložil kolo, 
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které mu bylo odcizeno spolu s cyklobrašnou se zámkem 

s klíčem a malou servisní sadou na opravu kola. Škoda byla 

vyčíslena na 25 tisíc korun. 

9. května z okna školní budovy kolem poledne vypadl 

jeden ze studentů Vyšší odborné školy a střední průmyslové 

školy elektrotechnické. Záchranáři jej s velmi vážnými 

zraněními převezli na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v  

Plzni. Jak a proč z okna 4. patra středoškolák vypadl, není 

jasné. Chlapec nebyl v ohrožení života. 

V sobotu 18. května tři obyvatelé ubytovny v Zahradní 

ulici v Plzni na Slovanech se pobodali. Dva z nich si do péče 

převzali záchranáři. Jeden ze zraněných byl z Litvy, jeden ze 

Slovenska a poslední muž byl Čech. Všichni byli pod vlivem 

alkoholu. 

23. května před druhou hodinou odpoledne policisté 

uzavřeli část ulice Edvarda Beneše v Plzni. V budově 

Okresního soudu Plzeň-jih a Plzeň-sever nahlásil anonym 

nastraženou bombu. Ze soudu bylo evakuováno asi 250 lidí. Na 

místo dorazil i policejní psovod se psem vycvičeným na 

hledání výbušnin. Žádnou bombu se ale nepodařilo v budově 

najít. 

Ve středu 29. května v Plzni musela řidička tramvaje 

číslo 2 na zastávce „Bazén Slovany“ zavolat strážníky městské 

policie, aby jí pomohli s problémovou cestující. Agresivní 

žena hrubě urážela spolucestující a poté i strážníky. 

Strážníci jí nakonec museli nasadit želízka a poté jí 

naměřili 2,4 promile alkoholu v krvi. 

Téhož dne plzeňské Skvrňany ochromil nález letecké pumy 

z druhé světové války. Na místo, kde stavbaři dopoledne pumu 

odkryli (atletický stadion), byly spolu s pyrotechnikem 

povolány všechny záchranné složky. Policisté, hasiči i 

strážníci po poledni zahájili evakuaci v okruhu zhruba 

jednoho kilometru od místa nálezu. Večer se evakuace týkala 

asi dvaceti tisíc lidí. Nejezdila tudy ani Městská hromadná 

doprava. Přistavené autobusy Městské hromadné dopravy lidi 

odváželi do evakuačních center, kterých bylo zřízeno celkem 

pět. Po 20. hodině pyrotechnik pumu deaktivoval a následně ji 

policie odvezla. Lidé se tak mohli vrátit na noc do svých 

domovů. 

Bomba, kvůli které policie ve středu odpoledne 

evakuovala ve Skvrňanech 20 tisíc lidí, měla velkou sílu. 

Kdyby vybuchla, mohla významně poničit mnoho budov ve 

vzdálenosti stovek metrů. Puma vážila 227 kilogramů a byla 

nejpoužívanější bombou Spojenců ve 2. světové válce. Plzeň 

byla vlastně nejčastěji bombardované město. Ve válce Škodovku 

zasáhlo 24 bomb, do přilehlého prostoru, kde jsou dnes Zadní 

Skvrňany a Slovanské údolí, dopadlo asi 160 pum 

 Ve městě se našlo celkem pět nevybuchlých bomb. Bylo to 

v dubnu 2001 v Jateční ulici, v prosinci 2006 v Lobzích, 

v červenci 2007 na staveništi hotelu v Nádražní ulici, 

v červenci 2011 na Karlovarské ulici a v květnu 2017 u 

Jateční ulice. 
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Začátkem června se v Plzni pohybovaly v ulicích česko-

zahraniční policejní hlídky. Smíšené hlídky se pohybovaly 

tam, kde je ve městě zvýšený pohyb cizinců, v okolí 

průmyslových zón, ale také v centru. Pro samotné cizince je 

přítomnost policistů z jejich vlastní země větší autoritou a 

budí důvěru. 

V sobotu 29. června vypadla fenka z podkrovního bytu 

v Plzni na Slovanech. Pád bohužel nepřežila. Majitelé nechali 

otevřená okna a šli na plovárnu. Podle majitelky šlo o 

nešťastnou náhodu, protože na okně byly nalezeny škrábance. 

V neděli 30. června ráno bylo v Plzni v Radbuze u bývalé 

Městské plovárny nalezeno mrtvé tělo muže, které se zachytilo 

na břehu. Tělo patřilo třiapadesátiletému cizinci. 

V Plzeňském kraji letos utonulo již pět osob, čtyři muži 

a jedna žena. Nejmladšímu muži, který se utopil v Košuteckém 

jezírku v Plzni, bylo 19 let. 

8. července po půlnoci v Plzni U Ježíška málem ve stanu 

uhořel bezdomovec. Pod přístřeškem přespávali bezdomovci, 

jeden z nich utrpěl popáleniny na pěti procentech těla.  

Do rodinného domu v Jablonského ulici v Plzni na 

Slovanech se o víkendu z 27. na 28. červenec vloupal 

otevřenou okenní ventilací neznámý pachatel. Ukradl vše, co 

mu přišlo pod ruku, elektroniku, cenné značkové i neznačkové 

věci, boty nebo několik kusů náramkových hodinek. Násilím se 

pokusil otevřít příruční trezor, který však pouze poničil. 

Způsobil tak škodu za více než sto tisíc korun. 

Začátkem srpna nedaleko benzinové čerpací stanice 

v Částkově ulici v Plzni na Slovanech dával řidič autobusu 

přednost chodci. Muž přešel a z nezjištěných příčin poškodil 

rukou skleněnou výplň pravých předních dveří autobusu, čímž 

způsobil předběžnou hmotnou škodu 25 tisíc korun. Chodec tak 

spáchal přečin poškození cizí věci. 

 Městský obvod Plzeň 2 začal řešit případ trojice 

teenagerů, kteří našli 15. srpna v Úslavské ulici na 

Slovanech poškozené jízdní kolo. Místo, aby jeho nález 

ohlásili, ještě více ho poničili. Několikrát s ním hodili o 

zem, a tím zcela ohnuli řídítka bicyklu. Strážníkům se 

přihlásil svědek. Trojice mladíků se ke svému jednání 

doznala. 

V pondělí 12. srpna večer v bytě ve Sladkovského ulici 

v Plzni na Slovanech o jedenáct let starší ženu pobodal 

dvaačtyřicetiletý muž. Na místo ihned vyrazili záchranáři a 

policisté. Oběť násilného činu přežila a útočníka na místě 

zadržela. Žena utrpěla bodné poranění v oblasti krku a při 

vědomí byla převezena do Fakultní nemocnice v Plzni. Žena se 

s mužem znala. Ten byl pod vlivem alkoholu. Celá věc byla 

v šetření. 

V polovině srpna utekl tříletý kocour plemene sphynx 

zřejmě oknem z jednoho z plzeňských bytů a zatoulal se na 

chodbu domu v Plzni v Částkově ulici na Slovanech. Jedna žena 

ho našla a zavolala městskou policii. Strážníci u kocourka 

zjistili identifikační čip a kočičího tuláka majitelce 

vrátili. 
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V úterý 24. září v podvečer napadl a okradl v budově 

hlavního železničního nádraží v Plzni mladou pětadvacetiletou 

ženu neznámý agresor. Ženu shodil z lavičky a udeřil pěstí do 

obličeje. Pak po ní požadoval mobilní telefon a peníze. 

Policisté po muži pátrali. V pátek 27. září byl podezřelý 

čtyřicetiletý muž vzat do vazby. Podle dalších zdrojů měl mít 

muž na svědomí i brutální napadení začátkem září na rohu 

Šumavské a Nádražní ulice. 

V neděli 6. října večer střet s vlakem u hlavního 

vlakového nádraží v Plzni skončil smrtí 42letého muže. Muž 

seděl vedle kolejiště v úrovni Cvokařské ulice. I přes 

rychlou první pomoc od cestujících a následně hasičů i 

záchranářů svým zraněním podlehl. 

V úterý 15. října utekli dva koně z pozemku jejich 

majitele a zaběhli se na sousední zahradu jednasedmdesátileté 

ženy. Tak ráno plzeňští strážníci z odchytové skupiny 

v Kostincově ulici na Slovanech koně nahnali zpět na pozemek 

majitele a nedostatečně zabezpečenou ohradu výběhu provizorně 

zajistili. Celá záležitost byla postoupena správnímu orgánu 

pro podezření z porušení zákona na ochranu zvířat. 

V druhé polovině roku Plzeň získala unikátní přístroj, 

který policii napomůže při identifikaci cizinců. Přístroj je 

propojen s databází celoevropského formátu a také dokáže 

odhalit padělané doklady. Kontrola cizinců tak probíhá mnohem 

rychleji. Zařízení je v České republice ojedinělé, má ho 

pouze letiště Praha a Plzeň. 

V pátek osmého listopadu večer museli krotit strážníci z 

Plzně Slovan opilého cizince. Výtržník se pomotával na 

křižovatce ulic Brojova a Koterovská, kde kopal do dveří a 

výlohy večerky. Muži se nakonec podařilo rozbít jedny 

z vchodových dveří do domu v ulici Koterovská. Tam ho 

zadrželi strážníci a muž skončil se želízky na rukou. Agresor 

byl převezen na záchytku. 

Ve čtvrtek 14. listopadu skončila také na záchytce opilá 

žena, která vyváděla na vlakovém nádraží. Slovně napadala 

ostrahu a strážníky a nechtěla z nádraží odejít. Najednou se 

začala bránit, podařilo se jí vysmeknout a začala ze sebe 

svlékat oblečení. Svým jednáním vzbudila veřejné pohoršení a 

dopustila se přestupku proti veřejnému pořádku. 

Ve čtvrtek 5. prosince ráno odevzdala na služebnu 

strážníků nálezkyně hudební nástroj zvaný mandolinophon. 

Našla ho před vchodem do místního obchodního centra na 

náměstí Generála Píky. 

Tento rok strážníci odchytili celkem 633 toulavých a 

opuštěných zvířat. Nejvíce bylo psů a koček. Z celkově 369 

odchycených psů se jich k majitelům vrátilo 61, zbylých 308 

bylo umístěno do plzeňského útulku. Odchytili jednadvacet 

domácích exotických zvířat, např. korálovku sedlatou. 

Naháněli koně, kteří utekli z nezabezpečeného pozemku na 

Slovanech nebo se postarali o odložená morčata. Zabezpečili a 

odvezli 348 mrtvých zvířat. 
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V České republice policisté zaregistrovali 199 221 

trestných činů, v Plzeňském kraji jich bylo celkem 10 324, o 

čtyři procenta více než v roce 2018. 

 

  

 D o p r a v a     příloha č.11 

Městská veřejná doprava v Plzni letos oslavila 120. 

výročí zahájení městské veřejné dopravy. (historie 

v zajímavostech) 

Od pátku 4. ledna byla v souvislosti s opravou 

tramvajové trati na Slovanské třídě omezena doprava. Práce 

byly rozděleny do několika etap. První etapa se týkala úseku 

od ulic Sladkovského k ulici Liliové. V úseku Sladkovského-

Částkova se omezení týkalo vozidel nad 7,5 tuny. První etapa 

trvala do 31. března. 

Plzeňské dopravní podniky od ledna zavedly nový produkt-

přenosné předplatné určené pro ty, kteří si nechtějí kupovat 

jednotlivé jízdenky, ale nevyužijí ani plné předplatné. 

Přenosné předplatné není vázané na jednu osobu. Může ho tak 

využít celá rodina. 

Začátek ledna byl ve znamení sněhu a námrazy, která 

pokryla plzeňské chodníky. Náš slovanský obvod byl ale dobře 

připraven. Bylo posypáno všude, hlavně v okolí polikliniky a 

hlavního nádraží. 

Depo tramvají v Plzni na Slovanech opět pořádalo noční  

prohlídky pro širokou veřejnost. Zájemci si mohli udělat 

rezervaci na internetových stránkách. Vozovna tramvají na 

Slovanech je v provozu od roku 1943. V roce 2020 ji čeká 

kompletní rekonstrukce, která by měla trvat dva roky. 

V souvislosti s plánovanou přestavbou se konala veřejná 

debata v Kulturním domě Šeříková 22. ledna od 17,30 hodin. 

V noci 15. ledna zaměstnal městské strážníky 32letý 

Plzeňan, který vyrazil do ulice Na Bořích v Plzni na 

Slovanech, kde zaparkoval a odešel do prodejny. Při kontrole 

strážníkům uvedl, že před jízdou žádný alkohol nepil, že je 

pouze unavený z noční směny. Přístroj ale ukázal 2,5 promile 

alkoholu v krvi. 

18. ledna ledovka zkomplikovala provoz na silnicích 

v Plzni. Během krátké chvíle napadlo od dvou do čtyř 

centimetrů sněhu. Policisté ráno evidovali patnáct dopravních 

nehod. Některé trolejbusy a autobusy měly až hodinové 

zpoždění. Velké komplikace byly na křižovatce U Prazdroje. 

Ve středu 23. ledna dopravu v ulici U Prazdroje po třetí 

hodině komplikovala nehoda autobusu a tří osobních aut. 

K ošetření byla odvezena jedna žena do nemocnice, další dvě 

osoby byly zraněny jen lehce.  

Od 21. do 28. ledna způsobila oprava poruchy vodovodního 

zásobního řadu v Plzni na náměstí Milady Horákové omezení 

tramvajové linky číslo 1 ve směru do centra města. Tramvaj 

nejela z náměstí Milady Horákové Slovanskou ulicí, ale 
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použila objížďku přes Světovar a na svou obvyklou trasu se 

napojila až na Mikulášském náměstí. 

Podnik Škoda Electric se významně podílel na dodávce 

dvaceti dvou trolejbusů do Francie. Nové nízkopodlažní 

dvanáct metrů dlouhé trolejbusy budou vybaveny kompletní 

elektrovýzbrojí právě z plzeňského Škoda Electric. 

31. ledna ráno došlo v Částkově ulici v Plzni na 

Slovanech k dopravní nehodě. Osobní vůz srazil na přechodu u 

Penny marketu starší ženu. Záchranáři ženu odvezli do 

nemocnice. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče 

negativní. 

V polovině února silničáři v Plzeňském kraji už za 

letošní zimu vysypali 27 tisíc tun soli. Sklady doplňovali 

solí z Německa. Letošní zima byla na údržbu cest náročnější 

než ty minulé. 

V pátek 22. února podepsal Plzeňský kraj s Českými 

drahami smlouvu o provozování vlaků na trati Klatovy-Beroun. 

Za patnáct let zaplatí dopravci 2,6 až 4 miliardy korun. 

V neděli třetího března kolem jedné hodiny v noci 

zasahovala záchranná služba u převráceného osobního 

automobilu v Plzni na Nepomucké ulici. Z místa nehody odvezli 

24letého muže, který utrpěl středně těžká zranění. 

Před půl rokem Plzeňské dopravní podniky rozjely nový 

projekt Karkulka, který spočívá ve sdílení osobních aut, tzv. 

carsharing. Jelikož jsou všechna auta červená, uchytil se 

v Plzni název „Karkulka“. Tento projekt se osvědčil a zájem o 

něj stoupá. V únoru např. s ní najezdili zájemci přes deset 

tisíc kilometrů. Podle vedoucího projektu službu využívají 

lidé ve věku 25 až 35 let. S auty jezdí zákazníci nejčastěji 

do Prahy a na sever Čech. Cena se kombinuje z hodinové sazby 

55 korun a 5,3 korun za kilometr. Tento měsíc byla 

k dispozici čtyři rodinná a čtyři malá auta. Zatím Karkulky 

najezdily 18 tisíc kilometrů a do systému se zaregistrovalo 

již 330 lidí. 

Ve čtvrtek 28. března se ráno na Mikulášském náměstí 

v Plzni na Slovanech střetla tramvaj s osobním autem. 

Devětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla nedal tramvaji 

přednost. Nikdo nebyl zraněn. Zaklíněné auto museli vyprostit 

hasiči. 

Od pondělí prvního dubna začala výluka tramvají v Plzni 

na Slovanech na Slovanské třídě. Důvodem bylo zahájení další 

etapy stavby „Oprava tramvajové trati Slovanská třída“. Došlo 

tak k odklonu tramvajové dopravy na linkách číslo 1 a 4 a 

odklonu na nočních autobusových linkách N2 a N5. Tramvaje 

linky číslo 1 jezdily po polookružné trase Bolevec-Světovar-

Slovany-Bolevec. Zastávky Jedlová, Liliová, Olšová, Vřesová a 

Slovany byly zrušeny a přesunuty na Koterovskou třídu. 

Třetího dubna proběhla v Plzeňském kraji policejní akce 

s názvem Speed marathon. Strážci rozdali pokuty za 135 tisíc 

korun. Měřilo se na několika místech v Plzni, na severním i 

jižním Plzeňsku, Domažlicích, Klatovsku, Rokycansku a na 

Tachovsku. Policisté zkontrolovali 493 vozidel a zjistili 238 

dopravních přestupků. 
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V úterý devátého dubna proběhla v Plzni konference „Jak 

zajistit chytrou a zdravou dopravu ve městě“. Na toto téma 

diskutovali tuzemští i zahraniční odborníci. Sešlo se jich 

více než 400 účastníků ze 17 států Evropy i mimo ni.  

V Plzni ubývá neplacených míst na parkování. Řidiči to 

řeší po svém. Platit se jim nechce, tak parkují, kde se jim 

zlíbí. Nejčastější prohřešky byly spojené s parkováním 

v centru města a v přilehlých ulicích. Loni rozdali strážníci 

městské policie v Plzni 15 292 technických prostředků 

k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botiček. Na pokutách 

vybrali přes tři miliony korun. Pokuty za botičky se pohybují 

od sto korun do dvou tisíc podle závažnosti přestupku. 

O Velikonocích zkontrolovali policisté v Plzeňském kraji 

téměř 1900 vozidel. Celkově zjistili u řidičů přítomnost 

alkoholu v krvi ve čtyřech případech, v sedmi byli řidiči pod 

vlivem zakázaných návykových látek. Při provedené zkoušce na 

přítomnost alkoholu naměřili policisté nejvyšší hodnotu 2,38 

promile. 

Od května byla doprava v Plzni kvůli rozkopaným ulicím 

katastrofální. Uzavírky byly téměř ve všech částech města. 

Uzavřen byl Rooseveltův most spojující Roudnou s centrem 

Plzně. Také se prodloužil opravovaný úsek Slovanské třídy až 

k náměstí Milady Horákové. Na Slovanské třídě směrem do města 

jezdí auta po kolejích a tramvaj číslo 1 jezdila z centra 

města přes Světovar. Mimo jiné pokračovala stavba tramvajové 

trati na Borská pole a uzavírka Sukovy ulice na Borech. 

Řidiči byli kvůli rozkopané Plzni velice rozčíleni, protože 

hledání objízdné trasy bylo velmi složité, až téměř nemožné. 

Nejvíce byla postižena Slovanská třída. Obchodníci kvůli 

částečnému uzavření přicházeli o zákazníky. Dodavatelé 

nemohli doručit objednané zboží, protože když zastavili na 

chodníku, ihned je upozornila policie, ať odjedou.  Na této 

třídě nelze zastavit ani přejít ulici. Od třináctého května 

byl uzavřen Rooseveltův most v Plzni. Most byl přes řeku Mži 

uzavřen pro veškerou dopravu kromě Městské hromadné dopravy 

až do 30. června. Částečně neprůchodné byly i chodníky a od 

1. července do 15. července se uzavřely úplně. 

14. května skončila rozsáhlá rekonstrukce přestavby 

hlavního vlakového nádraží v Plzni, včetně přestupních 

terminálů, podchodů i železničních mostů. Byl vybudován 

autobusový terminál přímo vedle vlakového nádraží. Cestující 

mohou využívat šest nástupišť, na kterých je z podchodů 

zajištěn výtahy bezbariérový přístup. Rozsáhlá rekonstrukce 

trvala přes dva roky a stála téměř miliardu 352 milionů 

korun. Nezahrnula ale opravu nádražní budovy. S tou se počítá 

v roce 2020.  

23. května policisté v Plzni kontrolovali řidiče, zda se 

za jízdy opravdu věnují řízení. Přes sto policistů 

zkontrolovalo 693 řidičů motorových vozidel. Zjistili 144 

přestupků a rozdali pokuty za 40 tisíc korun. Nejčastějším 

přestupkem bylo nepoužívání bezpečnostních pásů, následoval 

špatný technický stav vozidla, telefonování za jízdy a 

překročení rychlost. 
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V květnu Plzeň hlídalo 176 kamer a nově i tak zvaná 

„videoanalýza“, která předává informace okamžitě. Nejnovějším 

přírůstkem se stala inteligentní kamera, která hlídá plzeňský 

památník Díky, Ameriko! Kamery se v současné době začaly 

instalovat i do vozů Městské hromadné dopravy. Je to hlavně 

kvůli bezdomovcům a opilcům. Kamery se začaly dávat i do 

odlehlejších míst Plzně. 

Během června v rámci výstavby nové tramvajové trati 

v Plzni na Borech byla v neděli druhého června od 6 hodin 

ráno do půlnoci zcela uzavřena silnice pod přemostěním 

klatovského přivaděče. V místě se montoval most. 

Od 13. června se kvůli další etapě oprav na Slovanské 

třídě uzavřela Malostranská ulice v místě křižovatky 

s náměstím Milady Horákové. Vjezd byl povolen pouze pro 

Městskou hromadnou dopravu. Uzavírka byla plánovaná do 21. 

července. Uzavírka tak vyvolala dopravní zácpu. Dopravní 

podniky v ranní špičce evidovali čtyřicetiminutové zpoždění, 

(jedna a půl zastávky trolejbusu trvalo 30 minut). Dále došlo 

ke střetu tramvaje a osobního automobilu na náměstí Generála 

Píky. Nehoda se obešla bez zranění, ale zkomplikovala 

dopravní situaci. Autobusy i trolejbusy měly několik desítek 

minut zpoždění. 

24. června pětaosmdesátiletá řidička srazila 

jedenáctiletého chlapce, který přejížděl na koloběžce přechod 

pro cyklisty na Francouzské ulici v Plzni na Slovanech. Dítě 

se středně těžkým zraněním bylo převezeno záchranáři do 

nemocnice. 

Ve čtvrtek 27. června dopravní policisté se v Plzni 

zaměřili na vytipované rizikové přechody pro chodce. 

Sledovali, zda chodci využívají k přecházení vozovek přechody 

pro chodce a zda respektují světelná zařízení. Vyřešili 

celkem 11 přestupků za 2200 korun. Z toho bylo sedm pokut 

uděleno za přecházení na červenou. 

Na dvou nejfrekventovanějších trolejbusových linkách 

číslo15 a číslo 16 začalo jezdit sedm nových kloubových 

trolejbusů. Mají atraktivní design nové generace, délku 18 

metrů a jsou velkokapacitní díky kloubovému provedení. 

Od pondělí 1. července byl zcela uzavřen Wilsonův most 

zhruba na šest týdnů. Stalo se tak kvůli opravám a 

neprůjezdným se stal i pro městskou dopravu. Důvodem opravy 

byl nevyhovující stav povrchu vozovky ze žulových kostek po 

jejím pětiletém užívání od dokončení celkové rekonstrukce 

mostu v květnu 2014. 

Od 6. do 7. července byla uzavřena Dobřanská ulice a 

okružní křižovatka Sukovy ulice. Důvodem bylo posunutí mostu 

na své místo. Most váží 350 tun a překlene hlavní výpadovku 

z Plzně na Klatovy. V jeho středu budou koleje, po stranách 

cyklostezka a chodník. 

V pondělí 8. července jel řidič s Fiatem Ducato 

v protisměru Kyjevskou ulicí v Plzni na Slovanech. Toho si 

všiml policista, který tam řešil nehodu. Chtěl proto řidiče 

zastavit, ale ten šlápl na plyn a rozjel se proti němu. 

Policista musel bleskově uskočit na stranu, ale střetu se již 
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nestihl úplně vyhnout. Řidič mu levým zadním kolem přejel 

prsty u nohou a pak z místa ujel. Policisté ho však dostihli 

a zadrželi. Řidič byl obviněn z násilí proti úřední osobě a 

z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Soud ho vzal 

do vazby. 

V pátek 12. července vjela čtyřicetiletá žena z Plzeňska 

v Malostranské ulici v Plzni do zákazu vjezdu. Když ji 

policisté kontrolovali, zjistili, že žena nemá řidičský 

průkaz a má zákaz řízení. Proto si policie případ převzala 

k dalšímu šetření. 

V neděli 21. července se v Malostranské ulici v Plzni 

střetla Škoda Felicia s motorkářem. Řidič Felicie jedoucí po 

Malostranské chtěl odbočit do Jasanové ulice a nedal přednost 

jedoucímu motocyklu v protisměru. Motorkář skončil 

v nemocnici. Dechová zkouška u řidiče Felicie byla negativní, 

u motorkáře ji nebylo možné zjistit kvůli jeho zranění. 

Ve středu 24. července se dopravní policisté v Plzni 

zaměřili na chování chodců a cyklistů. Zjistili celkem 12 

přestupků a vybrali pokuty za 1600 korun. 

V České republice je evidováno 8 milionů vozidel, které 

mají registrační značku opravňující je k jízdě na veřejných 

komunikacích. Počet osobních vozidel je z toho necelých šest 

milionů. Samotná auta jsou v průměru stará 14,82 roku. 

Na Slovanskou třídu v Plzni na Slovanech byl zakázaný 

vjezd, ale řidiči velkých nákladních aut nad sedm a půl tuny 

či autobusů to ignorovali. Tím se tvořily kolony. Řidiči tím 

komplikovali průjezd tramvajím, ty pak nabíraly zpoždění. 

Kontroly zákazu vjezdu probíhaly namátkově a byly spíše 

upozorňujícího charakteru. Do začátku srpnu bylo pokutováno 

jedenáct řidičů, ale případů bylo daleko více. 

Dále si podnikatelé na Slovanské třídě stěžovali, 

protože kvůli uzavírkám a opravám přicházeli o zákazníky. 

Sepsali výzvu s názvem Konec likvidace podnikání ve 

Slovanské, v níž požadovali po vedení města, aby rekonstrukce 

urychlilo. Z magistrátu zaznělo, že bude lépe snažit se 

uspíšit stavební práce a město také zvažovalo možnost 

marketingové podpory daných živnostníků. 

Od pátku devátého srpna začaly jezdit po lince číslo 1 

tři nové plně klimatizované a nízkopodlažní tramvaje EVO2. 

Nabízí víc míst k sezení i stání, vejde se do nich 260 

cestujících. Jezdí také tišeji a bezpečněji. Jeden vůz 

z výroby společnosti Krnovské opravny a strojírny vychází na 

necelých 33 milionů korun. 

V druhé polovině srpna byla oblast nového přestupního 

terminálu na náměstí Milady Horákové v Plzni na Slovanech, 

který funguje od září minulého roku, opět rozkopána. Důvodem 

byl špatný stav kanalizace. Došlo zde k poklesu zásypu uvnitř 

výkopu kanalizace, která se musela v rámci reklamace opravit. 

Práce byly hotové koncem září. 

V silničním tunelu Valík u Plzně byla prováděna úprava 

tunelu, při které se zvýšila povolená rychlost. Valík je 

tunel na dálnici D5, která tvoří obchvat Plzně. Do provozu 

byl uveden 6. října 2006 a je 380 metrů dlouhý. Od 9. září 
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byla povolená rychlost sto kilometrů za hodinu. Valík se tak 

stal prvním tunelem v České republice s touto rychlostí. 

Ve čtvrtek 15. srpna u plzeňské křižovatky U Jána před 

desátou hodinou dopoledne se střetla tramvaj linky číslo 2 

s osobním automobilem. Jednapadesátiletá spolujezdkyně 

z osobního auta byla převezena do nemocnice. Kolize způsobila 

zpoždění tramvají přibližně o dvacet minut. 

V Plzni v pondělí 2. září se otevřely a začaly sloužit 

naplno dva mosty, Rooseveltův, spojující centrum města 

s Roudnou, dále Wilsonův most přes řeku Radbuzu. Most 

v Chrástecké ulici se otevřel v pátek 13. září. 

Při prvním školním dni, druhého září, dohlíželi 

strážníci Městské policie Plzeň na bezpečnost dětí na 

křižovatkách v blízkosti škol. Dohled byl po celý první 

školní týden. Strážníci se kromě dohledu nad dětmi zaměřili i 

na respektování dopravní značky K+R a na správné parkování 

v přilehlých ulicích. 

V pondělí 16. září se kvůli poslední fázi oprav 

tramvajové tratě uzavřela Slovanská třída v horním úseku. 

V rámci oprav se obnovoval kryt vozovky, dále se opravovala 

kanalizace, vodovod. Oprava tramvajové trati začala v lednu 

tohoto roku a ukončena by měla být na jaře 2020. 

Plzeňská Městská hromadná doprava měla od září všechny 

autobusy nízkopodlažní, je jich více než 120. Tramvají 

nízkopodlažních je zatím pouze přes 70 procent. 

Od soboty 28. září byl částečně zpřístupněn halový 

podchod na křižovatce ulic Americká – Sirková. Byl tak 

umožněn průchod od Americké ulice (od zastávek Pařížská a od 

LIDLU) a z Mikulášské ulice od chodníku vedoucího pod 

železničními mosty. Výstup k tramvajovým zastávkám v ulici 

Sirková a výstup směrem k Šumavské ulici zůstává nadále 

uzavřen. Ten nebyl příliš využíván, protože tramvajové 

zastávky jsou plně obslouženy prostřednictvím přechodu pro 

chodce ve všech hlavních směrech. Podchod je otevřen od 

pondělí do pátku od 5 do 23 hodin, v sobotu a v neděli od 7 

do 23 hodin. 

Halový podchod u hlavního vlakového nádraží v Plzni se 

rekonstruoval dva roky. Pět jeho vchodů bylo v době opravy 

zavřených a tři z nich se otevřely veřejnosti. 

Kvůli bezpečnosti snižuje Správa železniční dopravní 

cesty počet železničních přejezdů. V Plzeňském kraji letos 

ubyly tři. Přejezdy se buď úplně ruší, nebo nahrazují 

mimoúrovňovým křížením. Letos se v celé České republice 

zrušilo už jedenáct přejezdů. Takovým novým mimoúrovňovým 

železničním přejezdem v Plzni se stal na Domažlické ulici ve 

Skvrňanech. 

V říjnu práce na opravě tramvajové trati v Plzni na 

Slovanské třídě pokračovaly. Z důvodu stavebních prací byla 

v termínu od 7. do 21. října uzavřena křižovatka Slovanská –

Částkova - Motýlí. Současně probíhaly práce na tramvajové 

trati v úseku Částkova-Sladkovského ve směru do centra. 

Tramvajový provoz linky číslo 1 i nadále pokračoval po pravé 

koleji ve směru z centra po trase Slovanská třída, náměstí 
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Milady Horákové, Slovanská alej, Koterovská, Sladkovského a 

dále do centra Plzně. 

V pondělí 28. října dopoledne v Plzni na Slovanech se 

vysypalo z nákladního auta pivovarské mláto. Silnice byla od 

kruhového objezdu směrem na Koterov kluzká a rychlost snížená 

na 20 kilometrů v hodině. 

Od 29. října kvůli opravě zastávek Městské hromadné 

dopravy v Částkově ulici v Plzni stanice „Částkova“ ve směru 

do Božkova pro linku číslo 12 byla přeložena o cca 30 metrů 

dopředu k náhradnímu nástupišti. Zastávka Částkova pro směr 

na Borská pole byla pro linku číslo 29 a číslo 30 přeložena o 

cca 70 metrů dopředu k náhradnímu nástupišti. Stavební práce 

skončily 8. listopadu. 

V neděli 1. prosince se Slovanská třída otevřela o dva 

měsíce dříve. Náklady za rekonstrukci se vyšplhaly na téměř 

162 milionů korun včetně DPH. Díky tomu se tramvaje na lince 

číslo 1 vrátily do původní trasy. V noci došlo i k návratu 

nočních linek autobusů N2 a N5 také do původních tras. 

V neděli 15. prosince byla otevřena nová tramvajová trať 

na Borská pole ještě před zkušebním provozem. Cestující se 

tak mohli svézt vánoční a historickou tramvají T3 zdarma. 

V pondělí 16. prosince byl zahájen zkušební provoz 

tramvajové trati v Plzni na Borská pole. Nové zastávky jsou 

Borský park, Bory (Dobřanská ulice, točka, nový terminál), 

Technická (u budovy Fakultní akademie věd), Univerzitní 

(konečná u Decathlonu). V tomto dnu zaniká linka číslo 3 a 

linka číslo 4 bude jezdit po celé, prodloužené trase. 

Současně se zahájením provozu na prodloužené tramvajové 

trati začínaly nebo končily autobusy linek 21, 23, 24, 26 a 

32 na novém přestupním terminálu Bory v místě točny, kde 

dříve bylo fotbalové hřiště. 

Nová trasa (Borský park-Univerzitní měří 1,3 kilometru, 

celkové náklady na projekt byly 616 milionů Kč s DPH.  

Cestující mohou využít čtyři nové zastávky, novou 

křižovatku i nová parkoviště.  

V pátek 20. prosince ráno na křižovatce ulic U Prazdroje 

a Lobezské havarovalo osobní auto. Při nehodě došlo 

k poškození sloupu trolejového vedení pro trolejbusy. 

Při dopravních nehodách v České republice v tomto roce 

zemřelo 550 lidí, o patnáct méně než o rok dříve. 

Nejtragičtějším měsícem byl srpen, během kterého na silnicích 

České republiky zemřelo 62 osob. 

 

S p o r t     příloha č.12 

V Městské sportovní hale v Plzni na Slovanech proběhl 

v sobotu 12. ledna již patnáctý ročník Memoriálu Josefa 

Žaloudka, halový turnaj starších žáků ve fotbale. V turnaji 

určeném pro hráče ročníku 2004 a mladším se staly absolutním 

vítězem Teplice, jen o dva body skončili plzeňští viktoriáni, 

a třetí místo bral obhájce vítězství z pražské Sparty. 
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V sobotu 12. a v neděli 13. ledna se konaly střelecké 

soutěže Grand Prix v Plzni Lobzích. Celkem soutěžilo 255 

střelců ze 14 zemí z celého světa. Plzeňský střelec Filip 

Nepejchal zvítězil mezi muži, v ženách skončila na třetí 

příčce zkušená Nikola Mazurová. Tato soutěž byla součástí 

přípravy na mistrovství Evropy ve Finsku, které se konalo od 

15. února. 

Hokejová Škoda Plzeň si připomněla devadesát let od 

založení, a také toto úctyhodné jubileum oslavila, a to 

prvního února. Do speciálních retrodresů vyrobených pro tuto 

příležitost se oblékly klubové legendy, které převzaly 

ocenění. Hokejové ikony Martin Straka a Jaroslav Špaček, 

olympijští vítězové z Nagana, předaly pamětní listy a 

hokejové retro dresy bezmála třiceti osobnostem spjatým 

s plzeňským klubem. Devadesátiny si hokejová Plzeň osladila 

výhrou nad Kometou Brno 5 : 2. Zápas se hrál v plzeňské Home 

Monitoring Aréně. Před začátkem zápasu se uskutečnila 

autogramiáda. 

Trochu historie. 

Odbor ledního hokeje vznikl při Viktorii Plzeň v roce 

1929. Stadion s umělou ledovou plochou byl otevřen v roce 

1950 a o rok později hostil prvoligová utkání. Tým se rychle 

a pevně v soutěži zabydlel. K úplnému vrcholu hokejisté 

přišli v roce 1957 se třetím místem. Tři hráči byli 

nominováni na Mistrovství světa v hokeji do Moskvy, slavný 

Stanislav Sventek s dokonce dvěma nominacemi za sebou. 

V první polovině 60. let přišel neúspěch, v roce 1966 pád o 

soutěž níže. Návrat do první ligy trval tři roky. V roce 1961 

se zastřešil zimní stadion. Tým se vrátil po roční absenci do 

ligy, ale do první poloviny tabulky se vrátil až v roce 1976. 

V roce 1978 Škoda Plzeň opět opustila prvoligovou soutěž. 

Návrat do první ligy se povedl již po jediné sezoně. 

S počátkem 90. let přišel konečně první úspěch týmu. V roce 

1992 vyhrála Škodovka poprvé základní část, ale další roky 

byly opět neúspěšně. 

Od prvního do třetího února se konalo v Městské hale 

Lokomotivy v Plzni na Slovanech mistrovství České republiky 

dospělých v bedmintonu po sedmi letech.  

V neděli 10. února pořádal Klub sportovních otužilců 

Plzeň závody seriálu Českého poháru v zimním plavání. Závod 

se uskutečnil po poledni na Velkém boleveckém rybníku 

v Plzni. Dvacítka plzeňských otužilců si ručními pilami 

vyřezala přístup do vody v deset centimetrů silném ledu. 

V dubnu byla vyhlášena anketa Sportovec 2018. Vítězem ankety 

se stal Patrik Hrošovský, fotbalista FC Viktoria Plzeň. Ženám 

vévodila Gabriela Vognarová, sportovní střelkyně SSK Olymp 

Plzeň. Vítězem ankety Sportovní hvězda čtenářů Plzeňského 

deníku se stal Milan Gulaš, hokejista HC Škoda Plzeň. 

Ve Škoda parku Plzeň začal vznikat jeden 

z nejrozlehlejších skate parků. Po zimní přestávce se park 

otevřel 1. dubna. Nové skate centrum mělo být již hotové, ale 

nastaly komplikace s firmou kvůli nedostatečné zásobě 

materiálu. Projekt je součástí plánované rozsáhlé 
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revitalizace parku. Městský obvod Slovany skate park 

financuje v plné výši z vlastních zdrojů. Součástí je i 

školička pro malé skejťáky. 

V únoru na prémiovém halovém mistrovství České republiky 

ve sportovní střelbě mix v Plzni Lobzích se dařilo zástupcům 

plzeňských klubů, takže plzeňští střelci ovládli celé závody. 

Začátkem března byla zahájena v Plzni série běhů na 

dlouhých tratích, další ročník Maratonského poháru. Na 

programu byla Plzeňská padesátka, Březnový maraton, 

půlmaraton a desítka na okruhu u Boleveckého rybníka. 

O víkendu 9. a 10. března Plzeň hostila 10. ročník Velké 

ceny města Plzně v Městské sportovní hale na Slovanech. Na 

soutěž se sjela badmintonová špička České republiky. 

Startoval mimo jiné bývalý reprezentant a olympionik Petr 

Koukal. 

Od 1. do 5. května byl plzeňský Armádní střelecký 

stadion Lobzy dějištěm 50. ročníku Velké ceny osvobození ve 

sportovní střelbě. Do Plzně se sjelo na 850 špičkových 

závodníků z 38 zemí světa, kteří soutěžili v olympijských 

disciplínách. Velká cena osvobození Plzně je součástí 

každoročních Slavností Plzně. 

V sobotu 11. května se uskutečnil už popáté v řadě Pivní 

běh, při kterém je ochutnávka piva. Akce probíhá u 

doudlevecké Hospůdky U Pechtů. I přes nepřízeň počasí 

panovala po celou dobu závodu pohodová nálada. 

14. května se konal čtvrtý ročník Her seniorů Plzeňského 

kraje. Závodilo pětašedesát seniorů ve třinácti pětičlenných 

družstvech. Měřily síly v deseti disciplínách, které 

prověřovaly motorické a atletické dovednosti. 

V pátek 17. května se představily nejlepší florbalové 

školní týmy z celé republiky. Celý turnaj se uskutečnil na 

Lokomotivě ve dvou halách v Plzni na Slovanech. Představilo 

se 16 mužstev. Akci pořádala Sportovní liga škol. 

18. května přivítala Plzeň velkou atletickou událost, 

která se odehrála na stadionu ve Skvrňanech. Na startu se 

objevily opravdové legendy atletiky, např. Pavel Maslák, 

Zuzana Hejnová, výškařka Amálie Švábíková nebo koulař Tomáš 

Staněk.  

Ten samý den v Plzni proběhlo krajské finále ve fotbalu, 

23. ročník Mc Donalds Cupu (největší fotbalový turnaj pro 

žáky a žákyně od šesti do jedenácti let, kterého se účastní 

na 4 tisíce základních škol a téměř 80 tisíc dětí). Mladí 

plzeňští fotbalisté si zahráli celostátní finále prestižního 

turnaje školských družstev. Do republikového finále 

postoupila 25. základní škola v Plzni. 

V úterý 21. května se na Atletickém stadionu konalo 

finále Sportovních her mateřských škol. Utkalo se 24 

mateřinek a jednalo se o největší akci pro děti předškolního 

věku na území našeho města. Kvalifikačního kola se zúčastnilo 

více než tisíc předškoláků ze 41 mateřských škol. 

V květnu se po třech letech vrátil do Plzně házenkářský 

titul. V rozhodujícím pátém finále extraligy porazil Talent 

Plzeň Karvinou. 
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Ve středu pátého června byl slavnostně otevřen nový 

skatepark ve volnočasovém areálu Škoda sport parku u řeky 

Radbuzy v Plzni na Slovanech. Staré plechové překážky 

nahradily nové betonové rampy a další v republice ojedinělé 

prvky. V současné době by tak areál svou kapacitou a 

vybavením mohl hostit např. celorepublikové soutěže. Součástí 

programu otevření hřiště byly exhibiční jízdy skateboardistů 

a bikerů, následovaly závody pro všechny přítomné. Akce se 

zúčastnily desítky lidí a také starosta městského obvodu 

Slovany Lumír Aschenbrenner. 

V úterý 11. června odstartovala na plzeňském náměstí 

Republiky sportovní akce. Ta se odehrávala na speciálním 

mobilním hřišti, které bylo v Plzni poprvé. Na hřišti je 

umělý trávník, takže hráči mohou mít jakoukoli obuv kromě 

špuntových kopaček. Ve čtvrtek třináctého června se mohli 

příznivci fotbalu těšit na autogramiádu hráčů Viktoria Plzeň. 

V sobotu 15. června se po dvou letech v Plzni v Městské 

hale na Slovanech konal opět finálový turnaj mistrovství 

České republiky žen ve futsalu. Tým futsalistek nepostoupil 

ze základní skupiny a skončil na pátém místě. Vítězem 

mistrovství se staly futsalistky Liberce. 

Ve dnech 14. až 16. června  se konalo v Plzni Božkově ve 

sportovním areálu Mistrovství republiky starších  žáků v 

národní házené. TJ Božkov se na šampionátu probojovala jako 

vítěz Západočeské oblasti. Chlapce si na radnici pozval 

starosta Lumír Aschenbrenner, aby jim osobně poblahopřál.  

11. června na plzeňském náměstí republiky odstartovala 

Sportovní akce na speciálním mobilním hřišti. Na hřišti byl 

umělý trávník, takže hráči mohou mít jakoukoli obuv kromě 

špuntových kopaček. V Plzni to byla úplná novinka. Ve čtvrtek 

se u hřiště konala autogramiáda hráčů FC Viktoria Plzeň. 

V sobotu 15. června se uskutečnil čtvrtý ročník 

Triatlonového festivalu v Plzni, který u Velkého boleveckého 

rybníka připravil se svým týmem Jan Řehula. Akce začala 

nejprve aquatlonem ( kombinace běhání a plavání) pro desítky 

dětí ze škol a další den byl nabitý závody v terénním 

triatlonu pro všechny věkové kategorie pod značkou Xterra. 

Ve čtvrtek 20. června u Obchodního centra Plaza 

v přilehlém areálu se konal Festival sportu 2019. Den plný 

pohybu, sportu a zábavy. Festival sportu chtěl motivovat 

k pravidelnému pohybu a dětem dával příležitost si vyzkoušet 

tradiční a trendové sporty.  

V sobotu 22. června ožil plzeňský areál TJ Lokomotiva 

Plzeň na Slovanech streetballem. Konal se tu 8. ročník 

turnaje Stretball challenge Plzeň 2019 for kids pro ty 

nejmenší vyznavače streetballu. Jednalo se o den plný 

basketbalu, zábavy a radosti z pohybu. Streetball je 

populární forma basketbalu hraného na venkovních hřištích 

s jedním košem a třemi hráči na každé straně. Akce se v tomto 

roce stala součástí projektu ČUS (Česká unie sportu) Sportuj 

s námi, jehož mediálním partnerem je Plzeňský Deník. Díky 

deštivému počasí se turnaj přesunul do haly. 
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O víkendu 22. a 23. června se v Plzni Doubravce 

uskutečnilo koloběžkové mistrovství republiky s mezinárodní 

účastí ZLATÁ KOLOBĚŽKA. Koloběžky a koloběžkový sport zažívá 

svůj rozmach především v kategorii mládeže. Na akci přišlo 

závodit 196 koloběžkářů všech věkových kategorií, včetně 20 

zahraničních borců. 

V neděli 23. června se v Plzni na borské přehradě konaly 

závody dračích lodí již po jedenácté. Utkalo se 18 týmů. 

Každá loď měla dvaadvacetičlennou posádku včetně bubeníka. 

Akci pořádal klub Pilsner Dragons. 

V pátek 28. června příznivci motorismu měli jedinečnou 

možnost získat autogram posádky plzeňského EuroOil Invelt 

teamu Václav Pech - Petr Uhel při příležitosti slavnostního 

otevření čerpací stanice na rohu Jasmínové a Skladové ulice 

v Plzni na Slovanech. Vystaven byl i závodní speciál Ford 

Fiesta R5 a maketa jejich dřívějšího vozu Ford WRC. 

Od 1. července byl uzavřen vnitřní bazén v Plzni na 

Slovanech včetně sauny kvůli kontrole bazénu, bazénových 

technologií, vyčištění, umytí bazénu a všech prostor šaten, 

skříněk i relaxačních provozů. Pro veřejnost se vnitřní 

prostory opět otevřely 13. července. 

Plavecké areály v Plzni na Slovanech a Lochotíně 

upravily ceny od 1. července. Nově byly zavedeny slevy pro 

držitele zlatých Janského plaket, zvýhodněné vstupné pro děti 

do šesti let a jejich doprovod, návštěvníkům sauny na 

Slovanech byly nabídnuty permanentky. Po více než šesti se 

letech mírně zvýšila základní cena vstupu pro dospělé. 

V bazénu na Slovanech za 1,5 hodiny byla cena zvýšena z 65 na 

85 korun u seniorů ze 45 korun na 55 korun. Zdražení se 

nedotklo dětí. 

Od 3. do 8. července se v okolí Plzně uskutečnil 

orientační závod na horských kolech sedmi stovek cyklistů 

z celého světa s názvem MTBO 5 Days. 

Od 19. do 21. července se konal v Plzni na dvou 

stadionech 16. ročník Memoriálu Stanislava Štrunce, bývalého 

vynikajícího fotbalisty, pro dorostenecké týmy U19. Memoriálu 

se zúčastnilo celkem pět zahraničních fotbalových mužstev. 

Dorostencům Viktorie se ale nedařilo, skončili na pátém 

místě. 

Od 23. do 25. srpna v plzeňské hale TJ Lokomotiva na 

Slovanech proběhl již 9. ročník mezinárodního turnaje 

v házené, Memorial Cup Miroslava Šafra. Je to vzpomínka na 

jednoho z úspěšných házenkářských trenérů mládeže. Bojovat 

přijela mužstev ze Slovenska, Rakouska, Německa, Maďarska a 

Francie. Z prvenství se radoval německý HSC Coburg, který 

vyhrál bez ztráty kytičky. 

Tradiční turnaj byl pro mladé viktoriány skvělou 

možností porovnat se se zahraničními týmy. 

V Plzni se konal již 17. ročník terénního kvadriatlonu a 

triatlonu Pilsenman u svatého Jiří v Doubravce. Závodů se 

zúčastnilo 36 závodníků, které čekala několikahodinová dřina, 

plavání, meziběh, kajak, horské kolo a běh. Zvítězil Jan Brož 

a Jiří Bouchal. 
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Ve dnech 17., 18. a 19. srpna Plzeň ovládl festival 

sportu, Sportmanie v areálu parku za plzeňským Obchodním 

centrem Plaza. Akce nabízela přes sedmdesát disciplín a 

sportovních dovedností k vyzkoušení na čtyřicítce stanovišť.   

Od prvního dne zájem, jak dětí, tak dospělých byl obrovský. 

Na akci přišlo 60 tisíc lidí, jen v pondělí přišlo více než 

10 tisíc návštěvníků. Novinkou letošního ročníku se stal 

lanový park. 

V sobotu 31. srpna se konal seriál závodů horských kol, 

Kolo pro život.  

Ten samý den se konal šestý ročník Běhu Plzeňské 

teplárenské kolem Boleveckých rybníků. Běh byl určen pro 

závodníky, ale i pro rodiny s dětmi. Závod byl součástí 

Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje. 

Posádka plzeňského EuroOil Invelt teamu Václav Pech -

Petr Uhel nedokončila závěrečný podnik, zlínskou Barum 

Rallye. Byli na druhé příčce, ale potom jim praskla levá 

přední poloosa a byli ze závodu vyřazeni. Přesto se posádka 

plzeňského EuroOil Invelt teamu posunula v celkovém hodnocení 

šampionátu na třetí místo absolutní klasifikace. 

U Kamenného rybníka v Plzni se uskutečnil již 14. ročník 

terénního triatlonu Stoneman, který pořádala triatlonová 

parta se 321 startujícími. Závod měl i charitativní zaměření. 

Část výtěžku byla darována skupině Pomocné tlapky, které se 

zabývají výcvikem asistenčních psů pro nemohoucí lidi a pro 

speciální canisterapií. 

V červenci byl otevřen v Plzni ve Skvrňanech nový 

Sportovní areál na ploše více než 13 tisíc metrů čtverečních. 

Tvoří ho fotbalové hřiště s přírodní trávou a tréninková 

multifunkční plocha. Areál slouží zejména Regionální 

fotbalové akademii Plzeňského kraje a Klubové fotbalové 

akademii Viktoria Plzeň. Zhotovitelem investiční akce byla 

společnost POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň.  Stavět se 

začalo v říjnu 2018. 

V pondělí 16. září u místa někdejší Brány borců na 

stadionu FC Viktoria Plzeň ve Štruncových sadech byl umístěn 

památník fotbalové legendy. Na pamětním místě je uvedena 

první jedenáctka síně slávy. Na třech stěnách po obvodu se 

zobrazují různé části klubového a sportovního života, 

fanoušci a současnost. Stavba přišla město na 1,9 milionů Kč. 

Začátkem září skončila první etapa rekonstrukce 

plaveckého bazénu na plzeňských Slovanech. Přestavbou 

výměníku a kotelny vznikl v areálu nový dětský bazén. 

Současně se vybudovala nová výměníková stanice. První etapa 

trvala od května 2018 do letošního září. 

15. září v západočeské metropoli v Lobzích proběhlo 28. 

mistrovství České republiky juniorů a dorostu v terčové 

lukostřelbě. Plzeňští junioři získali celkem sedm medailí. 

Junioři atletické Škody Plzeň zvítězili v září 

v sedmičlenné skupině B národních šampionů v Evropském poháru 

mistrů. Dosáhli tak největšího úspěchu v 70leté historii 

klubu. 
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V sobotu 28. a v neděli 29. září Plzeň zaplavila stovka 

běžců, kteří se zúčastnili čtvrtého ročníku Škoda FIT 

půlmaratonu. Sportovní den na náměstí Republiky zahájily 

závody dětí a bylo možné se zapojit do nesoutěžního Rodinného 

běhu na 2,5 kilometru. Ostatní dospělí běžci zamířili do 

areálu Škodovky, Borského parku a do okolí plzeňských řek, 

aby se pak vrátili zpět na hlavní plzeňské náměstí. 

V úterý 1. října se v Městské hale v Plzni na Slovanech 

odehrál přípravný zápas, který odehrála česká futsalová 

reprezentace s Portugalskem.  

O víkendu 5. a 6. října proběhla střelecká soutěž 

v Plzni Lobzích O pohár náčelníka štábu Armády České 

republiky. Soutěže se zúčastnila družstva z České republiky, 

Slovenska, Německa a Polska, a soutěžilo se z útočné pušky a 

pistole. 

V sobotu 12. října se v Plzni na Borech běžel jubilejní 

padesátý ročník Běhu Borským parkem. Běhu se zúčastnili na 

tři stovky závodníků. 

Od pátku 18. do neděle 20. října proběhly v plzeňském 

bazénu na Slovanech plavecké závody Plzeňské sprinty, páté 

kolo Českého poháru. Během tří dnů v bazénu soutěžilo 772 

plavců z devíti zemí. Limity pro mistrovství Evropy, které se 

uskuteční ve skotském Glasgow, splnilo v Plzni devět plavců. 

V sobotu 19. října proběhl již 41. ročník Roudenského 

běhu, který pořádá oddíl běžeckého lyžování TJ Prazdroj 

Plzeň. Jedná se o jeden z nejstarších krosových závodů na 

území města Plzně a trať je vhodná jak pro amatéry, tak 

ostřílené závodníky. 

V sobotu 23. listopadu se konal závod v zimním plavání 

Slavnost slunovratu na Velkém boleveckém rybníku v Plzni. 

Populární soutěž s velkou tradicí přinesla jeden rekordní 

zápis, závodu se zúčastnilo 197 otužilců z České republiky i 

ze zahraničí. 

Tutéž sobotu se konal v Hale Lokomotivy v Plzni na 

Slovanech Souboj Titánů. Hlavním programem akce byl turnaj 

v čtyřčlenné pyramidě s mezinárodní účastí a kvalitou na 

nejvyšší evropské úrovni. Dále se mohli diváci těšit na 

atraktivní souperfighty (hra dvojic), kde složení dvojic 

představilo dramatické duely. Hlavní synonyma celé akce jsou 

prestiž, tradice a síla. 

Od 27. do 29. prosince se uskutečnil v hale Lokomotivy 

v Plzni na Slovanech osmý ročník mládežnického Vánočního 

turnaje v basketbalu. Hrát dorazilo 80 týmů, z toho 40 

zahraničních, např. z Německa, Belgie, Maďarska nebo 

Běloruska. Turnaj se odehrál na 10 basketbalových hřištích, 

hrálo se celkem 241 zápasů a celkem hrálo 1100 osob. 

Plzeňský Klub sportovních otužilců pořádal na plovárně 

v Hradišti na Štědrý den tradiční Vánoční máčení. 

Dále na Štědrý den dopoledne byl připraven tradiční 

Lobezský botokros, orientační závod, který se koná již od 

roku 1986. Tradici vánočního běhu založil Honza Wavok 

Vodrážka a v roce 2015 byl věnován tento závod Štěpánovi 
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Kodedovi, reprezentantu České republiky v orientačním běhu, 

juniorskému Mistru světa, který tragicky zemřel v tomto roce. 

 

Z d r a v o t n i c t v í    příloha č.13 

Hospic svatého Lazara v Plzni dostal od Plzeňského kraje 

dotaci ve výši 2,3 milionů korun, dalších 2,5 milionů dalo 

město Plzeň. Od listopadu 2018 tam probíhala rozsáhlá 

rekonstrukce. Budovali se nové výtahy, bezbariérový vchod 

s dálkově otevíratelným vchodem s přístupem přímo ze dvora, 

opraveny byly toalety, koupelny a do pokojů se nakoupilo nové 

vybavení. Dočasně hospic fungoval v azylu Rokycanské 

nemocnice. To komplikovalo provoz, protože v Plzni je 

kapacita lůžek 28, ale v nemocnici v Rokycanech bylo 

k dispozici pouze 16 provizorních lůžek. V březnu letošního 

roku se nově zrekonstruovaný objekt svatého Lazara opět 

otevřel pro pacienty.  

Po více než čtyřech letech odešel k poslednímu září 

dosavadní ředitel Hospice svatého Lazara v Plzni Jan Souček. 

Nahradila jej Jiřina Helíšková. 

Začátkem roku začali plzeňští dronaři pomáhat 

Integrovanému záchrannému systému jako jedni z prvních 

v Evropě. Pilot dronu na místě zásahu ovládá dron dle pokynů 

velitele zásahu, kterému se přenáší online přenos na tablet 

či obrazovku. Nasazení dronů bylo např. při požáru ubytovny 

v Plzni na Karlově. 

Fakultní nemocnice Plzeň postupně inovovala oblečení 

zdravotnického personálu v celé nemocnici. Do dvou let by 

měla být celá nemocnice v novém. Uniformy mají moderní 

střihy, komfortnější materiály a sytě barevné haleny či šaty 

doplňují bílé kalhoty nebo sukně. 

Téměr po deseti letech bylo v Klatovském baby boxu 

nalezeno první dítě. Byla jím holčička, která se tak stala 

183. dítětem nalezeným v baby boxu v České republice. 

Začátkem března se v Plzeňském kraji začaly šířit 

spalničky. Za celý minulý rok bylo nahlášeno 17 pacientů, 

v této době jich bylo již 32. V přepočtu na 100 tisíc 

obyvatel se Plzeňský kraj celorepublikově držel na druhém až 

třetím místě. Navině byla nízká proočkovanost dětí do pěti 

let a nízká imunita. 

V květnu se v Plzni otevřelo Centrum duševního zdraví 

při Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně. Jeho 

provozovatelem je známý spolek Ledovec ve spolupráci se 

společností Psychiatrie - ambulance. Centrum nabízí služby 

lidem s vážným onemocněním, kteří potřebují pravidelně 

podporu v oblasti zdraví i v dalších oblastech každodenního 

života. Centrum má k dispozici ordinace psychiatra a 

psychologa, konzultační místnosti i společnou kancelář celého 

týmu. Hlavní váha však stojí na poskytování podpory v terénu. 

Odborníci Kliniky ortopedie a traumatologie Fakultní 

nemocnice Plzeň operují pacientům kyčel unikátní metodou, 
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tzv. měkkotkáňovou operací. Šetrnější zákroky artroskopickou 

technikou vyhledává stále více lidí, až sto ročně. 

Děti, které trpí cukrovkou a jsou v péči Fakultní 

nemocnice Plzeň, dostaly nového spojence. Jsou to speciální 

mobilní aplikace a čipy, které umožňují sledovat aktuální 

hodnotu cukru v krvi. Lze ji vidět i na mobilním telefonu a 

předejít tak její nízké hladině, která může končit i 

bezvědomím. 

Jedenáctého srpna letos se narodilo ve Fakultní 

nemocnici v Plzni na Lochotíně jubilejní dvoutisící miminko. 

Stal se jím Jakub, vážil 3520 gramů a měřil 50 centimetrů. 

Ve středu 9. října otevřela plzeňská Fakultní nemocnice 

na Lochotíně nový moderní urgentní centrální příjem. Pacienti 

se tak dočkali rychlé, přesně cílené odborné péče. Vybudování 

centrálního příjmu stálo 100 milionů korun. 

Koncem října intervenční kardiologové z Fakultní 

nemocnice Plzeň ve spolupráci s japonskými kolegy jako první 

v České republice provedli tzv. katarizační výkon na tepnách, 

zásobující srdeční sval a v plzeňské nemocnici Privamed ji 

mohou lidé využít. Intervenční kardiologie je poměrně nový 

obor, který výrazně přispěl k prodloužení lidského života. 

Zákrok se provádí v místním znecitlivění při vědomí pacienta. 

Do tepny v oblasti zápěstí se zavádí katr, který končí až 

v začátku věnčité tepny. Pod rentgenem se zjistí, kde je 

problém. Novinka je šetrnější k pacientům. 

 

Š k o l s t v í     příloha č.14 

80. mateřská škola v Plzni na Slovanech oslavila 

únorovou sněhovou nadílku sáňkováním, ale i malováním do 

sněhu, otiskování stop a dělání andělíčků. Děti také 

postavily iglú a zahrály si na eskymáky. 

Ve čtvrtek 16. března pořádala Základní škola Plzeň-

Božkov Den otevřených dveří pro budoucí školáky. Rodiče 

s dětmi měli možnost se seznámit s prostředím školy, školními 

dokumenty a učebnicemi a ověřit si své dovednosti potřebné 

pro úspěšný začátek ve škole. Zápis do první třídy se konal 

3. dubna. 

U příležitosti Dne učitelů převzalo 28. března od 

hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové 

ocenění 27 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském 

kraji. Za svoji pedagogickou činnost byl oceněn i profesor 

Viktor Viktora z katedry českého jazyka a literatury Fakulty 

pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. 

TJ Sokol Hradiště pořádal Maškarní odpoledne pro děti 

s bohatým kulturním programem. 

 V dubnu byly zahájeny zápisy do prvních ročníků 

základních škol (od 1. do 30. dubna). Počet zapsaných 

prvňáčků byl přibližně stejný jako loni. Zapsalo se něco mezi 

1600 a 1700 dětí. 

Den matek oslavily ve středu patnáctého května děti z 5. 

mateřské školy, Zelenohorská 25, společně se svými maminkami 

a tatínky. V Kulturním domě Šeříková předvedly svá zajímavá 
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vystoupení, nejmladší Světlušky dokonce zahrály muzikál „Ať 

žijí duchové“, třída Motýlků předvedla tanec tučňáků, sbor 

Broučci + band zazpíval čtyři písničky nebo Cvrčkové uvedly 

upravenou verzi známé pohádky O Mrazíkovi. 

V úterý 21. května se uskutečnilo velké finále 

Sportovních her mateřských škol na Atletickém stadionu města 

Plzně ve Skvrňanech. Akci pořádalo město Plzeň ve spolupráci 

s organizací Pohyb a zdraví, jejímž partnerem je Nadace 

sportující mládeže. Do sportovních her se zapojilo přes 500 

dětí z 23 mateřských škol plzeňských a dvou mimoplzeňských. 

Děti z mateřských škol přijela podpořit i místostarostka 

Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Eva Trůková. 

Do celostátního finále dětské kulinářské soutěže již 

šestého ročníku soutěže Finále „Zdravé 5“ se probojoval tým 

Kuchtíci z Božkova ze Základní školy Plzeň-Božkov. 

I letos se Masarykova základní škola Plzeň Slovany 

připojila ke svátku otevřených dveří běžně nepřístupných 

zahrad veřejnosti. Druhý červnový víkend, 8. a 9. června, se 

už posedmé otevřely zahrady dominikánského kláštera na 

Jiráskově náměstí v Plzni Slovanech, se kterými Masarykova 

základní škola sousedí. Návštěvníci mohli vidět výstavu 

léčivých rostlin, tradiční bylinnou čajovnu, kreativní dílny 

i vyslechnout koncert školního pěveckého sboru Beránci. 

Koncem školního roku děti z 21. základní školy 

navštívily radnici na Slovanech. Seznámily se s prostorami 

radnice a dozvěděly se, co vše si na úřad lidé mohou chodit 

vyřídit. Navíc se osobně setkaly také s vedením radnice. 

V pondělí 24. června se uskutečnil od 9 do 13 hodin na 

Jiráskově náměstí v Plzni na Slovanech Plenér na „Jiráskáči“. 

Zájemci si mohli zahrát na hudební nástroj, nebo si vyzkoušet 

malování na plátno pod vedením zkušených lektorek. Od 16 

hodin se pak odehrál koncert v kostele Panny Marie Růžencové, 

kde byl hostem klavírní virtuóz Štěpán Kos a varhanní 

virtuózka Markéta Pavlíková. 

Akci pořádalo Církevní gymnázium v rámci oživení 

prostoru Jiráskova náměstí a kvůli zviditelnění veřejné 

sbírky na podporu záchrany šťáhlavských varhan. Akci přišel 

podpořit místostarosta slovanského obvodu Jan Fluxa. 

V srpnu se konal již druhý ročník soutěže „Nejlepší 

kuchař roku 2019 ve společném stravování“. Letošním tématem 

byly „Nejchutnější svačinky v mateřských školách“ a to dvě 

slané a jedna sladká. Obě kuchařky se umístily na prvním 

místě a komise dokonce označila jejich výkon za revoluci ve 

školním stravování. Soutěže se zúčastnily kuchařky naší 51. 

Mateřské školy v Částkově ulici.  

V září 80. mateřská škola přivítala nové děti. Aby si 

lépe zvykly, začaly paní učitelky vyrážet s dětmi do okolí. 

Navštívily např. knihovnu Slovany, kde si vybraly pohádky na 

čtení, které jim čtou paní učitelky. V Církevní základní 

škole a střední škole pozorovaly zvířátka v aquaterariu, o 

které se starají žáci školy. Dále se v Techmanii učily 

programovat Ozoboty (hravá výuka algoritmického myšlení) nebo 
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pracovat s tabletem. V době adventu školku navštívil pěvecký 

sbor z Církevního gymnázia. 

Do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Plzní 

nastoupilo kolem 1600 žáčků, v Plzeňském kraji to bylo zhruba 

5 500, což bylo méně než vloni (5800 žáků). 

Ve dnech od 23. do 27. září se základní škola a mateřská 

škola v Božkově zúčastnila celostátního projektu „Pěšky do 

školy“. Jeho cílem bylo motivovat děti a rodiče ke změně 

dopravního chování, omezení počtu aut před školou a 

bezpečnější a příjemnější prostředí v okolí školy. Projekt se 

vydařil. Většina rodičů s dětmi se snažila chodit pěšky nebo 

využít městskou hromadnou dopravu. Některé děti jely poprvé 

samotné trolejbusem do škol, nebo přijely na kole či 

koloběžce. Nakonec se všichni společně sešli u společné 

snídaně před školou. Paní kuchařky upekly výborný moučník a 

uvařily čaj. Při této příležitosti se povídalo o zážitcích 

spojených s akcí „Pěšky do školy“. Vedení školy také 

poděkovalo městské policii, protože po dobu celé akce 

strážníci pomáhali dohlížet na bezpečnost přechodů pro chodce 

v okolí školy. 

Základní škola a Mateřská škola Božkov pořádala v říjnu 

Dýňovou slavnost v areálu TJ Božkov na Ostrově. Děti dlabaly 

dýně a nechyběla hudba ani občerstvení. 

Ve středu 6. listopadu proběhla celorepubliková stávka 

učitelů. V Plzeňském kraji se ke stávce připojilo sedm 

středních škol, pět institucí se zcela uzavřelo, zbytek 

fungoval v omezeném provozu. 

21. listopadu se konal Den otevřených dveří v Církevní 

základní škole v Táborské ulici v Plzni na Slovanech. Rodiče 

i děti mohli nahlédnout do výuky, prohlédnout si prostory 

školy nebo se zeptat na vše okolo školy. 

V polovině listopadu učitelé i studenti Mikulášského 

gymnázia v Plzni na Slovanech vysadili lípu svobody na počest 

80. výročí listopadových událostí v roce 1939 a výročí 30 let 

od listopadu 1989. Lípa má symbolizovat, že svoboda je 

základní životní potřeba. Lípě svobody požehnali zástupci tří 

církví - evangelické, římskokatolické a řeckokatolické. 

Tři studenti plzeňského gymnázia na Mikulášském náměstí 

se rozhodli po vzoru Velké Británie a Spojených států založit 

svůj on-line zpravodajský magazín. Na tak zvaný Mikulášský 

deník může vkládat aktuální informace kterýkoliv student 

gymnázia. Studentský web je v provozu jen pár měsíců a už se 

údajně setkává s pozitivními ohlasy, jeho sledovanost 

předčila redakční očekávání. Učitelé podporují tuto 

iniciativu, protože ukazuje, že studentům okolní svět není 

lhostejný. 

 

N e z a m ě s t n a n o s t  C e n y    příloha č.15 

Velká města v Plzeňském kraji v tomto roce neplánovala 

výrazné zdražení energií a služeb, jejichž ceny mohla 

ovlivnit. Voda, teplo nebo jízdné v městské dopravě zůstalo 
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stejné jako v loňském roce. Cena za svoz komunálního odpadu 

zůstala také stejná. Stejnou cenu za teplo zaplatili Plzeňané 

(512,90 za GJ). V našem městě voda zdražila o 2,6 procenta, 

to znamená, že lidé za metr krychlový vody zaplatí o 2,44 

koruny více než v roce 2018. Plzeň ponechala i stejné ceny 

jízdného městské hromadné dopravy (celoroční jízdenka stojí 

4002 koruny, půlroční 2312 a měsíční 486 korun). 

Zemní plyn celorepublikově zdražil v rozmezí pět až sedm 

procent, cena elektřiny se zvedla v průměru od sedmi do 

deseti procent. Dřevo nadále zůstává nejlevnějším palivem, 

hlavně díky kůrovcové kalamitě (smrkového dříví), ale cena 

kvalitnějšího a výhřevnějšího dřeva listnáčů se zvýšila 

oproti roku 2018 o 5-10 procent. 

Ceny v restauracích se zvyšují o zhruba 4 procenta,  to 

samé platí i o ubytování a rekreaci. 

Opět podraží bydlení. V minulém roce ceny nových bytů 

vzrostly až o 15 procent. Odhad pro tento rok je pěti – až 

třináctiprocentní. V Plzeňském kraji průměrné nájemné se 

pohybuje okolo 202 korun na jeden metr čtvereční (vloni 185 

korun za jeden metr čtvereční). Městský byt 2+1 vyjde v Plzni 

měsíčně na téměř 8000 korun. 

Nová auta v České republice jsou opět dražší, ceny 

navýšila většina automobilek. Nejprodávanější modely na trhu, 

Škoda Octavia v základním provedení se zdražily o minimálně 

dvacet tisíc korun. V České republice značka Hyundai model 

i30 (vyrobený u nás) stál v roce minulém 369 990 korun, letos 

je o 10 000 Kč více. 

Zajímavé je, kolik lidé dluží městům za odpady, nájemné 

či přestupky. Nejvíce za dopravní přestupky, poplatky za psy 

však lidé platí poměrně svědomitě. V našem městě je dluh 

zhruba 260 milionů korun. 

Nezaměstnanost byla rekordně nízká. Plzeňský úřad práce 

evidoval k 31. lednu 9 799 uchazečů o práci. Přesto chybí 

kvalifikovaní zaměstnanci v technických oborech. Do 

pracovního procesu se zapojují jinak ekonomicky neaktivní 

lidé, např. důchodci, studenti nebo matky na mateřské 

dovolené. 

Velký problém jsou lidé s hledáním zaměstnání po 

padesátce. Podíl těchto lidí neustále rostl. Mezi evidovanými 

bylo v České republice 77 393 lidí nad padesát let a na 

celkové nezaměstnanosti se podíleli 35,9 procenty. Úřad práce 

se jim bude více věnovat. 

Podnikání ve významné plzeňské zóně se už zřejmě 

nevyplácí. Firmy hledají lepší podmínky. Hned tři zahraniční 

společnosti opustily významnou industriální oblast Borská 

pole. Jednou z nich byl výrobce automobilových komponentů 

Yazaki. O práci tak přišlo až pět set zaměstnanců. Skončily 

totiž státní investiční pobídky, které podnikům umožňovaly 

mimo jiné odvádět nižší daně. 

Začátkem roku se dostal do insolvence Pilsen Steel ( 

plzeňské hutě a kovárny). Majitel (ruský podnikatel) neplatil 

mzdy pracovníkům. Úřad práce musel vyplatit doplatek dlužné 

mzdy. Nakonec firma úplně skončila. 
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Koncem října Plzeňské kovárny a hutě (Pilsen Steel)našly 

vážné zájemce, kteří by byli schopni společnost koupit i se 

zaměstnanci a pokračovat ve výrobě. Více než pět set 

zaměstnanců tak získalo naději, že by se mohli vrátit do 

práce. Ale koncem roku  insolvenční správce oznámil, že do 

insolvenčního řízení se přihlásilo 87 věřitelů, kterým podnik 

dluží zhruba 9,4 miliardy korun. Začátkem prosince vybral 

věřitelský výbor podniku strategického partnera, ale 

nezveřejnil jeho jméno. Pilsen Steel rozhodla, že propustí 

430 zaměstnanců a po hromadném propouštění by mělo zůstat 47 

lidí. 

Propouštělo také těžké strojírenství. Z více než 200 

zaměstnanců firmy TS Plzeň, a.s. (dříve Škoda TS) bylo 

propuštěno 20 zaměstnanců a očekávalo se další propouštění. 

Vlastník (čínský investor) s odbory nekomunikuje a na dotazy 

nereaguje. Firma zajišťovala konstrukci a výrobu strojů přes 

150 let. 

Na začátku roku se do problémů dostal proslulý výrobce 

kol z Rokycan už po třetí. Začal propouštět zaměstnance a 

podnik zavírat. Firmu koupil slovenský podnikatel Richard 

Galovič. Ten rozhodl značku Favorit oživit. Díky státní 

dotaci se to povedlo. Byla vyráběna kola originály a 

pochopitelně s příslušnými cenami. Ty se pohybovaly i 

v šestimístných částkách. Richard Galovič firmu vlastnil do 

ledna letošního roku. Potom podnik koupil Pavel Sedlák a jeho  

firma RC Orange. Zaměstnanci okamžitě obdrželi výpovědi a 

Favorit opět skončil. 

V letošním roce si mohli studenti vybrat z pestré 

nabídky letních brigád, ale o manuální práci nebyl zájem. 

Největší zájem byl o administrativu, pozice ve výrobě, 

zemědělství či stavebnictví nelákala. Stále populárnější byly 

také brigády v zahraničí, které lákaly hlavně studenty 

vysokých škol. Nejvíce nabídek bylo v oblasti turismu a 

hotelnictví. Kam a za kolik na brigádu, např. doplňování 

zboží v supermarketu 136 Kč/hod, odbavení zákazníků na 

pokladně 149 Kč/hod, mytí oken 100 Kč/hod nebo pomocník ve 

skladu 130 Kč/hod. 

Od ledna došlo k navýšení minimální mzdy, zvýšily se 

důchody a změnilo se proplácení pracovní neschopnosti. 

Důchody se zvýšily nejvíce za posledních 20 let, o 3,4 

procenta. V průměru si každý senior polepšil o 900 korun. 

Osoby, kterým je 85 let a více, si přilepšily ještě o 1000 

Kč. Průměrný důchod tak nově činil 13 319 korun. 

U minimální mzdy bylo zvýšení podobně razantní. Od ledna 

se zvedla z 12 200 korun na 13 350 korun měsíčně.  

Od července se začaly opět vyplácet i první tři dny 

nemocenské. 

V červnu se dluhy českých domácností u bank a 

družstevních záložen meziměsíčně zvýšily o 9,35 miliardy na 

1,693 bilionu korun. Proti loňskému červnu byly vyšší o 104 

miliard korun. 

Český statistický úřad zveřejnil výši mezd ve 2. 

čtvrtletí roku 2019. Průměrná mzda v Plzeňském kraji činila 
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32 986 korun, což představuje meziroční zvýšení o 2069 korun. 

V roce 2006 byla průměrná mzda 19 546, v roce 2013 byla 

25 035 Kč. 

Za 100 korun si koupíme čím dál méně věcí. Ceny zboží a 

služeb se v České republice od roku 1993 téměř ztrojnásobily, 

zatímco kurz české koruny posílil za tu dobu zhruba o 

čtvrtinu. Takže za 100 Kč si koupíme oproti roku 1993 pouze 

třetinu. 

Spotřebitelské ceny v červenci meziročně stouply o 2,9 

procenta. Ceny podle Českého statistického úřadu tlačily 

vzhůru rostoucí náklady na bydlení, jako jsou nájemné či 

elektřina, ale také dražší zelenina a maso. Podepsaly se na 

tom zejména dovolené, které zdražily o 24,8 procenta. 

Rostoucí výše nájmů se negativně podepsalo na životním 

stylu penzistů. Nepřiměřeně vysoké náklady na bydlení 

osamocených seniorek a seniorů ve větších městech oscilují 

mezi 54 až 109 procenty pobíraných penzí u mužů a 64 až 127 

procenty u žen. Důvodem stavu je prý to, že města rozprodala 

svůj bytový fond, že se nestaví byty, a to ani sociální, a 

v neposlední řadě chybějící zákon, který by tento problém 

řešil. 

Benzin a nafta na začátku roku mírně podražil, o několik 

desítek haléřů. V únoru jeden litr benzínu přišel na 30,77 a 

nafta 31,12 korun. 

 V březnu byla průměrná cena za jeden litr benzínu 31,10 

a za jeden litr nafty 31,42 korun. 

Pohonné hmoty v květnu v České republice opět zdražily, 

růst cen se ale zpomalil. Benzin byl v průměru za 33,28 

Kč/litr, průměrná cena nafty vzrostla o šest haléřů na 32,49 

Kč/l. 

V srpnu průměrná cena benzinu klesla v České republice o 

šest haléřů na 32,63 koruny za litr. U nafty se pokles 

zastavil a aktuální průměrná cena 31,81 korun. Ceny paliv 

klesaly zhruba od přelomu května a června. 

Na konci roku přišlo zlevnění o několik haléřů, benzin 

Natural 95 se prodával za 32,23 korun za litr a nafta 32,06 

korun za litr. Klíčovým důvodem růstu cen benzinu a nafty je 

zdražování ropy na světovém trhu. 

  

Ceny potravin 

Meziroční míra inflace se na začátku roku zvýšila na 2,7 

procenta. Podíl na tom měly náklady na bydlení, zejména 

devítiprocentní zdražení elektřiny. Zelenina byla téměř o 

čtvrtinu dražší než vloni, cena brambor pak překonala 

pětiletý rekord. V roce 2014 byla cena brambor za 1 kg kolem 

11 korun, v tomto roce to bylo již 20,46 Kč za kg. Meziročně 

ceny zeleniny vzrostly o 24,2 procent, výrazně dražší byly 

také pekárenské výrobky. Značnou roli na zdražení hrála 

loňská špatná úroda, kterou způsobilo nadprůměrně suché a 

teplé počasí. 

Ještě před sedmi lety stálo kilo cukru přes 24 korun, 

v letošním roce to byla jen půlka této částky. Zlom přišel 

v říjnu 2017, kdy Evropská unie zrušila kvóty, jež výrobu 
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cukru v Evropě omezovaly předchozí půlstoletí. Cukr stál 

v červenci v obchodech v průměru 11,47 koruny za kilogram. 

Od 1. října Plzeňský Prazdroj zvýšil ceny piva v lahvích 

a plechovkách v průměru o 3,6 procenta, tedy o 50 haléřů. 

Prazdroj zdražil naposled loni v říjnu o 3,7 procenta, hlavně 

balené i čepované ležáky, ceny desítek v sudech a tancích se 

nezměnily. Balený i čepovaný Pilsner Urquell loni podražil o 

korunu na 1,50 na půllitr. 

Průměrná cena ve druhém čtvrtletí: chleba za 1 kilogram 

36 korun, mléko 1 litr 18 korun, máslo 250 gramů po slevě 39 

korun, sýr 1 kg 166 Kč, 12 vajec středních 36 Kč, 1 kg jablek 

28 Kč, pomeranče 1 kg 31 Kč, rajčata 1 kg 28 Kč, rýže obyč. 1 

kg 28 Kč, mouka 1kg 21 Kč, slunečnicový olej 1 litr 35 Kč, 

koláče malé 26 Kč, kuřecí prsa 1 kg 133 Kč, vepřová pečeně 1 

kg 125 Kč, játrová paštika 1 kg 125 Kč, mleté hovězí 1 kg 169 

Kč, značkové cigarety 84 Kč, láhev vína střední kvality O,75 

litru 94 Kč, Coca cola 0,33 litru 36 Kč, minerální voda 1,5 

litru 13 Kč. 

V Plzeňském kraji ubylo v prosinci oproti listopadu 

pracujících cizinců z Evropské unie i ze třetích zemí. Občanů 

ze zemí Evropské unie pracovalo na konci minulého roku 

v kraji 38 024, což bylo proti listopadu o 875 méně a 

meziročně o 11 méně. Dlouhodobě pracuje v kraji nejvíc 

Slováků, aktuálně 16 097. Následují Rumuni, jichž na konci 

roku bylo 8 380, a Bulhaři (6810). Ubylo také cizinců z tzv. 

třetích zemí. Vedou mezi nimi Ukrajinci, jichž je 6559, 

následují Vietnamci a Moldavané. 

Česká republika prudce stárne, ale žije zde nejvíce lidí 

od konce druhé světové války. Osob v produktivním věku ubývá, 

oproti roku 2008 jejich podíl klesl o šest procent. V minulém 

roce žilo v České republice 10,65 milionu osob, což je 

nejvíce od konce druhé světové války. 

 

O s o b n o s t i. S p o l k y   příloha č.16 

Plzeňský rodák Miroslav Zikmund z Plzně Slovan 

z Úslavské ulice oslavil 14. února 100 let. Na radnici visela 

plzeňská vlajka a k vidění byly tři různé výstavy související 

s jeho cestami po světě, které absolvoval s Jiřím Hanzelkou. 

Miroslav Zikmund se narodil do rodiny strojvůdce 

Antonína Zikmunda a jeho manželky Magdaleny, rozené 

Voráčkové, v domě č. 31 v Úslavské ulici v Plzni, kde žili do 

roku 1927. Jeho dědeček Josef Zikmund byl řezník a hospodský 

ve Volduchách na Rokycansku. Svou první delší cestu podnikl 

asi v šestnácti letech s mladším bratrem Josefem a kamarádem 

Václavem na Podkarpatskou Rus, která byla v období první 

republiky součástí Československa. Po maturitě začal v roce 

1938 studovat Vysokou obchodní školu. Tu mohl dokončit až 

v roce 1946. Na škole studoval s Jiřím Hanzelkou, který byl 

jeho partnerem na cestách i spoluautorem jejich knih. 

V letech 1947 až 1950 podnikl spolu s Jiřím Hanzelkou 

cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Celou tuto výpravu 
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absolvovali společně vozem Tatra 87. (během 3,5 let tímto 

vozem projeli 44 zemí Evropy, Afriky a Jižní Ameriky). Z této 

cesty bylo rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží. Na této 

cestě udělali velké množství fotografií a natočili množství 

filmového materiálu, jehož dokumentární cena je značná. 

V roce 1953 se oženil s operní pěvkyní a sólistkou 

Národního divadla Evou Maškovou, se kterou má syna Miroslava. 

Druhou cestu podnikli již s doprovodem ve dvou 

upravených nákladních vozech Tatra 805 v letech 1959-1964. 

Při této výpravě projeli Asii a Oceánii. Také na této cestě 

shromáždili velké množství dokumentárního materiálu. 

V roce 1968 se postavil na stranu tzv. „reformních 

komunistů“, proto mu bylo v roce 1969 znemožněno dále 

publikovat a účastnit se veřejného života. 

Po roce 1989 začal znovu cestovat do zahraničí. V roce 

1991 se vydal do Japonska, v roce 1992 do Austrálie a v roce 

1994 na Nový Zéland. V roce 1996 se zúčastnil expedice „Sibiř 

- peklo, nebo ráj“ a v roce 2000 podnikl cestu na Srí Lanku a 

Maledivy a také do USA. 

V roce 1993 byla Zikmundovi a Hanzelkovi udělena za 

celoživotní dílo Cena E. E. Kische, v roce 1999 převzali 

z rukou českého prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy 

II. stupně. Již dlouhou dobu žije ve Zlíně a v roce 2014 mu 

byl udělen čestný doktorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

V témže roce dne 28. října mu český prezident Miloš Zeman 

udělil Řád Tomáše Garriqua Masaryka I. třídy. 

Josef Jaroslav Beran se narodil 29. prosince 1888 

v Plzni v rodině učitele Josefa Berana a jeho ženy Marie, 

rozené Lindauerové (neteře významného malíře Bohumíra 

Gottfrieda Lindauera). Vystudoval plzeňské gymnázium, poté se 

stal alumnem České koleje v Římě. Po vysvěcení na kněze 

v roce 1911 pokračoval ve studiu teologie (doktorát roku 

1912). V letech 1912-1917 působil jako kaplan v Chýši nebo 

v Praze, dále působil jako učitel a posléze ředitel na 

ženském učitelském ústavu sv. Anny (1917-1928). Od roku 1928 

vyučoval jako docent pastorální teologii na Teologické 

fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1932 se stal profesorem 

teologie a tom samém roce byl též rektorem pražského 

arcibiskupského kněžského semináře. 

V roce 1942 byl po atentátu na Heydricha zatčen a vězněn 

v koncentračních táborech Terezín a Dachau. 

Dne 4. listopadu 1946 jej papež Pius XII. jmenoval 

arcibiskupem pražským (vysvěcen 8. prosince téhož roku). Po 

komunistickém převratu v roce 1948 odmítl podřídit církev 

komunistické moci, vystoupil proti komunisty zřízené 

podvratné „Katolické akci“, exkomunikoval a suspendoval kněze 

Josefa Plojhara, který přes jeho přísný zákaz přijal místo 

v komunistické vládě. 

V letech 1949-1963 byl protiprávně internován Státní 

bezpečností na různých místech Československa. V roce 1963 

byl propuštěn z internace, ale bylo mu zakázáno vykonávat 

arcibiskupský úřad. Papež Pavel VI. ho jmenoval 25. února 

1965 kardinálem titulu Santa Croce in via Flaminia. Stát 
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povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma na 

slavnostní předání kardinálského klobouku s úmyslem, že už mu 

nedovolí vrátit se do země. Poté se Beran rozhodl odjet do 

Říma. 

V Římě kardinál Beran založil České náboženské středisko 

Velehrad. Jeho sekretářem byl po celou dobu jeho působení 

v Římě pozdější pomocný biskup pražský Jaroslav Škarvada. 

Kardinál Beran zemřel 17. května 1969 na rakovinu plic. 

Komunistická vláda nedovolila převoz těla do vlasti. Papež 

Pavel VI. rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben po boku 

papežů v kryptách chrámu sv. Petra ve Vatikánu. 

Papež František v lednu 2018 povolil převoz ostatků 

kardinála Berana do České republiky. Dne 19. dubna došlo 

k vyzvednutí klerikových ostatků ze sarkofágu ve svatopetrské 

bazilice a následujícího dne byly transportovány vládním 

speciálem do České republiky. Mezi 20. a 23. dubnem byly 

ostatky veřejně vystaveny, ale rakev nebyla otevřena. Navečer 

byly uloženy do sarkofágu v kapli sv. Anežky České v hlavní 

lodi katedrály sv. Víta v Praze. 

Od roku 1904 svá studentská léta prožil ve čtvrti Plzeň-

Roudná v domě Křížkova 1. Tam se také do roku 1930 vracel. 

Byla zde umístěna pamětní deska a busta od Marie Uchytilové.  

V neděli 22. dubna 2018 se kardinál Beran dočkal 

triumfálního návratu do jeho rodiště v Plzni. Tam byla v ten 

den v katedrále sv. Bartoloměje nalevo od vchodu umístěna 

deska sejmutá z jeho dočasného hrobu ve Svatopetrské 

bazilice. Pietní místo ve Vatikánu je zachováno i nadále. 

Tento rok uplynulo 50 let od jeho smrti. 

 

Generál Heliodor Píka 

Heliodor Píka se narodil 3. července 1897 v rodině 

vesnického koláře. Pocházel z velmi početné rodiny, měl osm 

sourozenců. Ve Štítině vychodil obecnou školu, dále studoval 

na českém gymnáziu v Opavě. Jeho další osudy poznamenala 

první světová válka. V roce 1915 složil dodatečně maturitní 

zkoušku. V říjnu byla mobilizace a místo studia nastoupil 

službu u zeměbraneckého pluku v Opavě, kde absolvoval kadetní 

školu a dostal hodnost praporčíka. V červnu 1916 byl poslán 

na ruskou frontu. Jako jeden z mnoha pak v červenci 1916 

přeběhl k ruské armádě, přihlásil se do Československého 

vojska a nastoupil jako dobrovolník do Francie. Byl zařazen 

k 21. Čs. Střeleckému pluku ke zdravotní službě. S plukem 

prošel těžkými boji na alsaské frontě, kde prokázal velkou 

statečnost a odvahu, když nasazoval vlastní život v první 

linii. Do vlasti se vrátil v lednu 1919, absolvoval školu pro 

důstojníky a v roce 1920 byl přijat za důstojníka z povolání. 

V říjnu 1926 byl vyslán na Vysokou školu válečnou v Paříži. 

Po návratu do Prahy nastoupil k Zemskému vojenskému 

velitelství. V září 1932 byl jmenován vojenským atašé 

v Rumunsku s kompetencí pro Turecko. 

V roce 1937 se Heliodor Píka vrátil na hlavní štáb do 

Prahy a byl ustanoven přednostou skupiny Generálního 
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sekretariátu. Jeho úkolem bylo řešit problematiku válečného 

průmyslu států Malé dohody. 

V den vyhlášení všeobecné mobilizace 23. září 1938 byl 

Heliodor Píka vyslán do Rumunska a Jugoslávie, aby vyjednal 

materiální pomoc pro Československo v případě jeho napadení, 

ale podpisem mnichovské dohody 30. září 1938 byl její 

výsledek zmařen. V Bukurešti Heliodor Píka organizoval 

především pomoc československým uprchlíkům, na vlastní 

náklady. Zachránil přes sto židovských uprchlíků ze 

zajateckého tábora u Černého moře a také řadu 

československých  občanů vězněných v Maďarsku. 

Po napadení Polska Německem 1. září 1939 odcestoval 

znovu do Paříže a Londýna, kde chtěl vstoupit do 

československého zahraničního vojska, ale prezident Eduard 

Beneš jej požádal, aby se vrátil zpět do Rumunska a 

pokračoval ve své činnosti. Heliodor Píka vytvořil na Balkáně 

vojenskou odbočku československého odboje s krycím názvem 

„Dora“, která patřila organizačně do struktury československé 

zpravodajské služby s centrem v Londýně. 

V roce 1942 Heliodor Píka pomáhal formovat 

československé jednotky v Buzuluku z vojáků v zajateckých 

táborech. Právě tam na vlastní oči poznal otřesné praktiky 

komunistické moci při mapování gulagů. Z pohledu nové 

komunistické garnitury věděl příliš mnoho a mohl nově 

nastupující moc zkompromitovat. 

V prosinci 1943 byl Heliodor Píka jmenován brigádním 

generálem. V té době se podílel rovněž na přípravách 

Slovenského národního povstání a za dobu své činnosti 

zachránil stovky Čechoslováků ze sovětských pracovních 

táborů. Do osvobozené vlasti se generál Píka vrátil v červnu 

1945, první vládou Národní fronty byl pověřen funkcí 

podnáčelníka hlavního štábu pro zvláštní úkoly a byl povýšen 

do hodnosti divizního generála. Po komunistickém převratu 

v únoru 1948 se stal Heliodor Píka jednou z prvních obětí při 

čistce v armádě. V květnu 1948 byl zatčen bez jakýchkoliv 

usvědčujících důkazů. Byl vězněn v pověstném „Hradčanském 

domečku“ a od října 1948 ve vězení státního soudu na 

Pankráci. Vyšetřování vykonstruovaných „zločinů“ probíhalo až 

do listopadu. Ve dnech 26. a 27. ledna 1949 následovalo 

neveřejné soudní líčení, které neakceptovalo přesvědčivé 

důkazy obhajoby o jeho nevině. Divizní generál Heliodor Píka 

byl shledán vinným ze zločinů vojenské zrady a zneužití 

služební moci a dne 28. ledna odsouzen k vyloučení 

z československé armády, ke ztrátě vyznamenání a k trestu 

smrti provazem. Dne 21. června 1949 byl generál Píka popraven 

v Plzni ve věznici na Borech. Rodina cestou obhájce žádala o 

vydání tělesných ostatků k pohřbení, ale tato žádost byla 

zamítnuta z důvodů „ohrožení veřejného pořádku“. Přesné místo 

generálova posledního odpočinku nebylo dodnes zjištěno, 

protože tělo nebylo vydáno po popravě k pohřbení a bylo 

ukrýváno v patologickém ústavu v Plzni na Lochotíně. 
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Teprve 10. září 1966 mohla rodina požádat o rehabilitaci 

se stížností na porušení zákona. V roce 1968 byl Heliodor 

Píka zproštěn viny v plném rozsahu. 

V roce 1993 byl v Plzni na Slovanech na náměstí s jeho 

jménem odhalen pomník. 

19. června 1999 byl odhalen na ústředním hřbitově 

v Plzni pamětní kámen ze žuly a bronzu. Pomník odkazuje 

k uložení jeho popela v jednom ze společných hrobů. Autorem 

je malíř, sochař a publicista Vladimír Havlic. Letos je 70. 

výročí od jeho smrti. 

V letošním roce jsme si také připomněli 20 let od 

založení charitního Domova sv. Alžběty. 

Ve starém domě v Hlavanově ulici žila v devadesátých 

letech minulého století paní Magdalena Jägrová. V posledních 

letech využívala pečovatelské služby plzeňské charity. A 

protože neměla potomky, odkázala svůj dům bezprostředně před 

svou smrtí Biskupství plzeňskému s přáním, aby byl využit pro 

péči o seniory. Aby se i ostatním dostalo tolik lásky, kolik 

se dostalo díky péči charity jí, a aby dům byl zasvěcen její 

patronce svaté Alžbětě Durynské. Tehdejší biskup plzeňský 

František Radkovský nabídl objekt ke službě Diecézní charitě 

Plzeň, a tak se po nezbytné rekonstrukci mohlo 1. září 1999 

nastěhovat prvních třináct obyvatel. Po ničivých povodních 

v roce 2002 bylo rozhodnuto, že se na sousedním nezastavěném 

pozemku postaví dům, který poskytne sociální bydlení lidem z 

nejvíce postižené části Plzeň-Roudná. Jelikož kolaudace 

nového objektu proběhla až v roce 2004, o bydlení projevili 

zájem již jen čtyři lidé. Zbývající kapacita byla proto 

využita pro rozšíření již fungujícího domova pro seniory. 

V současné době je svatá Alžběta domovem pro dvacet sedm 

seniorů.  

Šestého září oslavil domov svaté Alžběty výročí dvacet 

let svého trvání s klienty a jejich rodinami i dalšími 

pozvanými hosty. 

 

 

Z a j í m a v o s t i     příloha č.17 

Plzeňští pivovarští bednáři mají za sebou rozhodující 

krok, díky kterému se mohou ucházet o zápis na listinu 

světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Ministr 

kultury schválil zapsání bednářského řemesla v Prazdroji na 

národní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury 

České republiky. Prazdrojští bednáři jsou zřejmě jedinými 

pokračovateli slavného pivovarského řemesla, kteří pracují 

přímo v některém ze světových pivovarů. Osmičlenná parta 

pivovarských bednářů z Plzeňského Prazdroje je 

pokračovatelkou slavné tradice, která sahá až do začátků 

výroby proslulého plzeňského ležáku před více než 177 lety. 

Začátkem roku Plzeňský Prazdroj spolu s pekaři vyrobil 

zkušební sérii sušenek z mláta, tedy ze zbytku ze sladu 
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používaného při výrobě piva. Jsou ve dvou variantách, sladké 

a slané. Cílem experimentu bylo zkusit plnohodnotnou a 

zdravější variantu obvyklých sušenek. Sušenky z mláta jsou 

zatím jen jednorázový experiment. 

Starou halu plzeňské vodárny v Plzni na Malostranské 

ulici pronajalo město soukromníkovi před pár lety. Ten zde 

chová nejrůznější druhy ryb. Rybí sádky provozuje 

v prostorách staré úpravny vody už čtyři roky a v nich chová 

více než sto tisíc kusů ryb. Chová hlavně lososovité druhy 

ryb a různé druhy jeseterů. 

Při opravě barokně přestavěného kostela Nanebevzetí 

Panny Marie v Klášteře v Plasích na Plzeňsku objevili 

archeologové mimořádně cenný románský portál cisterciáckého 

konventního kostela z 12. století. Zejména reliéfní tympanon 

představuje výjimečné dílo se symbolickým obsahem. Podobné 

jsou v Evropě pouze dva, ve Francii a v Polsku. 

V České republice bylo tento rok zhruba téměř 450 

minipivovarů. Ročně vzniká kolem 35 nových minipivovarů. 

Minipivovary vyrobily v loňském roce asi 400 tisíc hektolitrů 

piva, zhruba dvě procenta celkového objemu. 

V polovině roku Plzeňský Prazdroj výrazně zvýšil počet 

zahraničních tankových hospod s ležákem Pilsner Urguell. 

V celkem devíti evropských zemích je jich nyní již 144, o 56 

více než v létě 2017. Nejvíc tanků s pivem Pilsner Urquell je 

na Slovensku, a to 78. 

Historie Plzeňských městských dopravních podniků sahá až 

do 19. století. Hlavní zásluhu na vybudování dopravního 

podniku nemá nikdo jiný než nejslavnější český elektrotechnik 

František Křižík. Podnik čítající tratě elektrické dráhy i 

elektrárny pro jejich pohon vybudoval v letech 1896 až 1899 

na základě koncese získané výnosem tehdejšího císařského a 

královského ministerstva železnic. První oficiální název zněl 

„Elektrické dráhy v Plzni a okolí“. Tramvajová dráha byla 

vybudována výlučně na provoz elektrické dráhy a elektrická 

dráha měla vyjet až za hranice města Plzně. Bouřlivý rozvoj 

elektroniky na přelomu 19. a 20. století ale rychle určil 

další směr a provoz elektrické dráhy se stal jednou 

z činností. Autobusová doprava byla zahájena v Plzni v roce 

1929 a jeden čas byla Elektrickými podniky provozována 

dokonce autobusová linka Plzeň-Praha. Trolejbusová doprava 

začala v roce 1941. 

O pět let později se od dopravní činnosti oddělila 

elektrárenská činnost. Společnost od té doby nesla dodnes 

vžité jméno Dopravní podniky statutárního města Plzně a 

orientovala se především na zajištění městské veřejné dopravy 

na území města. Později se název změnil na státní podnik. 

Dnem zápisu do obchodního rejstříku 1. května 1998 se datuje 

novodobá historie společnosti. Dopravní podniky se vrátily 

zpět do rukou města ve formě akciové společnosti se 

stoprocentním vlastnickým podílem města a dostaly nové jméno 

Plzeňské městské dopravní podniky. Hlavní náplní činnosti 

firmy je i nadále provoz městské veřejné dopravy, je ale 

doprovázena řadou obchodních aktivit. 
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V květnu, osmnáctého května 2019, se uskutečnila 

kulturní a společenská akce Třetí život plovárny. Jednalo se 

o městskou plovárnu na Radbuze v Plzni u Piettovy papírny, 

která byla založena v roce 1910. Ta zažila nejlepší časy před 

druhou světovou válkou. V padesátých letech začal zájem o ni 

upadat a v roce 1965 byla uzavřena.  

Kdysi oblíbené místo před pěti lety začal oživovat 

spolek Pěstuj prostor. Pro děti bylo připraveno divadelní 

představení, v 18 hodin improvizační show předvedli členové 

divadla Klenba nebo koncerty známých kapel. Po celou dobu 

fungoval netradiční minigolf z dílny Mobilní architektonické 

kanceláře, půjčovna lodí a převozník. 

Památník československých legionářů, který dříve stál 

před budovou hlavního vlakového nádraží v Plzni, našel po 

dvou letech nové místo. Tím se stalo prostranství před 20. 

základní školou v Brojově ulici v Plzni na Slovanech. 

Místo prošlo nezbytnými terénními úpravami. Plocha kolem 

pomníku byla zpevněna masivními žulovými deskami, které byly 

i před budovou hlavního vlakového nádraží. Přibyla také 

dlažba ze žulových kostek. Viditelnost pomníku za tmy zvýšila 

instalovaná zemní svítidla, která se zapínají zároveň 

s veřejným osvětlením. Stavbu doplňuje vysázená zeleň 

v podobě záhonu růží a dvou javorů. Pomník je vyroben 

z liberecké žuly. 

 V současnosti je osm metrů vysoký památník věnovaný 

československým legionářům z období obou válek. Původní 

zaměření artefaktu bylo ale zcela jiné. Pomník totiž pochází 

z roku 1971 a byl vztyčen k 50. výročí založení Komunistické 

strany Československa. Na pylonu byl tehdy umístěn portrét 

Klementa Gottwalda. Po sametové revoluci se podoba monumentu 

změnila. Místo komunistického prezidenta na něj byly dány 

reliéfy Tomáše Garriqua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika 

a Edvarda Beneše. V novodobé podobě byl odhalen 31. října 

roku 1998. Autorem památníku je akademický malíř Vladimír 

Havlic. 

Z původního místa byl monument odvezen kvůli 

rekonstrukci nádraží. Byl uložen do depozitáře a teprve nyní 

je možné jej opět spatřit na veřejném místě. 

V letošním roce skončil tištěný vlakový jízdní řád, 

který začal platit od 15. prosince. Správa železniční 

dopravní cesty tištěný jízdní řád lidem nenabídne. 

Elektronický jízdní řád je neustále k dispozici na stránkách 

Správy železniční a dopravní cesty. 

Problémy s plasty řeší vlády po celém světě a tak přišel  

nápad: trochu statistiky, Evropská unie využije 52 milionů 

tun plastů, z toho dvě třetiny na obaly. V České republice se 

ročně vyprodukuje 22,4 kilogramu plastových obalů na 

obyvatele. 

Drogerie Rossmann ve spolupráci s firmou Henkel umožní 

zákazníkům „načerpat“ do vlastních přinesených nádob prací 

gely, přípravky na mytí nádobí nebo šampony. Firmy tak chtějí 

šetřit přírodu. 
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V letošním roce Vodárna v Plzni na Homolce slaví 130 let 

od zahájení provozu. V roce 1889 nechalo město Plzeň vystavět 

pod vrchem Homolka první úpravnu vody. Tehdy se uskutečnil 

historicky první odběr vody z řeky Úhlavy, která zásobuje 

město vodou dodnes. 

Vodárna Plzeň provozuje celkem 26 úpraven vody. Celkem 

spravuje vodovodní síť o délce 1 392 kilometrů a také 951 

kilometrů kanalizační sítě a 26 čistíren odpadních vod. 

Historií vodárny jsem psala před několika lety v příloze 

kroniky. 

Závěr: 

Rok se s rokem pomalu sešel a vstupujeme do nového 

desetiletí. V předchozím „osmičkovém“ roce jsme slavili sto 

let od vzniku republiky, v letošním „devítkovém“ roce si 

Česká republika připomněla 30. výročí od sametové revoluce, 

přeměny totality v demokratický stát. Přihodí se něco 

zlomového, když má letopočet nulu na konci? 

Končící rok byl také rokem klimatu a bojem za záchranu 

Země, který zachvátil celý Západ. 

Jedno je ale jisté. Náš život se za poslední tři 

desetiletí změnil od základů. Změnil se tak, jak si málokdo 

z dnešní generace a generace starší dokázal před listopadem 

1989 představit. 

Nezbývá než doufat, že v jistém ohledu bude rok 2020 

lepší. 

 

Zapsala Hana Janáková kronikářka ÚMO Plzeň 2 Slovany 

 

Čerpáno : 

 

Informační zpravodaj městského obvodu ÚMO 2 Plzeň-

Slovany, Radniční listy, Plzeňský kraj (noviny), Plzeňský 

deník, Náš kraj magazín, programy kulturních zařízení 

(DEPO2015, divadel), Internet 
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P ř í l o h a 

Historie kasáren v Plzni na Slovanech 

Kasárna byla postavena německou okupační armádou roku 

1940, ale nic bližšího z té doby není zaznamenáno. Dochovala 

se historie až od roku 1945. 

Velitelem všech členů odbojových skupin, které se 

zúčastnili v průběhu 5. května 1945 obsazení kasáren  v Plzni 

na Slovanech byl člen Druhé lehké tajné divize (2. LTD) 

štábní kapitán Josef Trnka, který se se svojí skupinou 

dostavil do kasáren jako první a vyjednal s velitelem německé 

jednotky složení zbraní a převzetí střežení kasáren 

povstaleckými jednotkami do příchodu americké armády. 

Obdobnou činnost popisuje poručík Adolf Peták, který ve 

svém pamětním spisu uvádí – 5. 5. 1945 v 10 hodin jsem se 

svou skupinou v sestavě šesti osob vydal do kasáren na 

Slovanech za účelem jejich obsazení. V kasárnách se již 

nalézala skupina štábního kapitána Josefa Trnky, který asi po 

dvouhodinovém vyjednávání s německým velitelem v hodnosti 

majora dosáhl předběžné kapitulace německé jednotky a jejich 

odzbrojení. Poté jsme otevřeli bránu kasáren a vpustili 

dovnitř další dobrovolníky, kteří v počtu asi 300 mužů čekali 

před kasárnami na výsledky jednání s velitelem. Tito byli 

ihned odzbrojeni. Potom jsem odjel jako spojka na radnici, 

kde jsem podal hlášení, že kasárna na Slovanech jsou v rukou 

českých povstalců. 

Josef Kleil ve svém pamětním spisu uvádí: po vyhlášení 

začátku povstání v Plzni jsem oblékl stejnokroj příslušníka 

československé armády a jel do města, abych se do povstání 

zapojil. U Homolky jsem potkal oddíl, který postupoval pod 

vedením poručíka Chrta směrem ke kasárnám na Slovanech. 

Přidal jsem se k nim a vnikli jsme do kasáren. První můj úkol 

byl odbavování aut s německými vojáky, kterým byl povolen 

odjezd beze zbraní. Pokud měli větší zásobu benzinu nebo 

dokonce zbraně, tak jsme auto nechali v kasárnách. Na pomoc 

Plzni jsme vybavili tři auta s ozbrojenými povstalci. 

Zadržovali jsme též jednotlivé německé vojáky, kteří se 

snažili se zbraní v ruce uprchnout přes oplocení kasáren. 

Rozestavěli jsme hlídky a hledali další zbraně. K večeru u 

některých povstalců revoluční nálada poklesla, protože jsme 

měli promočené oblečení a byli jsme bez jídla. Zůstalo nás 

asi padesát a k večeru přijela posila z Plzně. Asi kolem 

půlnoci se přišlo schovat několik německých důstojníků 

v domnění, že kasárna jsou dosud obsazena německými vojáky. 

Řekli nám, že za nimi postupují další, již ozbrojení vojáci. 

7. května v 9,30 hodin přijela terénní vozidla s americkými 

vojáky. Po předání kasáren Američanům naše poslání skončilo. 

Po roce 1945 kasárna zůstala zachována až do roku 1992 

v provozu Československé armády s několika útvary současně. 

Poté byl objekt prázdný a v roce 2007 objekt koupila firma 

APB Plzeň. 

Čerpáno z internetu 
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S o k o l 

Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Lobzy - Petřín oslavila 

tento rok 100. výročí svého založení. K této události vydal 

Sokol Plzeň Lobzy – Petřín knihu Kronika tělocvičné jednoty 

Sokol Plzeň Lobzy-Petřín. 

 

Počátky založení jednoty.  

V jedné z květnových schůzí byl přijat návrh bratra 

Kutzendörfra na založení vlastní jednoty Sokolské. Na základě 

přihlášek byla svolána informační schůze, na které mimo 

domácích zájemců byli také zástupci jednot Lobzy - Letná a 

Božkov. 

31. srpna roku 1919 se konala ustavující Valná hromada 

v hostinci U Myslíků za účasti 54 bratří a sester od 9 hodin 

dopoledne. Byly přečteny a schváleny stanovy. Obecní 

zastupitelstvo jim propůjčilo školní tělocvičnu. 

Podle jiného zdroje byla jednota Sokol Plzeň Lobzy 

odbočka Petřín založena 19. září 1919. 

Příspěvky byly stanoveny, činní členové platí 60 haléřů, 

přispívající 1 korunu, zakládající 100 korun, zápisné 3 

koruny. Příspěvky byly stanoveny podle běžného měsíčního 

platu, který se v roce 1919 pohyboval mezi 140 a 260 korun. 

Ke konci roku bylo 13 zakládajících bratří. 

V roce 1920 se 10. ledna konal první ples jednoty. 

Prodáno bylo 155 vstupenek, zisk byl 655,20 korun. V tomto 

roce se konaly různé akce, např. majitelka zdejšího hostince 

nabízela pomoc při shánění látek na kroje pro členy na 

všesokolský slet, na půdě Sokola Plzeň V se konalo okrskové 

cvičení s účastí 11 dorostenců, 30. září založen praporový 

fond nebo 31. prosince se konala Silvestrovská zábava 

s výtěžkem 268 korun. 

V roce 1921 se konala Silvestrovská zábava konaná 

v hostinci slečny Hemzáčkové. K této akci muselo být povolení 

od Policejního ředitelství v Plzni, které k žádosti ze dne 

27. prosince 1921 povoluje pořádat humornou zábavu dne 31. 

prosince s podmínkou, že předložený program bude přesně 

dodržen, policejní předpisy budou zachovány, ustanovená 

policejní hodina nebude překročena, klid a pořádek bude 

zachován. 

29. března 1922 žádá tělocvičná jednota Policejní 

ředitelství o udělení licence pro loutkové divadlo, které 

hodlá zřídit 15. dubna pan Josef Vimr.  

Citace:“ Účelem tohoto divadla je vzdělávání a poučování 

mládeže. Hry provozovaly by se v hostinci slečny Hemzáčkové 

v Lobzích na Petříně čp. 211. Čistý výnos připadl by ve 

prospěch spolkové pokladny. Podepsaná jednota doufá, že její 

žádosti bude vyhověno, a to tím spíše, že podobného podniku 

v místě dosud není a děkuje jmenovanému ředitelství za tuto 

laskavost předem“. 

Citace: 

21. června 1923 bratr František Ludvík, služebně 

nejstarší člen činný od 24. 7. 1921 nabízí svůj upravený sál 
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délky 17 metrů v úpravě pro zábavy a divadla a v zimním 

období také jako cvičební místnost. 

…mojí snahou bude jako bratra Vám všemožně ku zdaru 

každého podniku přispěti neb jest toho u naší jednoty potřeba 

by jsme se finančně ozdravili jako Sokol. Tuto bude jen možno 

ve větší místnosti, v menší režii a větší návštěvou. Po 

úpravě sálu můžete si vše prohlédnouti, zda by Vám 

vyhovovalo. 

Očekávám Vaše laskavé rozhodnutí a odpověď. S bratrským 

pozdravem František Ludvík, Lobzy - Vyšehrad čp.55 

V sobotu dne 2. srpna 1924 o 8 hodině večerní na letním 

cvičišti u „Světovaru“ tělocvičná jednota Sokol Lobzy Petřín 

oslavuje „Rozvinutí praporu. Na programu byl tělocvičný 

večer, na pořadu „Sen káněte“ (tělocvičná scéna), cvičení žen 

v národních krojích a recitace. Prapor měl rozměry 106x106 

cm. Během roku byly k Plzni připojeny obce Doubravka, 

Doudlevce, Lobzy a Skvrňany, čímž vznikla takzvaná „Velká 

Plzeň“. Připojením obce Lobzy k Plzni došlo zřejmě tento rok 

ke změně názvu jednoty na Sokol Plzeň – Lobzy - Petřín. 

6. dubna 1925 tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Lobzy-

Petřín se rozhodla zakoupit parcelu číslo katastru 333/2 

v Lobzích (u Světovaru) ve výměře 13990 metrů čtverečních, 

která patří Městské spořitelně Příbramské. V dopise píší 

citace : „Jsme ochotni ponechati Vám co hypoteční zápůjčku na 

pozemku tom částku Kč 50 000 za úrokové sazby 6% a 3% úmoru 

kapitálu (ročně 90 Kč). Stanovíme pro vás výjimečné podmínky 

co nejmírnější vzhledem k tomu, že prodáváme naše parcely na 

Letné a u Světovaru po 30 Kč. 

10. září oznámila Spořitelna, že žádost Sokola byla 

vyřešena příznivě. Spořitelna přislíbila, že parcelu prodá za 

cenu 20 Kč za 1 čtverečný sáh. Kupní smlouva byla tak 

projednána a oboustranně podepsána. 

Zajímavost: udělujeme pokuty za přestoupení zákazů 

kouření na schůzích (O,50,-) 

Citace: „letošním rokem 1926 vstoupili jsme do roku 

sletového, je na nás, sestry a bratři, abychom o zdar VIII. 

Sletu všesokolského se přičinili naším nepatrným počtem. 

15. června se konal Slet župy plzeňské v Plzni, kterého 

se zúčastnilo 14 cvičenců a bratrů v krojích, 15 bratrů 

cvičících, 14 dorostenců, 23 žen a 16 dorostenek. 

Účast jednoty na VIII. Všesokolském sletu na Strahově 

cvičilo 30 000 mužů, 25 000 žen, 4 600 starších mužů, 13 888 

dorostenců, 14 076 dorostenek, 5 780 žáků a 6 860 žákyň. 

Účastní se celkem 26 dorostenců s dvoučlenným mužským 

dozorem, dále 22 žen a 16 dorostenek. 

Ze zprávy stavebního odboru: citace 

V lednu 1929 provedena koupě pozemku a zaplaceno 

Příbramské spořitelně 56 768 Kč a již tomu počasí dovolovalo 

započato s úpravou samotného cvičiště. Byl zřízen obrubník 

kolem vlastního cvičiště, postaveny záchody, zděná budka na 

přípojku elektriky, železné sloupy pro elektrické osvětlení, 

zhotovena konstrukce nad hlavním vchodem, postaven přechod 

s Koterovské ulice proti hlavnímu vchodu. Ze starého dříví 

koupeného z dílen ČSD postavena veranda i s kuchyní a po 
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cvičišti zavedeno elektrické osvětlení. Obětavostí a dobrou 

vůlí vykonali vše sestry a bratři, až na ty práce, které 

zadány býti musely. 

Tělocvičná jednota Sokol Lobzy - Petřín koná dne 14. 

června 1931 o 3. hodině odpolední Slavnostní kladení 

základního kamene své Sokolovny. 

Zajímavost: při vsazení základního kamene pod tento 

kámen vloženo pouzdro s těmito československými mincemi, 

pětihaléř, desetihaléř, dvacetihaléř, padesátihaléř, koruna, 

pětikoruna, desetikoruna. 

Zpráva župního stavebního referenta: „jednota Plzeň -

Petřín též má prostorné ohrazené a upravené cvičiště v pěkné 

poloze poblíž Světovaru, hodlá v roce 1931 přistoupiti ku 

stavbě Sokolovny. 

7. srpna se konalo slavnostní otevření sokolovny, bratr 

architekt Jílek referuje o průběhu a obtížích stavby. 

Dedikace: „Sokolovna postavena byla k uctění památky 

Tyršovy“. 

22. ledna 1933 vyčíslení nákladu na sokolovnu 265 776,85 

Kč. Ve zprávě účetního uvádí bratr Jílek, že původní rozpočet 

znějící na 200 000 Kč se zvýšil se zařízením parního topení a 

zlepšení stavby. Cena sokolovny se rozhodnutím stavebního 

výboru jednoty určuje na 350 000,- 

28. května 1935 podána žádost o povolení stavby 

kůželníku na pozemku letního cvičiště. Kůželník je povolen 

jako provisorium na dobu 6 let, tj. do konce roku 1941.  

Konstrukce i stěny kůželníku musí býti buďto vkusnou barvou 

napuštěny nebo natřeny. Kůželník budiž udržován vždy v řádném 

stavu, a doporučuje se zasadit na něm stromky nebo popínavé 

rostliny, aby pohledově působil při letní cvičišti ladně. 

V červenci 1938 se konal X. Všesokolský slet v Praze na 

Masarykově (strahovském) stadionu. Toho se zúčastnilo 40 

žáků, 21 dorostenců, 27 dorostenek, 49 mužů, 34 žen z toho 15 

dívek, 10 žen a 17 mužů ve slavnostním kroji. 

V září 1938 přišel dotazník Vrchního velitelství civilní 

protiletecké obrany v Plzni stran zjištění vhodnosti 

sokolovny pro účely obvaziště a stanice první pomoci. 

24. dubna 1939 dopisem oznamuje výbor jednoty 

Policejnímu ředitelství, že svoji činnost bude Sokol Plzeň 

Petřín i nadále vyvíjet. 

2. března 1940 obdržela obec sokolská dopis. 

Citace: „Všemu sokolskému bratrstvu. Sokolstvo bylo a 

bude vždy strážcem klidu a pořádku. Nenechá se proto nikdy a 

za žádných okolností pohnouti anebo vyprovokovati 

k nerozvážným počinům, poslouchajíc ukázněně nařízení a pokyn 

svých organisačních článků. Bude také bdíti, aby se ani 

v řadách ostatního občanstva nestalo nic, co by mohlo 

ohroziti nebo přímo poškoditi zájmy českého národa“. 

Jednota během roku byla ve velké finanční tísni. 

Požádala tak o výhodnou půjčku s Akciovými pivovary. Celková 

cena majetku jednoty byla v té době 490 771 Kč, dluh jednoty 

k 31. 12. byl 254 000 Kč. 
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2. března dostala tělocvičná jednota „Sokol“ od vrchního 

velitelství civilní protiletecké ochrany (CPO) v Plzni dopis. 

Citace: „S vaším souhlasem bylo v objektu Vámi 

používaném zřízeno stanoviště CPO v Plzni. 

Ježto bylo nařízeno jednotlivá stanoviště označiti 

orientačními tabulkami, sděluji, že umístění a připevnění 

těchto bude provedeno v nejbližších dnech. Pokud nejste 

vlastníky objektu, račte uvědomiti o tomto opatření majitele, 

při čemž se vykažte tímto přípisem. 

Tabulky jsou plechové o rozměru 30/50 cm. 

Vrchní velitel CPO v Plzni 

27. května 1940 obdržel V. okrsek Sokolské župy Plzeňské 

opět dopis. 

Oběžníkem, který vydala Č.O.S a sokolská župa Plzeňská 

dne 22. Května t.r., abychom prozatím upustili od všech 

veřejných cvičení, sletů apod. vztahuje se toto rozhodnutí i 

na okrskový slet. Prozatím nečiňte žádné přípravy, až o věci 

bude znovu rozhodnuto. Hudbu a jiné věci s tímto cvičením 

spojené ihned odvolejte. 

Vezměte naše rozhodnutí laskavě na vědomí. 

Za předsednictvo jednatel a starosta. 

9. dubna 1941 byla podána žádost na Polizeidirektion in 

Pilsen ve věci povolení schůze výboru. V žádosti je výslovně 

uvedeno, že schůze výboru nebude doplněna o vlajky, průvody, 

kroje a nebude hrána státní hymna. 

12. dubna 1941 zemský výbor v Praze zastavuje činnost 

Ćeské obce sokolské se sídlem v Praze a jejich členských a 

přidružených spolků. Dle jiného zdroje došlo k faktickému 

zastavení činnosti až v říjnu t.r. 

Protektorátní úřady zajistí spolkový majetek, který 

budiž sepsán pro každý spolek zvláště. Tajemnické úřady a 

zejména spolkový dům v Praze buďtež zavřeny. 

V zastoupení: K.H. Frank, v.r. 

Tělocvičná jednota „Sokol“ Lobzy - Petřín obdržela dopis 

do rukou starosty pana Josefa Jílka dne 12. dubna 1941. 

Policejní ředitelství v Plzni zastavuje s okamžitou 

platností (vládní nařízení z roku 1939) spolčovací činnost 

spolku Tělocvičná jednota „Sokol Lobzy - Petřín“. Jmění 

spolkové se zajišťuje. 

Vzhledem k naléhavému veřejnému zájmu vylučuje se podle 

paragrafu 77 odst. 2. správního řádu odkladný účinek 

případného odvolání. 

Z rozhodnutí, jímž se vylučuje odkladný účinek odvolání, 

není podle paragrafu 77, odst. 4 správního řádu odvolání 

přípustné. 

V roce 1942, pátého května, si Plzeňský akciový pivovar 

odebral zapůjčený inventář ze sokolovny a to na výslovnou 

žádost Policejního ředitelství Plzeň. 

22. července úřední orgány připravují vydání do užívání 

naši sokolovnu německým jednotkám. 1. října bylo odvezeno 750 

metráků uhlí. 
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Zhruba od poloviny roku 1941 je naše družstvo házené 

přeřazeno pod SK Petřín, pro hráče po zrušení Sokola to byla 

jediná možnost, jak dále rozvíjet sportovní činnost. Dle 

novinových článků byla většina družstva zařazena také 

v národním týmu. 

V roce 1943, 23. dubna bude sokolovna včetně inventáře 

předána k užívání Wermachtu. 18. Prosince. Jakýsi pan 

Kutscher převzal knihy, spisy a noty rozpuštěného Sokola -

Petřín (nevíme, zda součástí tohoto inventáře byly také 

kroniky, jisté však je, že uvedený inventář se do majetku 

jednoty nikdy nevrátil). 

V roce 1944 14. března oznámení, že Wermacht opustil 

sokolovnu 10. 3. 1944, ale odvezl s sebou některé části 

inventáře za účelem pozdějšího nákupu. Kuratorium pro výchovu 

mládeže, které nemovitost má přebrat, požaduje jejich 

navrácení. 

V roce 1945, 18. dubna proběhl spojenecký nálet na 

oblast dnešních Slovan. Cílem bylo koterovské nádraží, 

zničeno bylo 49 domů, přičemž zahynulo 79 osob a dalších 24 

bylo zraněno. Pumy dopadly i v těsné blízkosti pavilonu 

Sokola V. a téměř úplně jej zničily. 

5. května v brzkých ranních hodinách vypuklo Plzeňské 

povstání coby vlna vzdoru proti okupantům, představovalo 

lokální část Květnového povstání českého lidu. Díky práci 

plzeňských povstalců a zájmu německých vojáků dostat se do 

amerického zajetí, nedošlo v Plzni k většímu krveprolití a 

většina německých vojáků vyčkala příjezdu americké armády 

v kasárnách. 

8. května kapitulace Třetí říše. 

Během léta došlo k řádnému obnovení činnosti v červenci.  

30. listopadu 1945 uvolnění sokolovny US armádou a 14. 

prosince se konala informační k zahájení cvičení spojená se 

schůzí výboru. 

12. ledna 1946 se konal ples fotbalistů SK Petřín, sál 

po čerstvé výmalbě. 

18. ledna Dělnický ochotnický spolek Havlíček nabízí 

v rámci jednotné kulturní a divadelní činnosti sloučení 

s naším Dramatickým odborem, a 25. ledna se konala Valná 

hromada. 

Po dobu obsazení sokolovny americkou armádou cvičil 

dorost spolu s dorostem Sokola Koterov v tamní sokolovně. 

Z nedatovaného zápisu: část citace: 

„Nejtěžší škody pocítili jsme v řadách naší mládeže, 

která ponechána bez vedení na pospas ulice, neměla smysl pro 

kázeň a práci pro celek. Dnes můžeme s hrdostí prohlásit, že 

naše trpělivost a práce přinesla ovoce. Podařilo se nám 

naplnit tělocvičny žactvem a dorostem. A tyto podrobit 

sokolské kázni. Je zajímavé si připomenout, proč sestry 

pochopily, kde je jejich místo a nastoupily hned do 

tělocvičen. Bratřím to trvalo plný rok, ale nezklamali a 

nastoupili též. 
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V rámci Sokolské župy Plzeňské bylo evidováno na 150 

jednot. V době obnovy činnosti měl spolek Sokol téměř milion 

členů v 3300 jednotách. 

Rok 1947 byl významným pro Sokol Petřín s 239 členy je 

nejpočetnější jednotou po Sokolu Plzeň V( 1398 členů) a 

Plzenci (398 členů). 

Citace: Sokol Plzeň - Petřín oznamuje všem jednotkám 

v okrsku sokolské župy Plzeňské, že okrskový slet pro rok 

1947 byl  přidělen Sokolu Petřín a konati se bude dne 8. 

června t.r. na sokolském cvičišti, které se za tím účelem 

nově upravuje. 

Při této příležitosti žádáme veškeré členstvo i dorost 

by dle usnesení výboru vykonalo svou povinnost a přicházelo 

denně pracovat na cvičiště, a tak se přičinilo o zdar sletu 

který bude konečnou přehlídkou před župním sletem, který se 

koná o týden později. Zdar sokolským sletům. 

V říjnu ministerstvo financí přidělilo jednotě 

kompenzaci za škody způsobené americkou armádou 25 000 korun 

s podmínkou, že tato částka ze strany ministerstva bude 

uznána jako konečná. 

Zápis o loutkovém divadlu. „Naše loutkové divadlo bylo 

za doby okupace tak zpustošeno, že nám nebylo možno jak roku 

minulého tak letos konat loutková představení. Loutkoherecký 

odbor založen 1. července 1921 na podnět bratra Vimra a 

s přičiněním bratří Smíška a Škody. V listopadu byly 

zakoupeny loutky za 300 korun. V tomto roce vznikla také 

Loutková scéna při Dělnické tělovýchovné jednotě Lobzy, a tak 

na Petříně o loutková představení nebylo nouze. Např. v únoru 

byla odehrána čtyři loutková představení, v březnu odehrána 

dvě loutková představení. V březnu byla podána žádost o 

udělení loutkové licence pro jednotu s cílem „vzdělávání a 

poučování mládeže“. Loutkové divadlo bylo povoleno. 

 

Rok 1948 

Z tohoto roku pochází nejspíše logo fotbalistů SK 

Petřín. Nejsou historické důkazy o tom, že petřínská jednota 

měla svůj autonomní odbor nebo oddíl kopané, ale naopak se 

ví, že v počínající reorganizaci československé tělocvičné 

byli petřínští fotbalisté skutečně zařazeni pod hlavičkou 

Sokola Petřín. V dalších letech byli fotbalisté postupně 

začleněni pod Dynamo ZČE. 

V červnu, po desetileté odmlce způsobené válkou a 

politickými změnami proběhl XI. Všesokolský slet v Praze na 

Strahově, kde zacvičilo celkem 585 000 cvičenců. Jednota na 

slet vyslala 46 žáků, 30 dorostenců, 92 mužů, 44 žákyň. Dále 

7 cvičitelů a v rámci mužské výpravy bylo 32 osob 

krojovaných. 

Rok 1949  

Činovníci Sokola pokračovali ve své činnosti, stále se 

říkalo „chodit do sokola“. Mnohé sokolovny totiž nadále 

sloužily tělocvičnému účelu, i když pod jinou „hlavičkou“. 

Rok 1950 
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K 1. lednu byla ukončena činnost Junáka. Tělovýchovný 

sbor Sokolského kraje nabádal k zakládání lehkoatletických 

oddílů v jednotách. 

V roce 1951 končí faktická existence Sokola Plzeň Petřín 

na dlouhých 44 let. 

2. listopadu na základě zákona č. 92/1951 Sb. O branné 

výchově byl zřízen Svaz pro spolupráci s armádou. 

Citace : 

12. prosince 1952 v důsledku zákona č. 87/1952 Sb. se 

v rámci školní i mimoškolní výchovy zavádí povinná branná 

výchova. Každý organizovaný sportovec se podle svého 

občanského zaměstnání musel stát členem jedné z devíti 

Dobrovolnických sportovních organizací (Baník, Dynamo, 

Jiskra, Lokomotiva, Slavie, Slavoj, Slovan, Spartak nebo 

Tatran). Toto prosovětské uspořádání však nevytvářelo dobré 

výsledky, což se negativně podepsalo na celé dobrovolné 

tělovýchově v Československu. 

Označení Sokol se nadále používalo pouze pro oddíly 

venkovské tělovýchovy, zatímco původní orgány a stanovy České 

obce sokolské byly již odstraněny. 

Reorganizace tělovýchovy je považována za největší zásah 

do historie československé tělesné výchovy a sportu na území 

naší republiky, který neodpovídal tradicím a životním 

podmínkám našich občanů. Fakticky znamenal poslední hřebíček 

do rakve soustavně narušovaného Sokola. 

V roce 1954 TJ Dynamo zahájilo rozsáhlou výstavbu 

v bývalých Chvojkových lomech. Stadion byl vybudován za 

necelý rok vlastními silami a kvalitní dráha o obvodu 267 

metrů byla připravena na sportování. Otevření se konalo 15. 

května 1955. 

V roce 1955 namísto všesokolského sletu se koná 

I.Celostátní spartakiáda (další konány v letech 1960 a 1965 a 

poté následovány Československými spartakiádami v letech 

1975, 1980 a 1985 na strahovském spartakiádním stadionu)  

Spartakiády vzešly ze vzoru sokolských sletů a v tom směru si 

zachovaly podobný cvičební a organizační systém, v jejich 

vedení bylo početně zastoupeno dřívější sokolské činovnictvo 

spatřující v nich možnost v určitém smyslu uchovat sokolské -

celosvětově unikátní tradice. 

V roce 1956 dochází k masivnímu rozvoji zástavby, zaniká 

hřiště SK Petřín a na jeho místě roste budova školy i nová 

ulice. 

V roce 1957 v březnu vznikl Československý svaz tělesné 

výchovy a sportu, řídící sportovní orgán, kluby působící 

v jeho rámci se jmenovaly TJ (Tělovýchovná jednota). Dále  

nesly název původní Dobrovolná sportovní organizace. 
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Tento rok byl nejen nejúspěšnějším v historii oddílu, 

ale přinesl i první neshody, které vyústily do odchodu 

trenéra Rektoryse s družstvy žáků do oddílu v Doudlevcích. 

V roce 1960 přestal existovat vlastní oddíl a atletika 

na Petříně, po krátké přestávce, díky Josefu Špulákovi 

pokračovala. 

V roce 1965 vláda uzákonila zkrácení pracovní doby na 44 

hodin týdně, ob týden byla k dispozici volná sobota. To 

přineslo možnost trávit více času zábavou a volnočasovými 

aktivitami.  

V roce 1966 bylo složení členstva Dynama 721 členů, 

lehká atletika 69 členů, šachy 21 členů, kopaná 229 členů, 

odbíjená 60 a cyklistika 131 členů. Celkem 1326 členů. 

V roce 1968 v srpnu díky sílícímu procesu o obnovu 

Československé obce sokolské byl XII. Všesokolský slet 

přeložen kvůli vpádu sovětských okupačních vojsk na rok 1970, 

Olympijské hry v Praze na rok 1980. 

V tomto roce byla obnovena organizace Junák, ale v roce 

1970 byl Junák opět zakázán. 

V roce 1973 TJ Dynamo ZČE evidovalo v lednu t. r. 1 213 

členů, v prosinci pak 1 175 členů. Bylo odvedeno 11 280 

brigádnických hodin, z toho 4 650 v akci Z a 4 120 na 

rekonstrukci atletické dráhy. 

Byla také zahájena rekonstrukce atletického stadionu na 

sokolovně. 

V roce 1975 stadionek, dříve sokolské letní cvičiště, se 

dočkal opravy atletické běžecké dráhy a osvětlení. Práce byly 

zčásti prováděny vlastními silami členů jednoty. 

V roce 1982 byl atletický stadion nejvytíženějším v celé 

Plzni. Klopená dráha na stadionu v Lobezské patřila k sedmi 

v celé ČSSR s vynikajícím betonovým povrchem. 

V roce 1984 byla otevřena krajská sportovní škola 

v Plzni (později Sportovní gymnázium Plzeň) 

V roce 1987 TJ Dynamo má 9 oddílů s celkovou členskou 

základnou 1 330 členů. 

V roce 1989, 2. prosince byla opět obnovena činnost 

Junáka. 

7. ledna 1990 došlo k obnovení činnosti Sokola. (tzv. 

Čtvrté obnovení) zakládajícího sjezdu na pražském výstavišti 

se zúčastnilo téměř 3 000 osob. Došlo k obnově celkem asi 

1 200 jednot. Navracení sokolského majetku je velmi obtížné. 

V roce 1993, 1. ledna vznikla samostatná Česká 

republika. 30. ledna došlo k rozdělení Sokola na Českou obec 

sokolskou a Sokol na Slovensku. 
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V roce 1995 buď 15. nebo 17. března byla obnovena 

jednota Sokol Plzeň Petřín a od této chvíle je Sokol opět 

Sokolem. 20. března získává jednota zpět původní majetek. 

V roce 1996 v rámci ÚMO Plzeň 2 - Slovany vyvíjejí 

činnost tři sokolské jednoty – Sokol Plzeň Petřín, Sokol 

Plzeň V a Sokol Koterov. 

V roce 2000 má jednota 487 členů. 

V roce 2002 bylo realizováno venkovní víceúčelové hřiště 

s tartanovým povrchem, konkrétně dvě hřiště na odbíjenou, na 

košíkovou a tenisový kurt. Počítalo se s vytížením hřiště i 

pro studenty Sportovního gymnázia a částečně i veřejností. 

V roce 2006 byla započata oprava sociálního zázemí a 

šaten, při které se částečně odstranil havarijní stav 

provedením nové větve kanalizace a částečně WC a umývárny. A 

došlo k celkové modernizaci areálu. 

Pořádá se také tradiční veteraniáda, podtitul závodu zní 

Memoriál Josefa Špuláka s různými disciplínami. 

V roce 2009, 1. ledna vznikl oddíl sportovního šermu a 

1. března oficiálně zahájil svou činnost. Má 16 členů, oddíl 

získává registraci u Českého šermířského svazu a stal se 

sportovním oddílem zařazeným pod komisi šermu Odboru sportu 

ČOS (Česká obec sokolská). Dále je v jednotě sekce aerobiku. 

V roce 2015 se plzeňským vánočním stromem stala 

douglaska od oválu. Strom měřil více než 20 metrů a byl 32 

let starý. K pokácení došlo v neděli 15. listopadu. 

V roce 2017 proběhla atletická Západočeská veteraniáda. 

Soutěž ve vrhu koulí se konala zároveň jako Memoriál Josefa 

Špuláka. 

V dobách, kdy jednota neměla vlastní stánek, probíhaly 

schůze a zábavy v místnostech petřínských restauračních 

zařízení v následujícím přehledu: 

Hostinec U Hofmanů, velký pivovarský dům s firemním 

hostincem a nájemnými byty pro zaměstnance Světovaru. Budova 

stojí dodnes. Na průčelí jsou zkratky písmen P a P, což je 

zkratka pro Plzeňské akciové pivovary. 

Hostinec U Ženíšků /U Myslíků/ slečny Hemzáčkové/ U 

Levých/. Před postavením sokolovny byl hostinec jeden 

z ceněných podniků pro svůj prostorný společenský sál, kde se 

odbývala celá řada sokolských akcí. Dodnes se tento lokál 

jmenuje U Levých (přesněji Bar U Levých, přestože je 

provozován vietnamskou komunitou.  

Restaurace U Šroubů, v roce 1935 restaurace občana 

Nováka nebo restaurace občana Krňoula. V roce již restaurace 

není v rejstříku podniků na Petříně. Dnes se v naprosto 
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změněné podobě část rozlehlé budovy nachází na adrese 

Koterovská 111. 

Tělocvičná činnost přes zimní období a za nepříznivého 

počasí se odbývala v budově lobezské školy postavené v roce 

1895. Cvičenci zde nacházeli přístřeší a přijatelné podmínky 

pro cvičení až do roku 1931-2, kdy sokolové přešli do 

vlastního stánku v Ječné ulici. Dnes zde sídlí ZUŠ Bedřicha 

Smetany. 

Čerpáno z knihy Kronika tělocvičné jednoty Sokol Plzeň 

Lobzy-Petřín, vydáno vlastním nákladem T. J. Sokol Plzeň 

Petřín. Kniha byla vydána v červenci 2019 nákladem 50 

číslovaných výtisků. Autoři Pavel Michalec a Ing. Jiří Bastl 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


