1
K r o n i k a

2 0 2 0

Zápis kroniky je rozdělen do očíslovaných kapitol od
událostí světových, republikových, krajských, městských,
slovanské radnice a dalších důležitých oborů. Jako příloha
jsou výtahy z kronik a zápisů od Svazu důchodců ze Slovan.
S v ě t
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V prosinci 2019 se v čínském městě Wu-chanu objevil
smrtící virus označovaný nCoV2019, který způsobuje nemoc
COVID-19, koronavirus. Koronavirus je souhrnné označení pro
čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u lidí a zvířat
s různým stupněm závažnosti a podle odborníků se šíří
extrémně snadno a rychle. Koronavirus může způsobit běžné
onemocnění jako nachlazení, ale také smrtelnou chorobu. Virus
se rozšířil prakticky po celém světě.
Nový rok přivítali jako první na planetě obyvatelé Samoa
a Vánočního ostrova, který je součástí ostrovního státu
Kiribati. Slavit začali už v úterý (31.12) v 11 hodin našeho
času. Poslední příchod nového roku pak nastal 1. ledna ve 13
hodin na tichomořských ostrovech Bakerově a Howlandově.
Fotbalové mistrovství Evropy nazvané EURO 2020 bylo
zrušeno a bylo odsunuto na červen 2021 a tak by mělo být
změněno na EURO 2021.
11.
března
byla
Světovou
zdravotnickou
organizací
oficiálně vyhlášena pandemie, tedy stav, kdy se smrtelně
nebezpečná
choroba
nekontrolovaně
šíří
dvěma
a
více
kontinenty.
24. března se japonský kabinet a Mezinárodní olympijský
výbor rozhodly Olympijské hry v Tokiu odložit na rok 2021,
ale nad jejich osudem stále visí otazníky.
O Velikonocích 13. dubna papež František ve velikonočním
poselství vyzval svět k zastavení všech ozbrojených konfliktů
a také k solidaritě v době nynější pandemie nemoci covid-19.
Tradiční požehnání Urbi et Orbi papež pronesl krátce poté, co
v téměř liduprázdné Svatopetrské bazilice ve Vatikánu sloužil
mši na Hod boží velikonoční.
V květnu bylo zrušeno i hokejové mistrovství světa ve
Švýcarsku
V červnu meteorologové v sibiřském Verchojansku naměřili
plus 38 stupňů Celsia, nový teplotní rekord pro oblast za
polárním kruhem.
V červenci počet dosud zaznamenaných případů koronaviru
ve
světě
překonal
15
milionů.
Podle
údajů
Světové
zdravotnické organizace bylo zaznamenáno 15 009 213 případů
nákazy koronavirem a zároveň už zemřelo 616 tisíc lidí.
Ve dnech druhého až osmého srpna se konal Mezinárodní
týden asistenčních psů, kteří pomáhají všem potřebným lidem
zmírnit omezení, související s jejich zdravotním postižením.
4. srpna došlo v hlavním městě Libanonu, Bejrútu
k výbuchu skladu v přístavu nebezpečného materiálu. Na místě
zůstalo přes 150 mrtvých, tisíce zraněných a desítky
nezvěstných. Asi 300 tisíc obyvatel libanonské metropole se
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nemohlo vrátit do svých domovů, protože byly zničeny. Do
Libanonu přiletěl na pomoc také český záchranářský tým se
psy.
Každoročně na rozhraní září a října vědci úzkostlivě
sledují nárůst rozlohy i objemu ozonové díry. Letos dosáhla
rozměrů, které byly zaznamenány dosud jedinkrát v historii
jejího měření. Byla největší a nejhlubší za poslední roky.
Vědci říkají, že se nemusí tomu hned říkat globální
oteplování, ale tající ledovce na Antarktidě či na ostrově
Grónsko jasně naznačují změnu teplot, které se nám mohou
vymstít.
Ve středu 29. října terorista ve Francii v Nice během
útoku v tamní katedrále nožem zabil tři lidi. Policie
útočníka postřelila a zadržela.
30. října zasáhlo část Řecka a Turecka silné zemětřesení
s ohniskem v Egejském moři. Celkem bylo hlášeno zhruba 100
mrtvých a zraněných na 950 osob.
V sobotu 31. října při útoku ve francouzském městě Lyonu
byl postřelen pravoslavný kněz. Policie později zatkla
podezřelého ze střelby.
31. října zemřel slavný skotský herec a producent ve
věku devadesáti let Sean Connery. Byl přezdíván „Největší
žijící Skot“. Mimo jiné se proslavil jako James Bond.
Ve středu 25. listopadu zemřel světoznámý argentinský
fotbalista a trenér argentinské fotbalové reprezentace Diego
Maradona. Byl zařazen mezi 125 nejlepších fotbalistů světa.
Narodil se 30. listopadu 1960 v Buenos Aires.
Letošní obloha vánoční atmosféře přála. Od středověku
nebylo nic podobného na noční obloze vidět. O slunovratu se
potkal Jupiter se Saturnem. Naposledy v takové blízkosti byly
před osmi sty lety. Podobný nebeský úkaz se zopakuje až
v roce 2080.
V listopadu proběhly ve Spojených státech amerických
klíčové volby roku 2020. Novým americkým prezidentem se stal
Joe Biden, který nahradil bývalého prezidenta Donalda Trumpa.
Koncem roku se Čína a Nepál dohodly na oficiální výšce
nejvyšší hory světa, Mount Everestu. Hora tak povyrostla o 86
centimetrů.
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20. ledna zemřel Jaroslav Kubera, pravicový politik. Do
úmrtí byl předseda Senátu Parlamentu České republiky. Narodil
se 16. února 1947.
V tomto roce skončilo 4. února staré vysílání televize.
Na základě mezinárodních dohod vláda rozhodla o přechodu na
nový vysílací standard a přešlo se na vysílací standard DVBT2. Přechod na nový systém se týkal celé České republiky a
přepínání se provádělo postupně.
Už na začátku února se pro mnohé Čechy stal koronavirus
strašákem číslo jedna, ačkoliv ještě nebylo vůbec jasné, o
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jakou katastrofu se vlastně jedná. Koronaviru se příliš velká
důležitost nepřikládala. Do Evropy se virus dostal zřejmě
oklikou přes sever Itálie. Právě v tamějších rizikových
oblastech pobývali naši lidé. U nich se přenos nákazy do
České republiky potvrdil. Jedním byl lyžař z Děčína, jenž tu
trávil rodinnou dovolenou.
Rozšířením koronaviru v blízké Itálii, ale také i u nás
způsobilo vlnu zájmu o roušky a antibakteriální gely na ruce.
Do té doby v České republice takřka neznámé a zcela opomíjené
předměty se za krátko pro všechny staly nezbytnými společníky
při každé cestě do veřejného prostoru.
Březen se zapsal do naší historie. 12. března vláda
vyhlásila stav nouze od 14 hodin na dobu 30 dnů. Byly
uzavřeny obchody, divadla, stadiony,
kadeřnictví, nebo
restaurace měly otevřeno jen do 20 hodin. Zavřeny byly také
všechny druhy škol i mateřské školy. Vyučování nahradila
Česká televize s projektem UčíTelka a Škola doma. O čtyři dny
později se hranice České republiky uzavřely úplně. Česká
republika se proslavila domácím šitím roušek.
Následovaly další zákazy, do České republiky nesměli
cizinci z 13 rizikových zemí.
V pondělí 16. března vláda České republiky přitvrdila.
Byly zrušeny soukromé i veřejné akce s účastí nad 30 osob,
zakázány byly vstupy na sportoviště, do wellness zařízení, do
knihoven nebo bazénů. Zavřené byly také fast foody a
restaurace v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5
tisíc metrů čtverečních.
V pátek 13. března zemřela československá atletická
legenda Dana Zátopková. Bylo jí 97 let.
V sobotu 14. března zemřela zpěvačka Eva Pilarová po
dlouhé nemoci ve věku 80 let.
V pondělí
16.
března
česká
vláda
pokračuje
s restrikcemi. Češi se nedostanou (až na výjimky) do
zahraničí. K nám naopak nesměli cizinci. Dále byla zavřena
obchodní centra, nesmělo se na sjezdovky, do bazénů či do
hospod.
To mělo za následek výrazně menší provoz na silnicích,
zásadní úbytek lidí v obchodních centrech i na veřejných
prostranstvích. Od sobotního rána platil zákaz prodeje
v obchodech s výjimkou prodejen potravin, elektroniky nebo
lékáren. Dodržování vládního nařízení kontrolovali policisté.
Česká pošta s okamžitou platností uzavřela všechny
přepážky na poštách, které nejsou chráněné skly.
Od pondělí 16. března Česká televize spustila projekty
nazvané UčíTelka a Škola doma. Programy měly nahradit dětem a
studentům vyučování ve školách. Byla vyhlášena karanténa,
která pro celou zemi znamenala omezení pohybu lidí. Výjimkou
byly pouze cesty do zaměstnání, k doktorovi, na nákupy či
neodkladné cesty za rodinou a blízkými. Nejdůležitější bylo,
aby lidé zůstali doma a nikam nechodili.
Ten samý den hygienici uzavřeli tři obce a jejich místní
části na Olomoucku. Chtěli tak zabránit dalšímu šíření
korovinaru. Opatření se týkalo i dopravy. Podle ministra
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zdravotnictví bylo v této lokalitě zhruba 1000 potenciálně
nakažených osob. To byl důvod k tomuto opatření.
Od čtvrtka 19. března nastala povinnost zakrýt si ústa i
nos při vstupu do veřejných prostor, obchodů nebo městské
hromadné dopravy. Při porušení zákazu hrozila pokuta až 10
tisíc korun.
19.
března
bylo
v České
republice
522
pozitivně
testovaných lidí. Nejvíce nakažených bylo v Praze, nejméně
v Libereckém kraji.
21. března bylo v České republice 13 704 testovaných
lidí, 904 nakažených a 4 vyléčení pacienti. 23. března
nakažených bylo již 1497, 22 600 testovaných lidí, 5 úmrtí a
10 uzdravených.
Zápisy do škol se konaly, ale bez dětí.
Státy
napříč
Evropou
hlásily
strmý
nárůst
počtu
nakažených koronavirem i mrtvých. Ukázalo se, že evropské
státy i jejich obyvatelé nedoceňovali riziko nebo jednali
v zajetí pouček „pro dobré počasí“. Obyvatelé nejvíce
postižených států, kteří nebyli nuceni zůstat doma, se
rozjížděli najít bezpečnější oblasti po Evropě, a tak nákazu
roznášeli dál. Nejohroženějším státem byla Itálie, dále
Španělsko. Takže všechny státy postupně zaváděly opatření,
např. zákaz shromažďování, zavírání restaurací, barů, kin,
omezení letecké, vlakové i autobusové dopravy.
Od 24. března podle nařízení vlády se mohlo chodit pouze
ve skupinách po dvou, výjimku měli členové jedné domácnosti.
Bylo také nařízeno, aby lidé od ostatních udržovali alespoň
dvoumetrový odstup. Zákaz vycházení se nevstahoval na cesty
za rodinou, nákupy nebo na pobyty v parcích a v přírodě.
Jak vypadala zavedená celostátní karanténa?
Lidé mohli chodit pouze do práce a z práce, případně na
nejnutnější nákup a k lékaři. Fungovala doprava i rozvážková
služba.
Pro lidi s podezřením na nákazu stále platila karanténa
individuální. Měli se snažit maximálně omezit kontakt
s dalšími lidmi a vůbec by neměli vycházet ven. Pokud by se
jejich stav zhoršoval, měli zatelefonovat lékaři.
25. března zemřeli další tři lidé. Počet obětí nákazy se
tak zvýšil na šest. Nákaza se potvrdila u 1654 lidí, deset se
jich vyléčilo. Během tohoto dne přibylo 185 nových případů.
31. března bylo podle statistiky nakaženo 3002 osob,
testováno celkem 48 811, zemřelo 24 pacientů a vyléčených je
celkem 25.
Hostinští začali prodávat pivo i vařené jídlo přes
okénko.
Nouzový stav v České republice byl prodloužen nejprve do
konce dubna, poté až do 17. května.
Češi v době celostátní karantény strávili u televize o
50 minut více než v loňském roce v témže období. Podle
elektronického měření společnosti Atmedia ji sledovali
v průměru 4 hodiny a 11 minut denně. Televizní sledovanost
byla nejvyšší v prvních týdnech karantény. Výrazně stoupl
zájem i o placené televizní kanály.
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Stát svými opatřeními uzavřel hospody a restaurace, ale
ty se mezitím dostaly do existenčních problémů. Ohrožena byla
tak zaměstnání více než 250 tisíc lidí, kteří jsou na provozu
restaurací a hotelů závislí.
V této krizové situaci proto vznikla iniciativa „Zachraň
hospodu“, kterou na začátku dubna spustil Český svaz pivovarů
a sladoven ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery.
Spotřebitelé
mohli
svůj
podnik
podpořit
na
webu
zakoupením poukazu, který uplatní ve chvíli, kdy skončí
současné opatření a hospody se znovu otevřou. Vouchery bylo
možné zakoupit v hodnotě 100, 200, 500 a 1000 korun.
Do projektu „Zachraň hospodu“ se přihlásilo 116 hospod
z našeho Plzeňského kraje.
Se složitou situací bojovaly i minipivovary, kterých je
v České republice téměř 500. Ty nabízely svou produkci jak
přes okýnka, tak přes projekt zachranpivo.cz.
V pondělí 11. května zemřel ve věku 89 let Miloslav
Stingl, cestovatel, etnograf a spisovatel. Byl čestným
náčelníkem indiánského kmene Kikapů. Narodil se 19. prosince
1930 v Bílině.
V pondělí 11. května se uvolnila pravidla opatření proti
šíření koronaviru.
Nově
se
otevřely
všechny
provozovny
v nákupních
centrech, provozovny nad 2500 metrů čtverečních, které nejsou
v nákupních centrech, restaurace, hospody, bufety, kavárny,
vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci
venkovních (letních) zahrádek. Dále se otevřelo holičství,
kadeřnictví,
pedikúry,
manikúry,
solária,
kosmetické,
masérské, regenerační nebo kondiční služby, muzea, galerie a
výstavní síně, venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů.
Dále byly povoleny bohoslužby do 100 osob, kulturní,
společenské a sportovní akce do 100 osob a také svatby do 100
osob. Musela se ale dodržovat přísná hygienická opatření,
dvoumetrové odstupy, vstupovat do prodejny s rouškou a
s použitím dezinfekčních prostředků u vstupů.
Od osmého června nastalo další rozvolnění. Nově se
nemusely nosit roušky v prostorách u plaveckých bazénů,
zrušila se zavírací doba pro venkovní prostory hospod,
kaváren a restaurací, hromadných akcí se mohlo zúčastnit až
500 osob, navýšila se kapacita galerií, hradů, zámků a
zoologických zahrad, otevřely se farmářské trhy a k velkým
úlevám došlo v cestování.
Od pondělka 14. června se nadobro venku mohly sundat
roušky, povinnost nošení roušek však trvala v městské
hromadné dopravě a v uzavřených prostorách.
Konec
června
s sebou
přinesl
významnou
změnu
v koronavirovém
životě
České
republiky.
Dočasný
konec
plošného nošení roušek a respirátorů. Povinné zůstaly jen
v pražském metru.
K prvnímu červenci počet případů covid-19 dosáhl 12 006.
Nárůst proti předchozím dnům zpomalil.
Kvůli
zlepšení
epidemiologické
situaci
v naprosté
většině regionů České republiky se mohly odložit roušky.
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Plošně povinné zakrytí nosu a úst platilo už jen při návštěvě
zdravotnických nebo sociálních zařízení.
Začátkem července v České republice začal stoupat počet
nakažených lidí koronavirem. Počet nemocných tak aktuálně
stoupl v pondělí 20. července o 169 a tak počet potvrzených
případů covidu-19 přesáhl v České republice od začátku
epidemie 14 tisíc. V minulém týdnu se denní přírůstky
pohybovaly od 64 v pondělí 13. července do čtvrtka 16.
července až na 137 případů.
Nejhorší situace byla aktuálně v Moravskoslezském kraji,
kde hygienici v pátek 17. července rozšířili protiepidemická
opatření na celý region. V Čechách bylo nejvýraznější ohnisko
nákazy na Jablonecku, kde bylo za posledních sedm dní
zaznamenáno přes 24 nakažených na 100 tisíc obyvatel.
V Libereckém kraji se tak kvůli zvýšenému počtu prokázaných
případů vrátily roušky.
Od 24. července je museli nosit lidé při návštěvě ve
všech zdravotnických zařízeních, při nákupu v lékárně, ve
vybraných zařízení sociálních služeb a např. i pracovníci
v terénních sociálních službách.
Poslední den v měsíci červenci laboratoře nahlásily 252
nových
případů.
Nejvíce
nakažených
bylo
v Praze
či
Moravskoslezském
kraji.
Nejhorší
situace
byla
ale
na
Prachaticku a problémy mělo i Jihlavsko.
Ani v době koronavirové si Češi neodpustili svou
oblíbenou dovolenou v Chorvatsku. Lidé se totiž přestali
obávat nebezpečí a značná část z nich byla vyčerpána prožitým
stresem. Z dovolené se část vrátila nakažená covidem-19.
Nicméně nebylo to tak drastické, jak se část odborníků
obávala.
7. srpna se denní přírůstek lidí, kteří onemocněli
covidem-19 zvýšil o 215. Celkem se tak v České republice od
začátku pandemie potýkalo již 17 896 lidí.
Nakažených
v České
republice
i
ve
světě
nadále
přibývalo. Celosvětově počet zemřelých s příznaky koronaviru
překonal hranici 700 tisíc.
Během prázdnin se zvýšil zájem o zahraniční dovolené.
Jejich nakupování se ale ve druhé polovině léta téměř
zastavilo. Mohl za to nárůst nakažených koronavirem, kvůli
kterému se lidé báli do ciziny vycestovat. Lidé dávali
přednost dovolené v Čechách.
V srpnu předseda Senátu Miloš Vystrčil odletěl na
historickou návštěvu Tchaj-wanu, který většina světa neuznává
za samostatný stát.
Od 1. září v důsledku toho, že České republice výrazně
přibylo nakažených koronavirem, bylo nařízeno plošné nošení
roušek ve veřejných dopravních prostředcích, na úřadech,
v divadlech a v zařízení sociálních služeb.
V sobotu 5. září zemřel Jiří Menzel, známý filmový
režisér, divadelní tvůrce i herec ve věku 82 let.
Evropa od srpna byla na pokraji druhé vlny koronaviru.
V posledních dvou týdnech od 19. srpna do 2. září zaznamenali
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hygienici 43 nových případů na sto tisíc obyvatel a 600
mrtvých.
Ve srovnání s okolními zeměmi už není Česká republika
tou, které se dařilo bojovat se šířením choroby covid-19.
Důvody k panice však nebyly.
Vláda po své schůzi 9. září rozhodla o tom, co začaly
narůstat počty nemocných, že senioři obdrží roušky a
respirátor zadarmo. Šlo o obálky, v nichž byly jen ochranné
pomůcky bez dopisu.
Od 14. září Česká pošta distribuovala roušky pro seniory
na adresu trvalého bydliště.
Infekce v říjnu se rozšířila ve 4806 tuzemských městech
a vesnicích. Tři obce mají dokonce nakaženého každého pátého
obyvatele. V celé České republice evidovali hygienici přes
114 tisíc aktivních případů covid-19, aktuálně tak bylo
nemocných více než jedno procento populace, tedy každý stý
Čech. (11. dubna bylo nemocných 4642, 21. října 113 219).
Od středy 21. října byly roušky opět povinné i venku na
území obcí, pokud bude člověk blíže než dva metry k jinému.
Výjimku měli členové jedné rodiny nebo lidé při sportování.
V polovině října začala fungovat, stejně jako při první
vlně pandemie, linka seniorů a organizace Elpida. Ty se
spojily s organizací Junák-český skaut na telefonické lince.
Na této lince se přijímaly poptávky od seniorů po celé zemi.
Linka seniorů byla anonymní a bezplatná telefonická pomoc pro
seniory a osoby pečující o seniory. Senioři a jejich blízcí
získali tak jejím prostřednictvím nejen informace a podporu,
ale mohli být rovněž propojeni s dobrovolníky z řad skautů.
Ti pomohli například s nákupem potravin a dalších základních
potřeb, s vyzvedáváním léků či platbou složenek.
V pondělí
21.
září
rezignoval
na
post
ministra
zdravotnictví Adam Vojtěch. Posléze byl novým ministrem
zdravotnictví jmenován epidemiolog Roman Primula. Ten po 37
dnech byl z funkce odvolán díky článku z bulvárního Blesku.
Ve
čtvrtek
29.
října
byl
jmenován
novým
ministrem
zdravotnictví hematolog Jan Blatný.
Ve středu 18. listopadu se vrátili do škol žáci prvních
a druhých tříd základních škol, v obchodech mohl být jen
jeden člověk na patnáct metrů čtverečních, téměř po měsíci se
otevřely psí salony.
V sobotu 21. listopadu se v České republice konala akce
„Národní potravinová sbírka“. Zákazníci ten den mohli
odevzdávat v řadě supermarketů a drogerií do označených
přepravek či vozíků jako pomoc, jež se prostřednictvím
potravinové banky dostane k potřebným.
Tato sbírka je dnem solidarity, při které může každý
pomoci
tím
nejjednodušším
způsobem,
darem
trvanlivých
potravin
a
drogerie.
Akci
organizuje
Česká
federace
potravinových bank ve spolupráci např. s Charitou, Armádou
spásy, Svazem obchodu a cestovního ruchu nebo obchodními
řetězci. Sbírku zaštítil ministr zemědělství Miroslav Toman a
Evropská federace potravinových bank.
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Ve čtvrtek 3. prosince začal v celé České republice
platit třetí stupeň protiepidemického systému PES. Tak nastal
okamžik,
na
který
čekali
majitelé
hospod,
holiči
a
obchodníci. Otevřely se tak všechny obchody, v plném provozu
byly i restaurace. Lidé konečně mohli navštívit také
posilovny, vnitřní sportoviště či kadeřníky. Nastalo tzv.
rozvolnění. Lidé vzali obchody útokem, tvořily se fronty, ale
opět vše za zpřísněných pravidel.
V sobotu 5. prosince se již tradičně vydal Mikuláš,
anděl a čert za dětmi. Letošní nadílka ale byla kvůli
koronaviru jiná než v předchozích letech. Žádná speciální
vyhláška na Mikuláše nebyla připravena, ale hygienická
opatření se musela dodržovat. Takže Mikuláš, anděl i čert
vyšli letos s rouškami a dezinfekcí.
Ve čtvrtek 3. prosince vláda uvolnila podmínky na třetí
stupeň systému tzv. PES. Obchodníci a poskytovatelé služeb
mohli otevřít provozovny, i když v omezeném režimu. Lidé po
rozvolnění doháněli nákupy vánočních dárků, restaurace měly
otevřeno od 6 do 22 hodin, také v omezeném provozu (u stolu
mohli sedět jen 4 strávníci). Lidé se však z volnějších
pravidel radovali jen čtyři dny
Opět se zkrátila otevírací doba restaurací, klubů, barů
a obdobných zařízení, které musely zavřít již ve 20 hodin.
Dále byla opět zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti, a
to po celý den, lidé si nesměli z restaurací a barů vynášet
ven alkoholické nápoje, protože za porušování nařízení byla
schválená novela krizového zákona s pokutami až 50 tisíc
korun pro fyzické osoby a tři miliony pro právnické osoby.
Důvodem byl pokles indexu rizika systému PES.
Ve středu 8. prosince v 18 hodin proběhl jubilejní,
desátý ročník celorepublikové akce Deníku Česko zpívá koledy.
Tento jubilejní ročník se uskutečnil z bezpečí domovů.
K letošnímu ročníku akce se připojila kapela Čechomor, která
vybrané koledy předzpívala.
Od pátku 18. prosince se Česká republika vrátila do
čtvrtého stupně systému PES (zkratka protiepidemický systém).
Hospody, restaurace a bary proto musely být zavřené. Ne
všechny však poslechly.
Na
protest
majitelé
vyvěsili
vlajky
a
přes
noc
rozsvěcovali, jiní i přes zákaz měli otevřeno. Pro majitele
hospod, restaurací a barů bylo toto rozhodnutí vlády
likvidující.
Za prvních devět měsíců letošního roku vzrostl počet
obyvatel v České republice o 13 900 na 10,71 milionu. Více
lidí od ledna do konce září zemřelo, než se narodilo. O
nárůst se zasloužili přistěhovalci.
První prosincový den se začaly prodávat elektronické
dálniční známky, které nahradily původní papírové. Ceny
zůstaly stejné.
Kvůli obavám z nákazy a z opětovného uzavření obchodů
se
lidé
přiklonili
k on-line
nákupům.
Nejčastěji
tak
nakupovali elektroniku, oblečení a hračky.
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V prosinci zemřela nejstarší obyvatelka České republiky
paní Marie Holíková z Blížkovic na Znojemsku. Bylo jí 109
let.
Oslavy konce roku se musely obejít často bez tradičních
velkých ohňostrojů.

P l z e ň s k ý

k r a j

(3)

Velké i menší ohňostroje vítaly po celém kraji příchod
nového roku 2020 jak o silvestrovské noci, tak i v podvečer
prvního lednového dne. Záchranáři měli na první lednový den
za sebou rušnou noc, např. zranění od petardy, chodce
sraženého autem i pobodaného muže.
Prvním miminkem, které se narodilo v Plzeňském kraji, se
stal Lukášek. Narodil se prvního ledna ve 3,37 hodin, vážil
3,2 kilogramu a měřil 51 centimetrů. V ten samý den v 8,28
hodin přišla na svět v sanitce první holčička Kristýnka ze
Stříbra. Na obě děti čeká dárek od Plzeňského kraje. Kraj
každý rok daruje prvnímu narozenému chlapečkovi a první
narozené holčičce v roce 10 tisíc korun.
Poslední miminko se narodilo 31. 12. v 15,35 hodin v
plzeňské Mulačově nemocnici, a byla jím Ema.
V neděli 12. ledna na Šumavě před polednem seismologové
zaznamenali slabé zemětřesení, otřesy s magnitudem o síle 1,8
stupně.
Na
území
Plzeňského
kraje
působí
tým
krizových
interventů,
který
zajišťuje
terénní
bezplatnou
službu
dostupnou nonstop pro osoby, jež se nacházejí v krizové
životní situaci. Jedná se o Terénní krizovou službu, která
poskytuje okamžitou psychickou podporu postiženým. Také je
připojena na integrovaný záchranný systém Plzeňského kraje.
Poskytovatelem služby je Diecézní charita Plzeň. Finančně ji
podporuje Plzeňský kraj a město Plzeň.
Koncem ledna skončila Tříkrálová sbírka a plzeňská
diecéze hlásila rekordní výtěžek. Jen v okresech Plzeň město,
jih a sever se vybralo přes milion korun. Vykoledované peníze
přijdou na podporu seniorů, matek s dětmi v tísni, hospicům
nebo pečovatelským domům.
V pondělí třetího února, po třiceti letech, se sešly
desítky lidí na hranici mezi Českou republikou a Německem,
aby si připomněli otevření hranic u symbolických ostnatých
drátů. Akci pořádal Destinační spolek Železnorudska ve
spolupráci s Kulturním spolkem Přes hranici ve Zwieselu.
Začátkem
února
zachvátila
Plzeňský
kraj
chřipková
epidemie. Některé školy kvůli velkému počtu nemocných dětí a
personálu
musely
vyhlásit
chřipkové
prázdniny.
Byla
překročena hranice pro epidemii, která je 1500 nemocných na
100 tisíc obyvatel. Opatření proti chřipce zavedla také
Fakultní nemocnice v Plzni.
Po období vzniku nových pivovarů v Plzeňském kraji
přišel útlum. V nedávné době ukončily provoz minimálně čtyři
regionální pivovary. S výrobou přestal pivovar Koutský i
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Příšovský a v Plzni skončily Piva od Grolla a Pašáka. Navíc
od roku 2011 žádný nový pivovar nepřibyl. Vlastní pivo
přestal před čtyřmi roky vařit také nejstarší minipivovar
v Plzni, kterým byl od roku 2002, U Rytíře Lochoty.
Bývalý benediktinský klášter v Kladrubech u Stříbra
prochází postupnými opravami, např. čistí se stěny a klenby.
Velký skok bude znamenat rekonstrukce nového konventu
v hodnotě 120 milionů korun. S tou by měly také vzniknout
nové prohlídkové okruhy pro návštěvníky. Klášter založil
v roce 1115 kníže Vladislav I. pro benediktýnský řád. Původní
románskou baziliku přestavěl v letech 1712 až 1726 Jan Blažej
Santini a v roce 1775 byla dokončena stavba nového konventu.
O 85 let později klášter zrušil Josef II. Následně prostor
sloužil jako kasárna, poté invalidovna a muniční sklad. Po
druhé světové válce v prostorách, které vlastnil stát,
sídlily státní statky a lesy. Opravy odstartovaly v 80.
letech minulého století.
V Plasích
na
portálu
klášterního
kostela
nalezli
restaurátoři unikátní malbu v průčelí klášterního kostela.
Vzácná malba nemá podle odborníků v České republice obdoby.
Románský portál pochází z 50. až 60. let 12. století. Zdobí
jej dva kříže a dvě rostliny, které mají symbolizovat
pozemský a věčný život.
V pátek 21. února s okamžitou platností zrušila Krajská
hygienická stanice Plzeň zákaz návštěv všech nemocnic
v Plzeňském kraji.
První člověk v Plzeňském kraji byl pozitivně testován
jedenáctého března na koronavirus. Jednalo se o padesátiletou
ženu z Plzeňska, která se vrátila z italského Livinga. Po
příjezdu ihned zůstala v domácí karanténě z obavy z epidemie.
Lidé začali vykupovat základní potraviny, aby si vytvořili
zásoby a i rušili zájezdy především do italských Alp.
Doporučené respirátory, roušky i dezinfekční gely byly
vyprodány.
Fakultní nemocnice v Plzni zakázala návštěvy na všech
odděleních a klinikách bez výjimky. Omezení, které bylo
nařízeno 13. března, platilo i pro otce u porodu.
Od nedělní půlnoci 15. března nesměli do České republiky
cizinci, kteří zde nemají trvalý nebo přechodný pobyt, a
naopak Češi měli zákaz vycestovat do ciziny. V Plzeňském
kraji se mohlo projet pouze na čtyřech místech. Další
přechody byly zataraseny.
Od
16.
do
17.
března
začala
budovat
nemocnice
v Plzeňském kraji stacionární odběrová místa pro odběr vzorků
ke zjištění nákazy koronavirem. Testovat se v nich mohli
pouze lidé s doporučením od krajské hygienické stanice.
Stacionární odběrová místa vznikla u nemocnic v Plzni,
Klatovech, Rokycanech, Domažlic a ve Stodě.
Ve čtvrtek 19. března Plzeňský kraj otevřel školská
zařízení
zejména
pro
děti
zdravotníků
nebo
složek
integrovaného záchranného sboru. Otevřené byly pro děti od
tří do deseti let od 6 do 16 hodin.
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Národní park Šumava zavřel své budovy i návštěvnická
centra.
Obyvatelé Šumavy se báli, že chataři, chalupáři a
turisté dovezou do jejich míst nebezpečný virus.
V neděli 22. března krajští záchranáři distribuovali na
stanici v Plzni na Borech ambulantním lékařům z Plzeňského
kraje
ochranné
pomůcky.
Respirátory
získal
kraj
od
ministerstva vnitra a rozdělil je mezi 1600 poskytovatelů
zdravotní péče.
Nejvíce
postiženým
místem
v Plzeňském
kraji
bylo
Domažlicko. 27. března večer bylo nahlášeno na Domažlicku 30
lidí s pozitivním testem. Celkem v Plzeňském kraji jich bylo
tento den nahlášeno celkem 71 pozitivně testovaných.
Současná krizová situace zasáhla i automobilový sport.
Rally Šumava by se měla jet ve druhé polovině roku.
23. března byl nalezen u Kladrub na Stříbrsku unikátní
poklad. V pokladu bylo nalezeno 92 zlatých florénů a dukátů a
343 stříbrných pražských grošů ze 14. století.
V pátek 12. srpna jej prezentovalo Západočeské muzeum
v Plzni. Cena kovu je půl milionu korun, historická hodnota
necelé čtyři miliony.
Milionem korun podpořil Plzeňský kraj výsadbu stromů.
Zájemci si tak mohli zažádat od 2. do 30. dubna o dotaci ve
formě listnatých stromů. Projekt s názvem Podpora výsadby
stromů v Plzeňském kraji 2020 byl určený pro obyvatele našeho
kraje a hejtmanství tím chtělo zapojit veřejnost do ochrany
životního prostředí. Na podzim pak žadatelé obdrželi dřeviny,
které vysázeli.
Klášter Chotěšov, jehož původ sahá až do 13. století
prochází rekonstrukcí za desítky milionů korun. Rekonstrukce
odstartovala v minulém roce. Byla dokončena
fasáda, nová
okna, mříže a také vnitřní omítky. Na konci roku 2019 začala
správa
kláštera
s obnovou
kapitulní
síně,
která
byla
vyzdobena ve druhé polovině 18. století malbami plzeňského
malíře Františka Julia Luxe.
Kasteláni
a
průvodci
v Plzeňském
kraji
v době
koronavirové
krize
připravili
pro
„návštěvníky“
videoprohlídky, fotogalerie a jiné zajímavosti na sociálních
sítích. Lidé tak prohlídku absolvují z bezpečí domova.
V polovině dubna Plzeňský kraj spustil systém chytré
karantény. Jeho cílem bylo rychlejší a efektivní umístění
lidí podezřelých z nákazy onemocněním Covid-9 do karantény.
Součástí projektu bylo společně s infikovaným pacientem
vytipovat kontakty, na které se mohl přenést virus.
Plzeňský kraj poskytl účelové dotace dopravcům na
částečné pokrytí nákladů vynaložených na pořízení ochranných
chemických prostředků a pomůcek na dezinfekce vozidel veřejné
dopravy. Na boj proti koronaviru takto kraj vydal zhruba tři
a půl milionu korun.
V pondělí
20.
dubna
se
opatření
v souvislosti
s koronavirem
pomalu
uvolnila.
Otevřely
se
provozovny
řemesel, farmářské trhy nebo autobazary. Konat se mohly také
malé svatby do deseti lidí. U všech nově otevřených
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provozoven platila stejná pravidla. Lidé museli mezi sebou
udržovat vzdálenosti alespoň dva metry, na místě musela být
dostupná dezinfekce rukou a rukavice. Platilo i nošení roušek
či respirátorů.
Od prvního května vyjel tradiční Brdský cyklobus z Plzně
do Příbrami a zpět. Klasický cyklobus jezdil každou sobotu,
neděli a svátek. Autobus přepravil minimálně 27 jízdních kol.
V úterý 12. května je Mezinárodní den sester. V ten den
se v Plzeňském kraji přesně v poledne rozezněly sirény vozů
záchranné služby, policistů a hasičů. Stalo se tak před
Fakultní nemocnicí v Plzni na Lochotíně a nemocnicemi
v Rokycanech, Domažlicích a Klatovech. Policisté a hasiči
zdravotníkům
poděkovali
za
jejich
nasazení
v boji
s koronavirem i potleskem.
Od pondělí 25. května se s poslední vlnou rozvolňování
opatření po koronavirové epidemii vrátila do normálu také
doprava v Plzeňském kraji. Otevřely se školy pro žáky a tak
je po dvou měsících do škol odvezly školní autobusy. Přestaly
platit výlukové jízdní řády a kompletně začaly fungovat
všechny spoje, jak víkendové, tak večerní.
Plzeňský kraj navštívilo letos v 1. čtvrtletí celkem
119 591 hostů, což představuje meziroční pokles o 19 procent.
Od 14. června spustil Plzeňský kraj velké změny
v autobusové dopravě. V kraji začalo jezdit více než 300
nových moderních autobusů firmy Arriva v barvách Plzeňského
kraje. Všechna vozidla byla nízkopodlažní a vysoce komfortní.
Plzeňský kraj spustil vlastní tarif, který mohou lidé
využívat jak pro autobus, tak i pro vlak. V rámci Plzeňského
kraji stačí jen jedna jízdenka. Nově byl také spuštěn
dispečink integrovaného systému, který hlídal přestupní vazby
na nádražích mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes
dispečink je možné si objednat také tzv. spoje na zavolání.
Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností.
Nástup nového dopravce Arriva, který dopravu převzal po
firmě ČSAD, se neobešel bez drobných komplikací, např. u
odbavovacího zařízení, strojky chybně načítaly data a tak
cestující
nedostali
jízdenku.
Nový
dopravce
situaci
monitoroval a vyhodnocoval. Naopak cestujícím se nové vozy
líbily, protože jsou opravdu pohodlné, bezpečné a tiché.
První týden v červenci nový dopravce zrušil více než stovku
spojů v kraji. Důvodem byl nedostatek řidičů. Dopravce měl
v Plzeňském kraji denně vypravit více než tři tisíce spojů.
Pro nedostatek řidičů jich musel přechodně tři desítky
zrušit.
Od 1. července lidem tato novinka umožní cestovat na
jednu jízdenku jak vlakem, tak i plzeňskou hromadnou
dopravou. Posledních čtrnáct dní mohli lidé jezdit novými
autobusy pouze za dvanáct korun. Kraji se tak s novým
dopravcem podařilo ušetřit zhruba 16 milionů ročně.
Začátkem června zastupitelé Plzeňského kraje odvolali
hejtmana Josefa Bernarda. Ten dal funkci k dispozici poté, co
v květnu kvůli neshodám opustil ČSSD. Kraj zůstal do konce
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volebního období bez hejtmana, pravomoci přešly na náměstkyni
Marcelu Krejsovou.
Během měsíce června se nakonec uskutečnil Letní barokní
festival Plzeňského kraji, i když s řadou omezení. Ten je
jedním z lákadel pro turisty Plzeňského kraje. Uskutečnila se
např. opera Tanec nevděčnic, autentická hudba na dobové
nástroje v barokně pojatých kostýmech nebo i tradiční
ohňostroje nebo tradiční Svatojánská noc v Klatovech.
V pátek 12. června proběhla Noc kostelů, která otevřela
67 kostelů a modliteben v Plzeňském kraji.
Noc kostelů se České republice koná od roku 2009 a letos
se do akce připojilo 1157 kostelů a modliteben.
V červnu se většina koupališť v Plzeňském kraji otevřela
a platila na nich zvýšená hygienická opatření kvůli
koronaviru. Některá koupaliště lákala na novinky, např.
slanou vodu, parkoviště nebo gastroparty. Ceny se výrazně
nezměnily.
Začátkem července se konalo ocenění titulem Regionální
potravina Plzeňského kraje. O prestižní značku se v kraji
ucházelo celkem 104 produktů od 38 výrobců, porota přitom
ocenila devět z nich. Ocenění mohou získat pouze malí a
střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do
250 zaměstnanců. Vítěz dostává certifikát a může značku
Regionální potravina daného kraje užívat čtyři roky. Po této
době ji musí opět obhajovat.
V úterý 14. července se konala vernisáž v Městském muzeu
Zbiroh výstavy fotografií a známek Alfonse Muchy. Návrhy
známek Alfonse Muchy poskytlo Poštovní muzeum Praha.
Ve čtvrtek 23. července byl v Domažlicích otevřen
městský pivovar Domažlice. Celému areálu požehnal i plzeňský
biskup Tomáš Holub. Kromě pivovaru a zázemí pro vaření piva
je v areálu městská knihovna, komunitní centrum, počítačová
studovna, pivnice, restaurace a v části v budoucnu vznikne
česko-bavorské muzeum.
V Železné Rudě bylo otevřeno jediné muzeum mobilních
telefonů v České republice. Sběratel Filip Brož v něm
vystavuje 450 originálních kousků telefonů od 80. let 20.
století nebo mobil podepsaný závodníkem Formule 1, kterých je
na světě jen pět. Do budoucna chce sběratel své muzeum ještě
rozšířit.
Začátkem
srpna
byla
zaznamenána
ohniska
nákazy
koronavirem,
čtyřicet
případů
hlásila
nemocnice
v Horažďovicích, v obci Tatiná se nakazilo deset lidí a
v plzeňském
Prazdroji
bylo
potvrzeno
pět
agenturních
pracovníků z ciziny.
Od září přestaly jezdit desítky autobusových spojů.
Krajský úřad se tak rozhodl kvůli úsporným opatřením po jarní
koronavirové
krizi.
Spoje
byly
zrušeny
na
základě
monitoringu. Jednalo se o nevyužité spoje, kterými jezdí málo
lidí nebo vůbec nikdo.
Začátkem září dalším ohniskem nákazy onemocnění covid19, které způsobuje nový typ koronaviru, se stala vesnice
Nová Ves u Dobřan. Po Tatiné se tak Nová Ves stala druhým
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ohniskem infekce v Plzeňském kraji. Koronovirus uzavřel také
Psychiatrickou nemocnici v Dobřanech. Kvůli vysokému výskytu
koronaviru zakázaly nemocnice na Plzeňsku návštěvy od pondělí
21. září. Příbuzní mohli nosit pacientům osobní věci, ale ty
musely být v omyvatelných taškách označených jménem a
příjmením pacienta a názvem oddělení.
5. září si v Blovicích připomněli stoleté výročí
schválení československé národní vlajky, kterou navrhl místní
rodák Jaroslav Kursa. Původně byly oslavy naplánované na 30.
března, tedy den, kdy podobu národní vlajky v roce 1920
schválilo Národní shromáždění. Termín kvůli koronaviru byl
odložen.
V Plzeňském kraji získala titul Vodafone Firma roku 2020
společnost
Kolorky.cz
vyrábějící
jednorázové
ekologické
pleny.
Mezi živnostníky dosáhl na titul MONETA Živnostník roku
2020 Jiří Rumler, který vyrábí elektrické pece.
Případů nákazy koronavirem v kraji skokově přibývalo.
Mezi nakaženými bylo i 57 zdravotníků z Fakultní nemocnice
v Plzni. Tam museli kvůli nedostatku personálu uzavřít jednu
ze čtyř stanic gynekologicko-porodnické kliniky, v klatovské
nemocnici onemocnělo pět lékařů. Třináctého října bylo
v Plzeňském kraji celkem nakaženo 2850 osob.
Od 23. října ve všech věznicích v celé České republice
byly zakázané návštěvy. Vláda rozhodla o zrušení návštěv pro
obviněné, odsouzené a chovance a jejich osoby blízké ve všech
vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací
detence. Odsouzení tak měli zase více telefonátů a kontakt
s rodinou
místo
klasické
návštěvy
možný
přes
skype.
V plzeňské věznici dosud nezaznamenali vězně, u kterého by
byl pozitivní test na civid-19.
Do
24.
října
se
na
předních
příčkách
v nákaze
koronavirem držely v kraji okresy Plzeň-sever a Plzeň-město.
Následující dny se situace prudce zhoršila v okrese Plzeňjih.
31. října v Plzeňském kraji přibylo v uplynulém týdnu
5028 nově zjištěných případů koronaviru, o něco méně než
v týdnu předchozím. Od začátku pandemie se nákaza prokázala u
18 456 obyvatel Plzeňského kraje. V Plzeňském kraji dosud
zemřelo 141 lidí s potvrzeným covidem-19, z toho 50 nemocných
zemřelo v minulém týdnu a 7285 nemocných se uzdravilo.
Konání
adventních
trhů
v Plzeňském
kraji
nebylo
v listopadu ještě jisté. Město Plzeň čekalo na vývoj situace
a související doporučení vlády. O vánoční strom na náměstí
republiky ale Plzeňané nepřišli. Letos obyvatele potěšila
nová výzdoba a rozsvícení vánočního stromu mohli Plzeňané
sledovat on-line.
V listopadu nemocnice Plzeňského kraje (osm nemocnic)
nával nakažených zvládaly, přestože bylo evidováno 150
nakažených zaměstnanců.
Třetího listopadu bylo v těžkém stavu v Plzeňském kraji
59 a ve středně těžkém stavu téměř dvě stovky osob.
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Podle krajského koordinátora se všem infikovaným dostala
potřebná péče.
Návštěvnost
Plzeňského
kraje
v jarním
období
byla
poznamenána koronavirem, ale v létě po uvolnění se cestovní
ruch přece jen rozhýbal. Od ledna do září letošního roku
Plzeňský kraj navštívilo celkem 518 411 návštěvníků. Oproti
stejnému období roku 2019 to bylo o 26,85 procenta méně, ale
prodloužila se doba pobytu. Z toho 18,3% byli hosté ze
zahraničí a zbývajících 81,7% tvořili tuzemští návštěvníci.
Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů představovali
Němci (53,9%).
V anketě o nejhezčí strom zvítězil vánoční strom z Dolní
Lukavice, druhou příčku obsadil strom v Přešticích a třetí
pozici získal vánoční strom, jenž se tyčí na náměstí
Republiky v Plzni.
Na konci září žilo v Plzeňském kraji 591 590 lidí. Počet
obyvatel tak vzrostl o 1691 osob. Nejvíce obyvatel přibylo
v okrese Plzeň město (695), nejméně v okrese Klatovy (4
osoby).
V Plzeňském
kraji
přišlo
na
svět
celkem
5760
novorozenců. Oproti roku 2019 to je mírný pokles, tehdy se
narodilo 5896 dětí. Nejvíce dětí se narodilo ve Fakultní
nemocnici v Plzni (3284 dětí), z toho bylo 1722 chlapečků a
1562 děvčat. 75 maminkám se narodila dvojčata. Oproti roku
2019 se v této nemocnici narodilo o 78 novorozenců méně, tedy
3206 dětí.
V nemocnicích zřizovaných Plzeňským krajem, kam spadají
Klatovy, Domažlice a Stod, se letos narodilo celkem 1638 dětí
(vloni 1753). Největší miminko vážilo 5405 gramů a nejmenší
840 gramů.
Ve středu 30. prosince dorazily první vakcíny proti
nemoci covid-19 do Fakultní nemocnice v Plzni. Jednalo se o
975 dávek určených pro Fakultní nemocnici Plzeň. V lednu by
měly dorazit další vakcíny, které budou určeny pro Plzeňský
kraj.
Hotely a penziony byly nařízením vlády uzavřeny, tak si
lidé poradili jinak. Vyráželi do hor v karavanech a obytných
vozech. Šumavské kempy byly koncem roku zcela zaplněny.
Nejčastějšími jmény byly v našem kraji Eliška, Jan,
Tereza, Anna, David, Václav, Tomáš, Jakub, Ema/Emma, Vojtěch
a Adéla. Mezi neobvyklými jmény, v některých případech u dětí
cizinců, se objevili např. Zoey, Remona, Aicha, Rose, Derik,
Matthew, Sally, Kira, Pietro, Noar či Lola.
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Ve dnech 2. a 3. října se uskutečnily volby do
zastupitelstev krajů a jedné třetiny senátu. Druhé kolo voleb
do Senátu proběhlo 9. a 10. října.
Letošní volby ovlivnila koronavirová pandemie. Největším
překvapením ale byla účast voličů. Politologové předpovídali,
že kvůli obavám z covidu-19 bude o deset procent nižší, ale
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nestalo se tak. Ve dnech 2. a 3. října hlasovalo 38 procent
oprávněných voličů, což bylo nejvíc od roku 2008.
V pátek 2. října speciální volební komise pro občany,
kteří byli kvůli koronaviru v karanténě nebo izolaci se
rozjely do celého Plzeňského kraje. V první den krajských
voleb navštívila komise voliče v jejich domovech. Během pátku
tímto způsobem ve všech okresech odvolilo zhruba sto voličů.
Většina voličů ale mířila do klasických volebních místností.
Během voleb přímo ve volebních místnostech byla nařízena
kvůli koronaviru obecná hygienická opatření, zakrytá ústa a
nos rouškou, při vstupu do volební místnosti se musela použít
dezinfekce na ruce a dále se musely udržovat rozestupy mezi
voliči a volební komisí. V případě karantény nebo izolace se
mohlo využít volební stanoviště drive-in (volba z auta).
Totožnost voliče se prokázala pouze občanským průkazem a
volič musel mít potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice.
Hlasování probíhalo pouze na území České republiky, a to
ve 13 krajích (v hlavním městě Praze tyto volby neprobíhaly).
O místa na krajských úřadech se ucházelo přes 9 700
kandidátů, muži tvořili 72,5%, ženy pouhých 27,5%. Průměrný
věk kandidátů byl 48,2 roku.
Z auta volilo 267 lidí a tento typ volby proběhl bez
potíží.
V celorepublikových volbách zvítězilo hnutí ANO(21,83%,
na druhém místě skončila Česká pirátská strana (12,03%),
třetí místo získala Občanská demokratická strana (6,97%),
dále politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (6,14%) a
Starostové a nezávislí (6,05).
V Plzeňském kraji zvítězilo hnutí ANO (22,5%), na místě
druhém skončila Občanská demokratická strana s podporou TOP
09 (21,23%, na třetím skončila Česká pirátská strana
(13,56%).
Přímo v Plzni vyhrála Občanská demokratická strana
s podporou TOP 09 (24,25%), druhé skončilo hnutí ANO (20,4%),
dále skončili Starostové a nezávislí, Zelení a PRO PLZEŇ
(16,46%, dále Piráti (14,66%).
Obyvatelé Plzně v termínu krajských voleb vybírali také
senátora za volební okrsek Plzeň město 2. a 3. října (první
kolo) a druhé kolo se konalo o týden později.
V první kole voleb získal Ing. Lumír Aschenbrenner
34,93%, druhý Daniel Kůs 21,33%.
Ve druhém kole zvítězil dlouholetý starosta Slovan Ing.
Lumír Aschembrenner (ODS), kterého podpořilo 59,3 % voličů.
Plzeňský zastupitel Daniel Kůs (Piráti) získal 40,7% hlasů.
Výsledky prvního kola letošních senátorských voleb
podpořilo své kandidáty v Plzni 39,08% voličů, ve druhém kole
to bylo pouhých 14,04 %.
V pátek 16. října mělo jednat seskupení občanských
demokratů a TOP 09 s Piráty a hnutím STAN. U jednoho z členů
byla potvrzena nákaza koronavirem a jednání se tak odložilo.
Ve čtvrtek 12. listopadu na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva Plzeňského kraje byla zvolena novou hejtmankou
Ilona Mauritzová. Spolu s ní zvolili zastupitelé také členy
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rady
a
předsedy
výborů.
Plzeňský
kraj
tak
v následujících
čtyřech
letech
uskupení
STAN,
s Občanskou demokratickou stranou a s TOP 09.

povedou
Piráti

P o č a s í (5)
Ani na počátku roku se většina obyvatel České republiky
nedočkala sněhu. Nejvyšší denní teploty se během dvou týdnů
většinou držely několik stupňů nad nulou, v noci pak klesly
zhruba ve stejné míře pod tuto hranici. Pravá zima zatím
nedorazila, teploty se v první polovině ledna pohybovaly až k
11 stupňům Celsia.
15. ledna padaly teplotní rekordy, na Šumavě na
Churáňově naměřily téměř jarní teploty 14,8 stupňů Celsia.
Okolo 20. ledna přišly noční mrazy do minus čtyř stupňů, ale
přes den se slunečním svitem až 8 stupňů Celsia, s celodenní
mlhou pouze do tří stupňů.
Únor začal mimořádně teplým počasím. V sobotu a v neděli
padaly teplotní rekordy na 134 ze 154 stanic v České
republice. Nový rekord si připsalo pražské Klementinum, kde
naměřily 14,8 stupně Celsia, na Moravě to bylo neuvěřitelných
17 stupňů Celsia. V Plzni na Mikulce v neděli 2. února
naměřili meteorologové 14,8 stupně Celsia.
Z neděle na pondělí 9. 2. a 10. 2. se Českou republikou
prohnal orkán, nejvíce foukalo v Plzni, kde nárazový vítr
dosahoval rychlosti 108 kilometrů za hodinu. Byli zraněni
lidé, tisíce domácností bez elektřiny, vytopené domy,
uzavřené železnice i silnice nebo menší požáry způsobené
výbojem ze spadlých drátů. To vše přinesla bouře Sabina.
Práci měli hlavně hasiči, kteří vyjížděli v regionu k více
než 650 zásahům. ČEZ vyhlásil v kraji kalamitní stav.
Bouře Sabina zasáhla celou Evropu a vyžádala si nejméně
pět obětí a způsobila množství komplikací v dopravě. V jižním
Německu platil dokonce nejvyšší stupeň varování.
Do Čech vtrhlo jaro a teplotami až 15 stupňů Celsia.
Noční teploty nespadly pod bod mrazu.
V tomto měsíci bylo počasí jako na houpačce, nejprve
chladno, potom oteplení.
V neděli 23. února celou republiku opět zasáhl silný
vítr, který trval až do pondělních ranních hodin.
Ve čtvrtek 27. února zasáhla zima krátce a přinesla
sněhovou nadílku. Zimní počasí ale nevydrželo dlouho.
V sobotu 29. února se začalo opět oteplovat a sněžení přešlo
v déšť. Teploty v noci přesahovaly mírně bod mrazu, přes den
se teploty pohybovaly od 4 do 8 stupňů Celsia.
Začátkem března ve vyšších polohách napadlo do deseti
centimetrů sněhu, ale 10. března začalo pršet, déšť a tání
sněhu zvedly hladiny šumavských řek.
Noc na čtvrtek 12. března byla mimořádně teplá, rekordy
padly na skoro 60 procentech stanic, které měří alespoň 30
let. Teplota v noci se pohybovala kolem deseti stupňů Celsia.
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V polovině března bylo počasí jako na houpačce, 23.
března ranní teploty na Šumavě minus 20 stupňů Celsia,
v Plzni minus 5. Ale od čtvrtka se začalo opět oteplovat,
v sobotu se teplota vyšplhala až na 15 stupňů Celsia.
V úterý 24. března bylo ráno mrazivé. Na šumavské Kvildě
meteorologové naměřili minus 20,6 stupně Celsia.
Letní čas tento rok začal platit v noci 29. března.
Hodiny se posunuly o hodinu dopředu z 2:00 na 3:00.
V úterý 31. března napadlo v Plzni několik centimetrů
sněhu a tak se celé město obléklo do bílého. Teplota se
pohybovala od nuly do čtyř stupňů Celsia.
Kolem desátého dubna nasbíral zkušený houbař v okolí
Rochlova kilo smržů.
O letošních Velikonocích bylo ve znamení letních teplot,
přes 20 stupňů Celsia. Na Velikonoční pondělí večer ale
přišlo prudké ochlazení s ranními mrazíky (až minus 5 stupňů
Celsia).
Od
čtvrtka
16.
dubna
přišlo
opět
oteplení
s teplotami do 17 stupňů celsia.
Okolo 20. dubna byla chladná rána (od nuly do tří stupňů
Celsia) s denními teplotami maximálně do 16 stupňů. Takže
další suchý a slunečný týden.
V pátek 24. dubna krátce před polednem bylo možné vidět
nad Plzní tzv. malé halo. Jednalo se o atmosférický úkaz nad
plzeňskou katedrálou sv. Bartoloměje. Lokálně pozorovatelný
barevný kruh okolo světelného zdroje v úhlové vzdálenosti 22
stupňů vzniká lomem světla v krystalcích ledu rozptýlený ve
vzduchu. Tento den se vyšplhala teplota až na 22 stupňů
Celsia a po poměrně chladném víkendu se 28. dubna výrazně
oteplilo, místy až 25 stupně Celsia. Potom následoval déšť i
bouřky.
30. dubna přišlo ochlazení s deštěm, o víkendu teploty
okolo 14-18 stupni Celsia a silný vítr. Ten nás doprovázel
každý den.
První květnové dny nás provázely výrazné výkyvy počasí,
přes teploty pod nulou, poté přišlo koncem týdne oteplení až
na letních 25 stupňů Celsia.
Z úterý pátého na středu šestého května se vyplnila
předpověď meteorologů a opravdu mrzlo. Na šumavské Kvildě
naměřili minus 10,1 stupňů Celsia. V Plzni se teploty
pohybovaly mezi nulou a minus třemi stupni.
V následujících dnech se oteplilo, v neděli 10. května
bylo 23 stupňů Celsia, ale následující den přišlo prudké
ochlazení. Letošní ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác
ukázali svou sílu. V úterý 12. května se prudce ochladilo, na
horách teplota klesla až na minus pět stupňů a dokonce místy
sněžilo. Na konci týdne se postupně oteplovalo.
Konec května byl spíše chladnější, teploty nepřesáhly 20
stupňů Celsia. Střídaly se chladnější dny s teplejšími.
Letošní květen byl neobvykle chladný s průměrnou teplotou
10,9 stupňů Celsia.
Po teplém a slunečném začátku června se na konci týdne
výrazně ochladilo a občas pršelo. V Plzeňském kraji pouze
drobně pršelo, ale na Olomoucku byla vyhlášena povodňová
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bdělost a pohotovost. Kvůli silnému dešti stoupaly řeky a
hasiči na Šumpersku kvůli povodním museli v noci evakuovat
obyvatele v několika obcích.
V červnu se nekonalo žádné tropické vedro, takže
nevybočovalo z běžných hodnot pro danou roční dobu. Teploty
se pohybovaly mezi 22 a 24 stupni Celsia přes den, s nočními
teplotami mezi 10 až 14 stupni Celsia.
V polovině června propukla houbařská sezona. Desítky
lidí vyrazily do lesů a přinášely své košíky plné po okraj.
Začátek července, druhého dne, přišla první letošní
tropická noc v České republice (v roce 2019 již 11. června).
Tak jako v měsíci červnu, tak i v červenci se teplejší
období střídalo s chladnějším. Přes den teploty mezi 23 až 27
stupni Celsia, noční teploty 10-14 stupňů Celsia.
V pátek desátého července jsme zažili pravděpodobně
nejteplejší den v roce. Teploty šplhaly až na 33 stupňů
Celsia. Následující den ale přišla studená fronta s bouřkami
a deštěm, s teplotami okolo 16 stupni Celsia.
13. července bylo na několika místech v České republice
rekordně chladné. Na Šumavě na Kvildě v Jezerní slati teplota
klesla na minus 3,5 stupně Celsia. Šlo o nejnižší teplotu pro
tento den za 34 let měření na této stanici.
27. července Česká republika zažila nejteplejší den
roku. V Dobřichovicích u Prahy bylo naměřeno 35,6 stupně
Celsia. Rekordy ale překonány nebyly. V roce 2013 bylo ještě
o 3 až 4 stupně Celsia tepleji.
Konec července a začátek srpna zasáhly většinu území
Čech tropické teploty od 30 stupňů až k 34 stupňům. Vzhledem
k trvajícímu suchu a vedru tak dál platilo nebezpečí vzniku
požárů. Upozornění před sobotními vysokými teplotami platilo
i pro Plzeňský kraj. V druhé polovině července bylo možné na
noční obloze pozorovat pouhým okem kometu. Ta nám byla
nejblíže 23. července, asi 55 milionů kilometrů. To je cca
třetinová vzdálenost než ke Slunci.
Začátkem srpna se do České republiky vrátily tropy.
Během prvního víkendu teploty vystoupaly až k 34 stupňům
Celsia.
Ve středu 26. srpna vál silný vítr, který zastavil i
vlaky. Mezi Chebem a Plzní byly na trati popadané stromy, a
tak musela být zavedena náhradní doprava. Během dopoledne
evidovali hasiči 32 případů, jednalo se o popadané stromy
na komunikacích.
Na konci srpna bylo hodně oblačnosti a teploty se
pohybovaly mezi 13 až 17 stupni Celsia. První zářijový víkend
se oteplilo a teploty dosahovaly místy až 27 stupňů Celsia.
10. září přišlo mírné ochlazení, ale o víkendu opět
vysvitlo slunce a teploty vystoupaly až k 28 stupni.
Následující týden přišly letní teploty.
Ve čtvrtek 24. září definitivně skončilo babí léto.
Denní teploty se pohybovaly kolem 25 stupňů Celsia. Ke konci
týdne se začalo ochlazovat.
Z pátku 25. na sobotu 26. září pokryl Šumavu první sníh.
Vlastně poprašek, který se díky prohřáté zemi dlouho
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neudržel. Jinak bylo stále na konec září teplé a slunečné
počasí.
V pondělí pátého října pršelo a
již přišlo opravdové
podzimní počasí s teplotami okolo 17 stupni Celsia a
občasnými přeháňkami.
V úterý 13. října bylo celý den mlhavo, potom oblačno
s teplotami kolem deseti stupňů Celsia.
Následující dny se vrátily opět teplé dny do 20 stupňů
Celsia, ale s mlhami a inverzí.
Od pondělí 26. října se ochladilo a začalo pršet.
Poslední říjnový víkend, v sobotu 31. října od 15,51
středoevropského času, se stala jedna z nejkrásnějších
podívaných na obloze, tak zvaný modrý úplněk měsíce. Modrý
úplněk měsíce se jmenuje nikoliv proto, že by musel být vždy
„modrý“, ale proto, že je vzácný. Jen výjimečně se stává, aby
byly dva úplňky v jednom měsíci. V tomto století jich bude
ještě asi čtyřicet.
Začátek
listopadu
byl
jedním
z nejteplejších
za
posledních let. Přes den bylo naměřeno od 17 do 19 stupňů
Celsia, noc byla také neobvykle teplá, téměř 12 stupňů
Celsia. Poté následovala inverze. V údolích byla celý den
inverze s mrholením a na horách bylo slunečno.
Celkově byl listopad teplotně mírně nadprůměrný, ale
noční teploty místy klesaly pod bod mrazu.
Po 15. listopadu nadprůměrně teplé dny vystřídalo
ochlazení.
V noci 20. na 21. listopadu napadl na šumavských
vrcholcích první letošní sníh.
V úterý 1. prosince ráno začal v našem městě padat první
sníh. Teplota se pohybovala okolo nuly a později začala
stoupat. Sníh tak dlouho nevydržel.
První polovina prosince byla teplotně lehce vyšší, než
je na poslední měsíc roku obvyklé, přes den okolo sedmi
stupňů, noční okolo nuly, místy až mínus 4 a občasné dešťové
přeháňky.
Pravá prosincová zima do konce roku nebyla. Počasí bylo
podmračené a sychravé, místy s mlhami. Teploty pod nulou byly
pouze v noci, přes den se pohybovaly od 2 do 6 stupňů Celsia.
V České republice bylo nejméně sněhu za 20 let.
První měsíc letošního roku byl nejteplejším za dobu
měření v Evropě i ve světě. Byl také ale i extrémně suchý,
úhrn srážek na našem území činil 18 milimetrů, to bylo jen 41
procent normálu.
V Plzeňském kraji v korytech potoků i řek tekl jen
zlomek obvyklého množství vody. Běžně ponořený vodní mlýn
čněl nad hladinou na Božkovském ostrově v Plzni.
Letošní zima v České republice byla druhá nejteplejší od
počátku měření průměrů v roce 1961, tedy o 2,3 stupně Celsia
tepleji, zároveň byl únor srážkově nadnormální (203 procent
normálu srážek).
Letošní prázdniny byly chladnější než v předchozích
třech letech. Průměrná teplota za červenec a srpen byla 18,3
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stupně Celsia. Méně bylo i tropických dní. Byly také
nejdeštivější prázdniny od roku 2014.
Tání ledových příkrovů v Grónsku a na Antarktidě
odpovídá nejhoršímu možnému scénáři klimatu ohledně zvyšování
hladiny oceánů. Ledovce z Grónska a Antarktidy zvedly hladiny
oceánů od roku 1992 o takřka 1,8 centimetru.

P l z e ň (6)
V Mulačově nemocnici v Plzni se narodilo na Nový rok
v 10,24 hodin první miminko, Eliška, a vážila 2,93 kilogramu.
Letošním prvním mládětem plzeňské zoo se stala samička
šimpanze učenlivého a sedmého února ji pokřtil primátor Plzně
na návrh ošetřovatelů Caila, což znamená čistá, čirá,
přírodní.
V České
republice
jsou
odchovy
šimpanzů
v posledních 20 letech ojedinělé.
Druhý týden v lednu zmizela už z plzeňských ulic vánoční
výzdoba. Poslední na řadu přišel dvanáct a půl metru vysoký
smrk, který od listopadu vévodil náměstí Republiky.
Na sklonku roku se v plzeňské zoo narodil samici klokana
rudokrkého čistě bílý albínský klokánek.
Od 1. ledna město Plzeň zavedlo nový místní poplatek, a
to poplatek z pobytu. Ten nahradil stávající poplatek
z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační
pobyt. Nově zavedený poplatek z pobytu bude muset městu
odvést každý, kdo na území krajské metropole poskytne někomu
pobyt v délce do 60 dnů, a to bez ohledu na místo a účel
pobytu.
Od letošního ledna do konce března mohli zájemci
navštívit v automuzeu v Plzni Lobzích výstavu dětských kreseb
a maleb. Ta byla vyhlášena Základní uměleckou školou v Plzni
na téma trabant.
Ve třetím ročníku ankety o nejhezčí „Vánoční tramvaj“
obsadil vyzdobený tramvajový plzeňský vůz Vario LF2/2 druhé
místo z celkem třiadvaceti přihlášených tramvají z celé
Evropy a obhájil tak pozici z minulého roku.
V neděli 19. ledna připravilo plzeňské DEPO2015 akci
nazvanou Svatební korzování. Akce byla určena pro ty, kdo se
chystají na důležitý životní krok, na svatbu. Návštěvníci se
mohli dozvědět vše o svatebních trendech i se nechat
inspirovat při sestavování svatebního menu.
Ve středu 28. ledna proběhl ve sportovní hale TJ
Lokomotiva v Plzni na Slovanech osmý ročník veletrhu práce a
vzdělávání pod názvem Klíč k příležitostem. Veletrh nabídl
tradičně celodenní přednáškový a poradenský program, stovky
pracovních pozic od dělnických až k manažerským. S lákavými
nabídkami přišly podniky Plzeňského kraje i nadnárodní
korporace. Akci pořádala společnost Grafia.
V úterý 4. února proběhla akce „O problému výchovy a
vzdělávání ve společnosti 21. století“ v plzeňském DEPO2015.
Diskutovat přijel autor publikace No Future Bob Kartous
společně s primátorem Plzně Martinem Baxou nebo s emeritní

22
předsedkyní
Asociace
ředitelů
základních
škol
Hanou
Stýblovou.
V pátek sedmého a v sobotu osmého února se konal
v plzeňském areálu DEPO2015 festival Treffpunkt. Bavorsko se
představilo
jako
země
designérů,
kuchařů,
umělců
či
konstruktérů. Tak se tam prolínala tradice i kreativita. Dále
přijelo na šest desítek muzikantů a umělců z Německa, ale
vystoupili i čeští muzikanti. Vstup byl zdarma.
Vždy první středu v měsíci je pro veřejnost otevřena
Luftova zahrada v Plzni. 5. února děti hledaly malé skřítky,
protože návštěva byla určena pro děti s rodiči. Se setměním
se zahrada rozzáří a návštěvníci si ji mohou prohlédnout
v netradiční atmosféře.
Od začátku února policisté i strážníci začali namátkově
kontrolovat na vytipovaných místech Plzně úkryty bezdomovců,
např. bývalý velkosklad potravin nedaleko zimního stadionu
bezdomovci
změnili
v drogové
doupě
a
nastřádali
tuny
nepořádku. Ve městě bylo několik podobných míst hrůzy, např.
areál „Skleněného pekla“( na Rokycanské třídě u řeky Úslavy)
nebo
blok
zničených
domů
v Duchcovské
ulici.
Úklid
zajišťovala specializovaná plzeňská firma. Areály byly
většinou
vyklizeny
a
zajištěny
tak,
aby
se
situace
s bezdomovci neopakovala.
V úterý 22. února uspořádal v Plzni spolek Milion
chvilek pro demokracii v Měšťanské besedě celostátní diskusi
o demokracii. Diskutující se poté odebrali na náměstí
Republiky, kde večer pokračoval program demonstrací.
V pátek 28. a v sobotu 29. února se v plzeňském DEPO2015
konal již pátý ročník pivně-kulturního festivalu Brewstock.
Akce byla ve znamení šíření pivní kultury a nabídla pivní
novinky, dobré jídlo a hudbu, to vše zdarma.
V neděli prvního března zoologická a botanická zahrada
města Plzně se odpoledne pustila do vyhánění zimy. Tradiční
průvod masek se vydal Kilometrovkou ke Kalikovskému mlýnu,
kde hodil do řeky Mže zapálenou Moranu. Na průvod čekal
primátor města Plzně Martin Baxa, aby si vyslechl, jak
letošní vyhánění zimy dopadlo.
5. března uvedl filmový klub v DEPO2015 snímek patrně
nejslavnějšího japonského režiséra Hajaoa Mijazakiho. Film se
jmenoval Cesta do fantazie.
Začátkem března začala v Plzni nejnákladnější investiční
akce. Začal se budovat technologický park na Světovaru.
Jedná se o vědeckotechnický park TechTower, ve kterém
naleznou útočiště inovační technologické firmy, výstavba
potrvá dva roky a bude stát půl miliardy korun. Celkově se
jedná o plochu sedmi až osmi tisíc metrů čtverečních.
První práce začaly stavební firmy demolicemi na bývalých
ležáckých sklepích pivovaru, pracovaly i na vyklízení vily u
vstupu do areálu. Původním záměrem bylo vybudovat zde
kulturní fabriku a městský archiv. Město však narazilo na
škodlivý korkodehet a v roce 2014 muselo stavební činnost
zastavit. Na projekt dostalo město Plzeň dotaci od Evropské
unie ve výši 180 milionů korun.
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Město Plzeň poprvé ve své historii živě vysílalo. Už
v sobotu 15. března v poledne informovalo na svém facebooku o
opatřeních, které zavedla vláda v souvislosti s bojem proti
šíření koronaviru. Vláda zachovala provoz městské hromadné
dopravy s určitými omezeními. Cestující nemohli nastupovat
předními dveřmi, a byl jim zakázán přístup k místům hned za
řidičem. U řidičů nebylo možné si zakoupit lístky. Vozy
městské hromadné dopravy byly každý den dezinfikovány.
Jako každoročně měla v dubnu Plzeň patřit milovníkům
filmu. Letos však přehlídka českého filmu 33. ročníku Finále,
byla naplánována od 16. do 22. dubna, ale díky koronavirové
pandemii byla zrušena. Pořadatelé hledali vhodný náhradní
termín na podzim.
13. března večer kvůli omezení šíření nového typu
koronaviru rozhodla vláda o úplném uzavření hospod a
restaurací. Od soboty tak začaly některé podniky řešit
situaci po svém a jídlo či nápoje prodávat z výdejních okýnek
nebo rozvážet. Jiné oblíbené restaurace na tento způsob
provozu nepřistoupily.
Od 19. března přijalo i město Plzeň povinnost zakrýt si
ústa a nos v městské hromadné dopravě.
Od poloviny března se začal chránit rouškou i andělíček
na plzeňské katedrále svatého Bartoloměje. „Boží dotek je
něžnější. Prosím v těchto dnech se mě nedotýkejte“.
Od
24.
března
plzeňské
dopravní
podniky
omezily
hromadnou dopravu do odvolání. U tramvají číslo 1, 2, a 4
byly prodlouženy intervaly, ale byly ponechané obvyklé
soupravy. Také trolejbusům číslo 10, 12, 13, 16 a 17 se
prodloužily intervaly. Rovněž autobusům byly prodlouženy časy
příjezdů, kromě linky 33 k Fakultní nemocnici Lochotín a
linek na Borská pole.
V sobotu 28. března měl být Den otevřených dveří ve
Vodárně Plzeň s celodenním programem. Akce byla zrušena,
protože
vodárna
k tomuto
kroku
přistoupila
jako
k preventivnímu opatření před šířením koronaviru.
Začátkem dubna se zapojili vězni v Plzni na Borech do
výroby ochranných prostředků
proti epidemii koronaviru.
Vyráběli zhruba 1000 ochranných masek denně. Jednalo se o
respirátory, které mají zachytit většinu škodlivých částic.
Plzeňský biskup Tomáš Holub nabídl obyvatelům Plzeňského
kraje, že jim bude naslouchat a hovořit s nimi od začátku
dubna do Velikonoc. Lidé mohli napsat i SMS.
Obyvatelé Plzně a blízkého okolí vymysleli možnost, jak
si obstarat roušku. Z místních knihobudek se totiž staly
rouškomaty. Roušky většinou roznášely dobrovolnice.
V sobotu 4. dubna krátce po půlnoci podlehl koronavirové
nákaze sedmdesátiletý muž z Domažlicka hospitalizovaný ve
Fakultní nemocnici v Plzni. Ve Fakultní nemocnici Plzeň bylo
v pátek 3. dubna hospitalizováno 15 pacientů s koronavirem, 6
z nich bylo na plicním ventilátoru a byli ve vážném stavu.
Velké problémy přinesla epidemie i zoologickým zahradám.
Zoo v Plzni byla uzavřena a byla přijata přísná karanténní
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opatření, aby zabránila nákaze personálu, který lze jen těžko
nahradit. Do zoo kromě zaměstnanců žádné cizí osoby nesměly.
Nucené uzavření potkalo i soukromé zoo. Např. v Plasích
na severu Plzeňského kraje musela propustit víc než polovinu
zaměstnanců a bojovala kvůli nulovým příjmům o přežití.
Během dubna zvony kostelů v plzeňské diecézi mimořádně
vyzváněly během každého dne a svolávaly obyvatele ke společné
modlitbě a ztišení. Během desetiminutového zvonění se
v kostele modlil farář za celosvětové vyřešení pandemie.
Jako každoročně, i letos pivovar Pilsner Urquell uvařil,
již po desáté, velikonoční várku zlatého ležáku pro papeže do
Vatikánu. Várce požehnal plzeňský generální vikář Jakub
Holík. Plzeňský pivovar tak navázal na tradici starou více
než sto let. Letos jím byla designová litrová lahev Pilsner
Urquell ve speciálním obalu. Do Vatikánu kromě dřevěného sudu
s požehnanou várkou poputovalo 2020 lahví plzeňského ležáku.
Ve středu 8. dubna město Plzeň na základě opatření
vlády, které umožňuje občanům odkládat odpad a využívat
obdobných
zařízení,
otevřelo
prostřednictvím
odpadové
společnosti Čistá Plzeň všechny sběrné dvory na území krajské
metropole včetně sběrných míst v okrajových částech města.
Sběrné dvory byly otevřeny za přísných hygienických podmínek.
Současná situace a související opatření dopadly těžce na
české pivovary, ale také na restaurace. Propad prodejů byl
v řádech desítek
procent. Plzeňský Prazdroj neprodával
čepované pivo do hospod a tento výpadek nelze ničím nahradit,
ani zvýšeným zájmem o balené pivo. Spolu s Českým svazem
pivovarů a sladoven a s dalšími tuzemskými pivovary se rozjel
projekt Zachraň hospodu. Ten umožnil lidem, aby si koupili
voucher do své oblíbené hospody a využili ho poté, co znovu
otevře. Lidé v této době více konzumovali pivo doma. Obchody
zaznamenaly mírné navýšení prodeje. To však nahradilo jen
velmi malou část výpadku prodeje piva.
Město Plzeň zrušilo i Slavnosti svobody, které se měly
konat od 1. do 6. května. Od roku 1990 patří Slavnosti
svobody neodmyslitelně k Plzni. Na oslavy se letos chystalo
sedm amerických a tři belgičtí veteráni. Stejně tak měl
přijet i vnuk generála Pattona, George Patton Waters a syn
plukovníka Nobla, Charlese Nobla. Vážnost situace nedovolila,
aby se kompletně zajistily takové bezpečnostní podmínky,
které by je ochránily od možnosti nákazy onemocněním COVID
19.
V našem městě jsme se nemuseli obávat toho, že by mohla
téct z kohoutku infikovaná voda. VODÁRNA PLZEŇ a.s. zavedla
řadu preventivních opatření, např. vodárna si v současné době
vyrábí vlastní dezinfekci a nezávadnost pitné vody garantuje.
Před Velikonocemi byly otevřeny některé hobbymarkety a
sportoviště pro veřejnost. Obchody se ale otevřely s tím, že
se v nich musí dodržovat přísná pravidla, roušky, dezinfekce,
rukavice a dvoumetrové odstupy.
Velký pohyb lidí zaznamenali správci plzeňských lesů.
Podle nich jsou velké problémy s odpadky pohozenými v lesích
včetně použitých roušek.
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V polovině
dubna
předali
zástupci
Svazu
Vietnamců
v České republice městu Plzeň finanční dar ve výši 300 tisíc
korun a 1 700 roušek. Vlnu solidarity Vietnamci vyjadřovali i
tím, že ve svých provozovnách nabízeli kávu a pití pro
záchranáře zdarma, například u konečné tramvaje číslo 1 na
náměstí Milady Horákové v Plzni k nákupu jeden kus roušky
zdarma. Darované roušky obdrželi především řidiči, dělníci,
ale i zaměstnanci na zákaznických centrech.
Ve středu 15. dubna na základě opatření vlády otevřelo
město Plzeň prostřednictvím odpadové společnosti Čistá Plzeň
všechny sběrné dvory na území krajské metropole včetně
sběrných míst v okrajových částech města. Byly ale otevřeny
za přísných hygienických podmínek.
V pondělí 20. dubna řada firem z regionu pomáhala nejen
v boji s koronavirem, ale také dokázala ocenit pracovníky
z první linie. Například společnost Bohemia Sekt ze Starého
Plzence obdarovala zdravotníky, kteří pracovali na covidových
pracovištích Bory a Lochotín Fakultní nemocnice Plzeň. Pro
chvíle odpočinku po náročných směnách poslala zdravotnickému
personálu 500 lahví sektu.
V sobotu 25. dubna se v našem městě znovu otevřely
farmářské trhy. První letošní farmářské trhy byly jiné než
obvykle. Plocha byla větší, nebyla možnost se občerstvit,
prodejci nabízeli zboží v rouškách a rukavicích, ve stáncích
měli kromě svého zboží i dezinfekci a informační tabulku
ministerstva zdravotnictví, jak se mají lidé chovat při
nákupu.
V pondělí 27. dubna se po více než měsíci opět otevřela
plzeňská zoo. Otevřeny byly venkovní expozice v upraveném
sezonním režimu. Návštěvníci byli povinni používat roušky
nebo jinou ochranu úst a nosu.
Od 28. dubna podle rozhodnutí města Plzně začal opět
platit parkovací řád po celém městě.
V ten samý den po půl šesté ráno porucha vedení velmi
vysokého napětí odstřihla od elektřiny celou Plzeň i její
okolí. Bez elektřiny bylo zhruba 100 tisíc odběratelů.
V důsledku výpadku proudu došlo také k požáru trafostanice
v Hrádku u Rokycan. Škoda se vyšplhala na 1,5 milionů korun.
Mimo jiné v centru Plzně nefungovaly semafory a po celý den
řídila dopravu policie.
V této koronavirové době byl rekordní zájem o psy
z útulků. Lidé si adoptovali také staré a vážně nemocné psy.
Psycholog to vysvětlil potřebou kontaktu v době karantény.
Kvůli koronavirové epidemii muselo město Plzeň zrušit
letošní
výroční
Slavnosti
svobody.
Z Ameriky
přišly
povzbuzující dopisy. Město jim jako symbol poslalo ručně šité
roušky od plzeňských švadlenek.
Město Plzeň připravilo speciální program ke květnovým
oslavám 75. výročí osvobození města americkou armádou. Kvůli
pandemii koronaviru radnice musela zrušit programem i
rozsahem mimořádně Slavnosti svobody 2020, nicméně město si
událost připomnělo pro současnou dobu typickou formou
internetového vysílání. V areálu DEPO2015 vzniklo studio
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Slavnosti svobody, které vysílalo živě prostřednictvím webu
nabídl rozhovory se zástupci klubů vojenské historie,
s historiky, pamětníky i umělci, v plánu byla i on-line
spojení přímo s veterány v USA a Belgii. Vysílání Plzeň
zajistila i šestého května od pomníku Díky, Ameriko!, kam
zástupci města, velvyslanec USA a velvyslanec Belgického
království položili květiny.
Původně
připravované
Slavnosti
svobody
2020
byly
přesunuty na rok 2021, kdy si město připomene osvobození
v duchu 75+1.
Pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! uzavřel letošní
Slavnosti svobody v Plzni.
Zkušební provoz kašen odhalil praskliny propouštějící
vodu na kamenných nádobách kašny Velbloud na náměstí
Republiky v Plzni.
V pátek osmého května v Plzni v areálu DEPO2015 zahájil
svoji pouť po českých městech MintMarket, trh s autorskou
módou, designem, šperky a dalšími originálními výrobky. Na
akci přijely desítky nezávislých tvůrců, přišly se podívat
stovky zájemců. Trh se konal v Plzni už po deváté.
V květnu v DEPO2015 začala zábavná výstava s názvem
Góóól. Zájemci a hlavně děti si mohli vyzkoušet základy
kopané. Akce byla prodloužena až do 20. prosince.
Od čtvrtka 14. do 17. května zaplnily parkoviště
plzeňského DEPO2015 stovky aut a jejich pasažéři zhlédli
filmy promítané na obrovském plátně. Vidět tak mohli např.
komedii Vlastníci, Tenkrát v Hollywoodu. Účast byla hojná, na
každý film přijelo průměrně 70 aut.
V pondělí
25.
května
zahájila
plzeňská
zoologická
zahrada plný provoz křtem bílého klokana. Mládě klokana
rudokrkého přišlo na svět na konci minulého roku, jeho
dubnové
křtiny
však
odložilo
zavření
zahrady
kvůli
koronaviru. Mládě klokana dostalo jméno Eda a pokřtil jej
náměstek primátora Roman Zarzycký.
Koncem května se v plzeňské zoo narodila malá zubří
holčička Onica. Zubry evropské chová zahrada od roku 1997.
Od pondělí prvního června se po týdnech otevřel turistům
Prazdroj. Pro veřejnost byla otevřena téměř celá trasa
Pilsner Urquell s výjimkou stáčírny. Znovuotevřené byly také
pivovarské šalandy, kde se často pořádají oslavy nebo
rozlučky se svobodou, rozběhla se také škola čepování a opět
byla
otevřena
oblíbená
prodejna
dárkových
předmětů.
V souvislosti s hygienickými opatřeními byl stanoven počet
návštěvníků na 30 osob.
Dále se opět veřejnosti otevřela Techmania Science
Center. Lákala mimo jiné na novou expozici s termokamerou.
Tento exponát nejen vysvětluje princip termovizního měření,
ale zároveň identifikuje osoby se zvýšenou teplotou a
zajišťuje tak bezpečnost návštěvníků. Po skončení prohlídek
byly prostory vyklizeny a dezinfikovány.
Ve středu 9. června protestovaly na plzeňském náměstí
Republiky zhruba čtyři stovky lidí.
Protestní shromáždění
pořádalo Milion chvilek pro demokracii.
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V polovině června zamířila z Plzně do Japonska první
parní turbína (vážila více než 150 tun) z plzeňského
výrobního závodu Doosan Škoda Power.
V červnu spustil Plzeňský Prazdroj nový systém dálkového
monitoringu pivních tanků. Systém chytré logistiky na
technologii Sigfoxu umožňuje nepřetržitý dohled nad aktuální
polohou a stavem tanků.
Ve
středu
17.
června
představitelé
města
Plzně
poděkovali zástupcům plzeňských organizací, které se od
prvních okamžiků koronavirové krize pustily do šití roušek,
kdy jich byl úplný nedostatek.
V sobotu 20. června po celém Plzeňském kraji se otevřel
veřejnosti festival Industry Open, technické památky i firmy
a výrobní závody. Bylo možné si užít komentované prohlídky,
zážitkové jízdy historických vozidel i výlety po regionu.
Jedna
ze
zajímavých
akcí
se
konala
v Plzeňském
Prazdroji. Poprvé ve své historii veřejnosti ukázal jedno ze
svých dosud zapovězených míst. Plzeňský pivovar si od samého
začátku dělá slad sám, sladovna ale dosud nikdy nebyla
veřejnosti
zpřístupněna.
Návštěvníci
viděli
obrovské
náduvníky, což jsou osmimetrové nádoby, kde se zrno namáčí,
aby nasálo vodu, a poté klíčí. Dříve proces probíhal na tzv.
humnech, dnes je to v Saladinových skříních, což jsou
obrovské vany. V nich se těžký slad přehazuje strojem, nikoli
jako dříve ručně, což byla obrovská dřina. Dále se
návštěvníci svezli autobusem a během jízdy si prohlédli to
nejzajímavější z pivovaru. Viděli cylindrokonické tanky,
filtrační halu, vodárenskou věž či sklad logistiky.
Zajímavosti, např. na výrobu jednoho půllitru piva jsou
potřeba čtyři litry pitné vody plus další technická voda.
Dále návštěvníci navštívili konečně sladovnu, ve které se
pracuje nepřetržitě 24 hodin, sedm dní v týdnu. Ročně se tu
zpracuje sto tisíc tun sladovnického ječmene a vyrobí 83
tisíc tun sladu plzeňského typu. Na jeden hektolitrový sud
dvanáctky je potřeba 16 kg sladu.
Od pátku 26. června až do nedělního večera se na
plzeňském náměstí Republiky konala akce Ape food tour, která
Plzeňanům představila delikatesy z Apeninského poloostrova.
Návštěvníci se mohli seznámit i s recepty a historickými
souvislostmi vzniku uváděných výrobků.
Město tento měsíc dokončilo projekt, který upravuje
cestu pro pěší z Mikulášské ulice přes Park u Ježíška k řece
Radbuze, kde se napojí na stávající stezku pro pěší podél
řeky. Bylo vybudováno 82 metrů dlouhé žulové schodiště na
jižní straně Mikulášského hřbitova, opatřené zídkami z obou
stran, a pořízení veřejného osvětlení. Akce přišla zhruba na
15,2 milionu korun. Toto místo je atraktivní, protože si jej
pod širým nebem vybral festival Divadelní léto pro vybudování
scény pod širým nebem.
Od úterý 7. července zdobí plzeňské náměstí Republiky
bronzové sochy proslulých českých loutek Spejbla a Hurvínka.
Autorkou je světoznámá sochařka českého původu Lea Vivot.
Sochy sedících postaviček na lavičce vznikly u příležitosti
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100. výročí zrodu loutky Spejbla. U příležitosti stého výročí
loutky Spejbla vznikl také film věnovaný těmto dvěma
proslulým loutkám.
Ve středu 8. července se konala v DEPO2015 další
přednáška z cyklu Plzeň zelená a modrá, tentokrát na téma
Krajina ve městě v prostoru pěstírny.
V sobotu 11. července v Plzni na vlakovém nádraží hořel
rychlovlak pendolino, který zde také jízdu ukončil. Nehoda se
obešla bez zranění. Cestující museli použít náhradní soupravu
a tak spoj do Františkových Lázní nabral zhruba 150 minut
zpoždění. Jednalo se o menší požár v technologické části na
střeše vozu.
V polovině července na plzeňském náměstí Republiky na
mariánském nebo také morovém sloupu byla opravena, očištěna a
nově pozlacena Madona s Ježíškem. Restaurátoři dále pracují
na opravách čtveřice horních soch svatých - Václava,
Floriána, Rocha a Bartoloměje.
Mariánský sloup z roku 1681 vyjadřuje poděkování za
skončení morové epidemie. Opravy sloupu si vyžádají investici
téměř 2,2 milionů korun.
V sobotu 18. července byla otevřena zrekonstruovaná
historická budova zahradního pavilonu Formanka v areálu
Plzeňského Prazdroje. Součástí opraveného objektu je i nový
moderní výčep. Rekonstrukcí prošel vnější plášť historické
budovy i základových dřevěných pasů, na kterých budova stojí.
Pohodovou atmosféru si mohli návštěvníci vychutnat i ve
stylovém posezení s pivní tematikou, jako jsou lehátka a
sedací vaky na paloučku u Formanky nebo si pod dohledem
obsluhy mohli sami vyzkoušet čepování piva.
20. července spustilo město Plzeň aplikaci Klikací
rozpočet. Veřejnost díky ní získá detailní přehled o
hospodaření města.
20. července přicestovaly z polské Zoo Borysew do
plzeňské Zoo první dvě klisny a hřebec Kim nejohroženějšího
poddruhu zebry stepní. Plzeňská Zoo se tak připojila
k záchraně tohoto poddruhu. V lidské péči se jich chová na
světě zhruba 34 jedinců.
V pondělí
20.
a
v úterý
21.
července
se
sešli
v prostorách Secese plzeňského pivovaru nejlepší výčepní
západních a jižních Čech. Celkem 70 účastníků dokazovalo
porotě, že načepovat dokonalou sklenici se sněhobílou
krémovou pěnou a uměním komunikace s hosty je pro ně
samozřejmostí. Vítězové tohoto 15. ročníku se zúčastní
celostátního kola soutěže Pilsner Urquell Master Bartender.
V Plzni na Roudné několik desítek let chybělo v kostele
Všech svatých srdce zvonu z roku 1650. Aktivisté z Roudné
uspořádali sbírku na jeho opravu a 10 tisíci korunami pomohlo
i město Plzeň. Zvon byl naposledy slyšet zvonit v 70. letech
minulého století. Už tehdy měl ale srdce, které mu nepatřilo.
V sobotu 25. července nabídla akce na nádvoří Plzeňského
Prazdroje to nejlepší ze světového street foodu, tedy jídel
ulice, které si můžete koupit u stánku, okýnka nebo třeba na
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trzích. Návštěvníci mohli ochutnat např. lívanečky s moučnými
červy, krevetové knedlíčky a spoustu dalších specialit.
Plzeňské pozlacené kašny na náměstí Republiky byly
spuštěny před deseti lety, 29. července 2010. Za deset let
svého trvání si kašny vysloužily řadu kladných i negativních
hodnocení obyvatel a návštěvníků Plzně.
V sobotu 31. července se konal v Plzni Pivovarský běh
s Birellem
areálem
Plzeňského
Prazdroje
s více
než
pětikilometrovou tratí, která vedla i historickým sklepením.
Běhu se zúčastnilo téměř sedm stovek běžců a běžkyň. Pro malé
i velké pak byly během akce, která byla součástí série
RunCzech, připraveny dva tříkilometrové rodinné běhy. Běžci
si mohli svůj program zpestřit také prohlídkami sklepení
s průvodcem,
ukázkami
bednářského
řemesla
či
večerním
koncertem.
V neděli 2. srpna se na plzeňském náměstí Republiky
konala akce s názvem Street Florball League 2020, kterou
společně s Českým florbalem pořádal tým FBC Plzeň. Turnaj se
hrál za účasti 24 týmů systémem tři na tři na venkovním
hřišti. Akce se konala pod záštitou Městského obvodu Plzeň 3.
V úterý 4. srpna se v plzeňské zoo narodili šestileté
samici lva berberského dva potomci, lev a lvice.
V úterý 11. srpna přivítala Plzeň ministra zahraničních
věcí Spojených států amerických Mike Pompea spolu s českým
ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Návštěvu zahájili
ministři prohlídkou Muzea generála Pattona. Městu i jeho
obyvatelům poděkoval za vybudování památníku Díky, Ameriko!,
a za každoroční připomínku amerických vojáků, kteří pomáhali
na konci druhé světové války vybojovat na západě Čech
svobodu. Pana ministra přivítal také plzeňský primátor Martin
Baxa. U památníku na Americké třídě Mike Pompea vítalo asi
250 lidí s americkými vlaječkami. Cestu po městě ministři
zakončili jednáním v plzeňském pivovaru.
V pátek 21. srpna dopoledne byla na plzeňském náměstí
Republiky umístěna pamětní deska připomínající vpád vojsk
zemí Varšavské smlouvy do Československa. U výjimečné
události byli přítomni primátor Martin Baxa i plzeňský biskup
Tomáš
Holub.
Desku
navrhl
výtvarník
Vladimír
Líbal,
zhotovitelem díla je ateliér Matějka ve spolupráci s Odborem
prezentace a marketingu plzeňského magistrátu.
Od 21. do 23. srpna se konal již po druhé na nádvoří
Plzeňského Prazdroje Burger street festival. Návštěvníci tu
našli nejen klasické Burgery, ale i bezlepkové, veganské a
další.
Od 26. srpna do 5. září proběhla opět oblíbená výstava
okrasných rostlin spojená s prodejem skalniček v zahradě
gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni na Slovanech.
Pořadatel Alpinum klub letos oslavil 60 let.
Ve středu 26. srpna od 20 hodin byla v plzeňském
DEPO2015 připravena akce s názvem Letem Světem knih jako
připomínka blížícího se festivalu Svět knihy. Na akci
proběhlo
autorské
čtení
jedné
z nejprodávanějších
a
nejčtenějších spisovatelek Aleny Mornštajnové.
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Dopravní podniky města Plzně slaví tento rok 40 let
jízdy tramvají na sídliště Košutka a 30 let trati do Bolevce.
29. srpna proto připravily pro zájemce jízdy historickými
vozy. Jízdné bylo zdarma a prodávaly se upomínkové předměty.
Plzeňská Techmania se potýkala s vážnými problémy. Kvůli
nedostatku
financí
a
dopadům
koronavirové
pandemie
přistoupilo její vedení k propouštění a další výpovědi začali
podávat sami zaměstnanci. Situace došla tak daleko, že se
Techmania od září otevřela pouze na čtyři dny v týdnu.
V sobotu 29. srpna se konal v Plzni ve Štruncových
sadech jako alternativa za zrušený Pilsen Pride Duhový
piknik. Akci uspořádali lidé z LGBT (zkratka užívaná pro
lesby, gaye, bisexuály a transsexuály). Pořadatelé připravili
soutěže, nabízela se možnost ugrilovat si donesené dobroty
spolu s elektronickou hudbou v podání DJky Fluffy.
V září Plzeň spustila svůj oficiální web o koronaviru.
Poskytovala na něm základní informace, souhrn platných
opatření, odkazy na nejdůležitější kontakty i rady.
V sobotu 5. září zaplnilo plochu náměstí Republiky
v Plzni 250 automobilů italské značky Alfa Romeo, a to u
příležitosti 110. výročí založení této značky. Šlo o velký
evropský sraz fanoušků, který nese název EURO Alfa Romeo
PILSEN 2020. Tento velký evropský sraz se konal po druhé.
V sobotu
12.
září
pořádala
Západočeská
univerzita
v Plzni již patnácté Dny vědy a techniky. Náměstí Republiky a
prostor před Západočeským muzeem zaplnilo 32 stánků, kde
vědci představovali experimenty z běžného života a pokusy.
V neděli 13. září se v plzeňské Zoologické zahradě
pořádaly Slavnosti babího léta - Štědrý podzim. Na statku
Lůftnerka proběhla výstava jiřinek a přehlídka stolních a
moštových odrůd vinné révy a ukázka tradičních a krajových
odrůd ovoce.
V sobotu 19. září Nadace 700 let města Plzně opět zvala
na komentovanou prohlídku téměř třiceti dvorků Plzeňské
dvorky. Celkem byly tři okruhy a vstupenky byly v prodeji
v Muzeu strašidel na náměstí Republiky. Připraven byl i
doprovodný program a také byla vydána kniha Plzeňské dvorky.
Autorkou je Anna Hostičková.
Začátkem
září
se
již
počtvrté
Plzeň
připojila
k celoevropskému projektu k uctění obětí holokaustu instalací
dalších 24 takzvaných kamenů zmizelých (Stolpersteine) na
deseti místech města. Přímo z Plzně v transportech odjelo
2613 židovských mužů, žen a dětí. Konce války se dožilo jen
209 z nich.
Plzeňský Prazdroj navštěvovali letos o prázdninách
hlavně Češi. Oproti loňskému červenci a srpnu počet českých
návštěvníků sice vzrostl o 3,6 procent, ale celkově Prazdroj
hlásil kvůli koronaviru a výraznému utlumení cest cizinců do
České republiky zásadní pokles počtu návštěvníků o 62
procent.
V sobotu 12. září se konal v Plzni ve Chvojkových lomech
3. ročník festivalu country, folku a bluegrassu Pod hvězdami
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s Plachovkou. Vstupné bylo dobrovolné a občerstvení bylo
zajištěno.
Od středy 16. září do 22. září plzeňské náměstí
Republiky zaplnily trhovci, začaly totiž tradiční Václavské
trhy. K vidění byly ukázky lidových řemesel i hudební
vystoupení.
18. a 19. září se konal již 13. ročník festivalu Slunce
ve
skle
v Plzni
Černicích.
Představilo
se
pětatřicet
minipivovarů
v omezené
formě
jen
v zahradě
černického
pivovaru Purkmistr a s limitovaným počtem 1000 návštěvníků za
den.
V sobotu 19. září nádvoří Plzeňského Prazdroje obsadily
osobité prodejní stánky řemeslníků a designérů, trh zvaný
Slow market. Připraveny byly výtvarné workshopy, škola
čepování a také se předvedli proslulí prazdrojští bednáři.
Ten samý den se konala exkluzivní podívaná, na nebi
krátce po 13. hodině proletěl nad plzeňským památníkem Díky,
Ameriko! americký strategický bombardér B-52 Stratofortress.
Letoun přelétl nad Českou republikou bez přistání z americké
základny. Nad naším územím formaci doprovodily české gripeny.
25. a 26. září se v Plzni v DEPO2015 měl konat
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy
Plzeň Book world Pilsen 2020. Kvůli koronaviru se akce
neuskutečnila. Epidemiologická situace se zhoršila a bylo by
nezodpovědné pořádat akci, na kterou by přijeli lidé z celé
republiky. V Plzni se mělo představit téměř sedm desítek
vystavovatelů.
Svět
knihy
nahradilo
setkání
s autory,
které
se
uskutečnilo 25. září v DEPO2020. Omezená kapacita byla 50
diváků.
V pátek 25. září spustilo město Plzeň na parkovišti u
hlavního vchodu do plzeňské zoo provoz první veřejné nabíjecí
stanice pro elektromobily. Ve městě si tak řidiči mohli nabít
svůj vůz už na jedenácti místech, např. u Globusu, Hornbachu
nebo u zákaznického centra ČEZ.
Po osmi letech se plzeňská zoo dočkala narození
kapybary, největšího hlodavce na světě. Mládě přišlo na svět
30. září.
Sobota 3. října připadla na mezinárodní den ochrany
zvířat. Plzeňská zoologická zahrada si tento den připomíná
akcí Zvířecí sobota. Malí diváci procházeli naučnou stezkou
se zvířecí tematikou nebo se např. uskutečnil velký sraz
plyšových zvířátek.
Ten samý den se v plzeňském DEPO2015 představily Africké
trhy a s nimi exotické ovoce, koření, kakao a další lahůdky.
Zájemci si mohli nakoupit ovoce čerstvé nebo sušené, exotické
ovoce nebo koření ze Zanzibaru a extra kvalitní kávu.
Od třetího až do pátého října Plzeňský Prazdroj v rámci
178. výročí první várky uspořádal zpestřené prohlídky
pivovaru Život ve sklepích! Návštěvníci se mohli podívat do
historické i současné varny a také do sklepů s ukázkou
řemesla pivovarských bednářů nebo byli pozváni na šalandu,
kde podle historických fotografií se poznával dřívější život.
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Nechyběla ochutnávka nefiltrovaného a nepasterizovaného piva
přímo u dobového ležáckého sudu.
Ve středu 7. října vyvěsila plzeňská radnice sokolskou
vlajku na počest památného dne sokolstva, který připadá na 8.
října. Vlajku předal plzeňskému primátorovi Martinu Baxovi
starosta Sokolské župy Plzeňské Jiří Sobota.
Od 19. října do 18. listopadu vznikla v Plzni tzv.
vycházková srdeční trasa. Trasa byla vyznačena a osazena
informačními panely. Symboly Ruku na srdce na chodnících
prováděly okružní procházkou, která je dlouhá zhruba 1,5
kilometru a zabere
přibližně třicet minut. Začíná
u
amfiteátru za obchodním centrem Plazou, dále po lávce přes
řeku Mži na bývalé výstaviště, dále Lochotínskou ulicí pod
most Generála Pattona vede zpět do parku k obchodnímu centru.
Trasa má připomenout, že chronické srdeční selhání je velmi
závažné onemocnění.
Plzeňské oslavy 102. výročí vzniku Československa, jež
bylo založeno 28. října 1918, poznamenala přísná bezpečnostní
opatření kvůli pandemii koronaviru. Z řady akcí se v Plzni
uskutečnil pouze krátký pietní akt na náměstí T. G. Masaryka,
kde plzeňský primátor a jeho náměstek položili bez účasti
veřejnosti květiny k Památníku národního osvobození.
Od 30. října do 2. listopadu mohli lidé vhazovat do
připravené truhly lístečky se jmény blízkých zemřelých u
plzeňského Andělíčka, který je vnější součástí katedrály
svatého Bartoloměje. V pondělí 2. listopadu plzeňský biskup
Tomáš Holub předal při bohoslužbě první část těchto lístečků
mnichům z trapistského kláštera v Novém Dvoře u Toužimi. U
Andělíčka bylo možné symbolicky jako vzpomínku zapálit
svíčku.
Druhého listopadu lidé uctili Památku zesnulých. Letošní
Dušičky
provázela
koronavirová
opatření,
s rouškami
a
dodržování
rozestupů
na
hřbitovech.
Strážníci,
kteří
kontrolovali hřbitovy v Plzni, nezaznamenali žádné problémy.
Ve čtvrtek 5. listopadu plzeňská Techmania Science
Center oslavila své dvanácté narozeniny. Protože v této
složité době nezapomněla Techmania na své fanoušky a věrné
návštěvníky, oslava se uskutečnila na jejich webových
stránkách.
Začátkem listopadu začala opět fungovat linka pomoci.
Lidé, především senioři, kteří potřebovali nakoupit, vyvenčit
psa nebo pomoci s jinými neodkladnými záležitostmi se mohli
obrátit na určité telefonní číslo ve všední dny od 9 do 15
hodin. Linku zřídilo centrum Totem, z. s. za podpory města
Plzně. Zapojeno bylo zhruba 130 dobrovolníků, kteří denně
vyřídili několik desítek požadavků.
V pondělí 9. listopadu schválili plzeňští zastupitelé
prodej slovanské polikliniky. Získala ji společnost Kopeckého
pramen, která patří do skupiny Privamed a v Plzni už
provozuje bývalou městskou nemocnici v Kotíkovské ulici a
Mulačovu nemocnici na Borech. Za polikliniku společnost
zaplatila 125,3 milionu korun, vyvolávací cena byla 69
milionů.
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Na neděli 15. listopadu připadl Světový den obětí
dopravních nehod. Letos se vzpomínky musely obejít bez
hromadných akcí. V Plzni bylo možné si připomenout ty, kdo
přišli při nehodách o život, v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Františkánské ulici. Kostel byl otevřen od 14 do 16
hodin k osobnímu zastavení, zapálení svíčky či zapsání jmen
do pamětní knihy. Nad akcí přijal letos záštitu plzeňský
biskup Tomáš Holub.
V úterý 17. listopadu přesně v 17.11 hodin se rozzářila
v barvách trikolóry jubilejní brána Plzeňského Prazdroje.
Nasvíceny byly i desítky dalších budov v Čechách i na
Slovensku. V Plzni to byla také např. Měšťanská beseda. Akci
uspořádal spolek Korzo Národní. Jde o iniciativu
studentů
pod názvem „Díky, že můžem“, na vzpomínku na 17. listopadu
1989.
24. listopadu Cenu města Plzně obdržel vědec Jindřich
Matoušek ze Západočeské univerzity v Plzni za vedení projektu
automatické konzervace a rekonstrukce hlasu. Ten má pomoci
lidem, kteří kvůli vážnému onemocnění přijdou o hlasivky.
Letošní 19. ročník grantového programu Prazdroj lidem
podpořil projekty přispívající k rozvoji společenského života
a ekonomiky částkou téměř 3 miliony korun. Do programu
Prazdroj lidem se letos přihlásilo 26 projektů, z nichž
komise vybrala 11, které mají dle nich největší potenciál
přispět k obohacení společenského života v Plzni.
O nejsympatičtějších projektech hlasovali taky Plzeňané.
Největší podporu veřejnosti získal projekt Revitalizace
Katedrály sv. Bartoloměje.
V pátek 27. listopadu jako výraz vděku a signál podpory
zdravotníkům, lékařům a pečovatelům v současné době byla
osvícena budova Fakultní nemocnice v Plzni na Borech od 17 do
18 hodin. Symbol Světlo lékařům bylo složeno ze symbolů srdce
a baterie. Srdce ztělesňuje dobro, baterie představuje
potřebnou energii.
Letošním vánočním stromem byla jedle bělokorá z Kařezu
na Rokycansku. V neděli 29. listopadu, na první adventní
neděli, se tradičně rozzářil tento vánoční strom na plzeňském
náměstí Republiky. Vzhledem ke covidové karanténě rozsvícení
stromu mohli lidé sledovat pouze v regionální televizi, na
Facebooku nebo na internetových stránkách města Plzně.
Tutéž neděli vyjela v Plzni již potřetí vyzdobená
vánoční tramvaj. Kromě vnějšího polepu byl vyzdoben i
interiér vozu.
V prosinci kulturní centrum DEPO2015 v Plzni připravilo
veřejnosti možnost nahlédnout do historie industriálního
areálu mezi plzeňskými ulicemi Cukrovarská a Presslova
s názvem Industriální stezka. Celá stezka sestává z celkem 11
označených zastavení, kde si návštěvníci pomocí QR kódu mohli
přehrát krátká videa o daném místě.
Ve čtvrtek 4. prosince se otevřela plzeňská zoologická a
botanická
zahrada
návštěvníkům
díky
třetímu
stupni
protiepidemického systému PES. Maximální počet návštěvníků
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byl 3 000, otevírací doba a vstupné zůstalo platné dle
zimního tarifu.
V pátek 4. prosince od 15 hodin byly v plzeňském
DEPO2015 vyhlášeni vítězové Národní ceny za studentský
design. Hned po zveřejnění vítězů byla otevřena výstava všech
oceněných prací s názvem Nový(z)boží! Zájemci si mohli projít
akci virtuálně.
5. prosince přišla do DEPO2015 mezi 14. a 16. hodinou
Mikulášova parta. Děti i s rodiči si tak mohli Mikuláše
zpestřit samoobslužnými workshopy, např. vyrobit si svůj
originální balicí papír na vánoční dárky nebo vlastní
grafický list, a končící výstavou k street art festivalu.
Od 5. do 23. prosince začaly v Plzni na náměstí
Republiky tradiční Adventní trhy. Návštěvníkům se otevřelo
přes 80 stánků, ale jídlo a pití se nesmělo konzumovat venku,
tak prodejci museli lidem vše balit sebou.

K u l t u r a

(7)

V neděli 5. ledna již po osmé vyšel z plzeňského náměstí
Republiky ke kostelu U Ježíška Tříkrálový pochod. V doprovodu
tří králů, dudáka, potulného muzikanta a koní se průvod vydal
koledovat ulicemi. U Ježíška se poté odehrál ozvučený živý
betlém
z Dobřan.
Následoval
koncert
pěveckého
sboru
Chrástochor.
V pondělí 6. ledna oslavil profesor Zdeněk Mraček,
významný
plzeňský
neurochirurg
s celosvětovým
renomé,
pedagog, první polistopadový demokraticky zvolený primátor
Plzně a čestný občan města, své 90. narozeniny.
Filmový klub DEPO2015 zahájil svou činnost loni na jaře.
Jeho smyslem je nabídnout alternativní programovou nabídku
pro plzeňského diváka. Před každou projekcí je film krátce
uveden, po projekci je možné o snímku diskutovat. Klub
promítá jednou za dva týdny. Ve čtvrtek 16. ledna byl na
programu animovaný snímek režiséra Tima Burtona Mrtvá
nevěsta.
V pondělí 20. ledna v plzeňském DEPO2015 se konalo
povídání o fenoménu sociálních sítí a falešné představě o
ideálu krásy. Akce byla námětem show zpěvačky Ewy Farné.
V úterý 21. ledna vpodvečer byla vernisáží zahájena
v plzeňském areálu DEPO2015 nová interaktivní výstava „Góóól“
věnována fotbalu a jeho historii. Byla otevřena každý den,
dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost. Výstava trvala
do konce června.
V sobotu 25. ledna v Kulturním domě Šeříková v Plzni na
Slovanech
se
konal
metalový
maraton
„Metal
Session“.
Vystoupily známé metalové kapely.
Ještě do dubna příštího roku bude pro veřejnost zavřena
katedrála svatého Bartoloměje v Plzni. Oprava chrámu se
začátkem roku přehoupla do druhé poloviny oprav. V lednu byla
hotova jižní loď, ve vstupní části a na kůru. V únoru přišla
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na řadu velmi sledovaná operace, sundání Plzeňské madony.
Odborná komise rozhodne o způsobu jejího restaurování.
Termín dokončení obnovy chrámu posunul pozoruhodný
objev. Pod podlahou barokního kůru restaurátoři odhalili
monumentální renesanční malby, o nichž se vůbec nevědělo.
Opravy za více než 110 milionů korun.
Od
pátku
31.
ledna
do
neděle
26.
7.
proběhla
v Západočeském muzeu v Plzni výstava Svět středověkých her.
Návštěvníci
měli
možnost
seznámit
se
s originálními
autentickými předměty. Řada z vystavených předmětů pochází
z odpadních jímek v plzeňském historickém podzemí.
Pátého února, jako každou první středu v měsíci, se
konala prvorepubliková tančírna v Kulturním domě JaS v Plzni
na Slovanech. Hrála swingová kapela Jazz Band.
Ve čtvrtek 13. února se promítal v plzeňském areálu
DEPO2015 francouzsko-kanadský snímek Mami!
V sobotu 22. února se v Plzni U Branky sešly stovky
maškar, aby se vydaly k plzeňské radnici vyžádat si klíč od
města. Maškary pak táhly Františkánskou ulicí směrem k řece
Radbuze, aby do ní hodily Bakchuse. Tím bylo symbolicky
zúčtováno se všemi nešvary a příkořími minulého roku.
Masopustní veselí v Plzni už dvě desítky let pořádá Plzeňský
lidový soubor Mladina.
Od 27. února do 26. března se konal v Plzni již 40.
ročník festivalu Smetanovské dny. Ty začaly pietním aktem u
pomníků Bedřicha Smetany a jeho bratrance Josefa Františka
Smetany. Festival nabídl na dvě desítky koncertů.
Na konci února byly zahájeny v Plzni tři výstavy, které
měly společné téma, jak lidé trávili volný čas v 19. století.
Výstavy uspořádaly tři plzeňské kulturní instituce, jako svůj
příspěvek k mezioborovému sympoziu „Od práce k zábavě“ a „
Volný čas v české kultuře 19. století“. První výstavu
připravila
Studijní a vědecká knihovna s názvem Plzeň
v pohybu, další výstavou byla výstava v síni „13“ Západočeské
galerie, a ta ukazovala, jak téma volného času ve svých
dílech ztvárnili známí malíři 19. století. Západočeské muzeum
se třetí výstavou zaměřilo na Hlahol, spolek, který v roce
1862 založili muži s německými jmény jako těleso určené
výhradně ke zpěvu slovanských písní. Výstava se jmenuje
Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti.
V neděli prvního března zamířily do plzeňského DEPO2015
Africké trhy. V nabídce byly lahůdky z ugandských zahrádek,
indonéských políček a od zanzibarských kořenářů i ovoce
sušené na africkém sluníčku.
Nouzový stav a opatření kvůli šíření koronaviru oddálily
turistickou sezonu na všech památkách v Plzeňském kraji.
Kasteláni tak využívali čas k dalším pracím a úpravám.
Začátkem dubna správní rada Nadace 700 let města Plzně
oznámila, že Plzeňské dvorky se uskuteční v termínu 19. září
a oblíbený Historický víkend se ruší bez náhrady.
Plzeňští folkoví muzikanti se nedlouho po zavedení
karantény
v České
republice
rozhodli
rozveselit
národ
písničkami. Na sociální síti založili skupinu nazvanou
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Koronovečery s kytarou či jiným nástrojem, a tím se snažili
každý večer v rámci živého vysílání zpestřit lidem dlouhé
chvíle trávené v domácnosti a zvednout jim náladu.
Ve čtvrtek 2. dubna ve věku 92 let zemřela významná
plzeňská
výtvarnice
Marie
Lacigová.
Byla
to
malířka,
kreslířka, ilustrátorka a grafička, která působila jako
výtvarná pedagožka, svou tvorbou oslovovala děti i dospělé a
významná byla i její práce pro Anatomický ústav Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Zatímco za normálních okolností by DEPO2015 žilo
v březnu festivalem světla BLIK BLIK, letos v březnu se zde
šily
roušky.
Kulturní
a
společenské
akce
se
kvůli
koronavirové krizi nekonaly, a tak pracovníci DEPO2015
spojili své síly, aby pomohli. Z vlastních zásob využili 100%
bavlněné ubrusy a vyráběli z nich roušky. Během prvních dvou
dnů tak vyrobili 100 roušek, které ihned odvezli Zdravotnické
záchranné službě Plzeňského kraje. Další stovky roušek
vyrobených v DEPO2015 putovaly do Fakultní nemocnice Plzeň
nebo do Mulačovy nemocnice.
Západočeské muzeum v Plzni umožnilo přístup do svých
objektů a většiny výstavních prostorů alespoň prostřednictvím
videí a webových stránek. Virtuální prohlídky připravila i
Západočeská galerie v Plzni.
Filmový festival Finále, kterému vždy tradičně patřil
týden v polovině dubna, byl přeložen na poslední zářijové dny
od 25. do 30. září. Místem konání zůstala Měšťanská beseda.
Od úterý 21. dubna se začala opravovat dominanta
plzeňského náměstí republiky, mariánský sloup. Postavit ho
nechala městská rada roku 1681 před Císařským domem. Oprava
závažných
prasklin
a
dalšího
poškození
sloupu,
který
vyjadřuje poděkování za skončení morové epidemie, potrvá tři
roky a padnou na ni téměř 2,2 miliony korun včetně DPH. Sloup
byl během své existence mnohokrát opravován. Poslední oprava
se uskutečnila v roce 2006.
V prvním květnovém týdnu spustilo město Plzeň projekt
Hodinové koncerty pod okny domovů pro seniory. Do projektu se
zapojili plzeňští umělci a herci z Divadla Alfa. Ta se
představila písničkami ze svých představení, ale také
s lidovkami. Nejprve ve středu pod okny v Úslavské ulici, ve
čtvrtek pak hrála v Papírnické ulici před seniorcentrem
SeneCura.
Začátkem května Plzeňský pivovar se rozhodl uspořádat
charitativní představení Smetanovy opery Prodaná nevěsta, na
které v září pozvalo do pražského Národního divadla hosty,
kteří se zasloužili o pomoc lidem v nelehké koronavirové
době. Nominovat osoby mohl každý od července na facebookových
stránkách Pilsner Urquell.
Od 14. do 17. května plzeňské DEPO2015 uskutečnilo
projekt nazvaný Autodepokino. Nápad přišel díky snaze
adaptovat se na nepříznivou situaci aktuálně postihující
celou kulturní sféru. Promítalo se na obrazovce LED široké 12
metrů. Každý den se promítaly vždy dva filmy, ráno a večer.
Kapacita areálu je 120 aut na jedno promítání, cena za auto
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činila 390 korun v předprodeji a 450 korun na místě. Bylo
možné využít občerstvení na místě bezpečným roznosem přímo do
auta, k dispozici byly i toalety.
V pondělí 25. května byla otevřena v Plzni v Pivovarském
muzeu multižánrová výstava pod názvem Jsme stromy. Hlavním
tématem byla ochrana stromů a jejich nezastupitelnost v našem
životě. K vidění byly fotografie, akvarely, malby, sochy či
grafiky mladých plzeňských umělců. Výstava končila 31. srpna.
Od 18. května v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze
v letním refektáři se konala výstava s názvem Okna do nebe.
Výstava návštěvníkům dala možnost nahlédnout do tajemství
ikon, náboženských obrazů východního křesťanství.
Jubilejní 10. ročník festivalu duchovní kultury Letnice
umělců Plzeň 2020 byl vinou koronaviru jen virtuální, ve
virtuálním katalogu s nadějí, že ještě bude příležitost
představit
celek
na
výstavě.
Jeho
tradiční
výstava
v prostorách Diecézního muzea byla zrušena. Organizátoři vše
plánují přesunout do rozšířených Svatolukášských dnů v září a
říjnu.
Od 12. května do 26. července se konala v plzeňském
Národopisném muzeu výstava s názvem Skauti za svobodu.
Výstava připomněla zapojení skautů do odboje během 2. světové
války. Druhá část výstavy byla pak věnována domácímu odboji
obecně a osvobození Plzeňska.
Od 25. května byla zahájena turistická sezona na
památkách Plzeňského kraje.
Plzeňský West Park, unikátní živé muzeum amerického
západu, na okraji města zahájil návštěvnickou sezonu.
Návštěvníci
mohli
nahlédnout
do
historie
osidlování
amerického západu, vyzkoušet si být indiány nebo střílet
z luku.
Ve středu 27. května do 21. června v Galerii Jiřího
Trnky na náměstí Republiky v Plzni začala výstava obrazů
malíře a sochaře Petra Filipa s názvem Bezcitná exhibišn.
Umělec je absolventem Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara.
V sobotu 30. května se na nádvoří Plzeňského Prazdroje
konala charitativní akce, jejíž výtěžek byl věnován na pomoc
malé Emičce, která ochrnula po lednové nehodě tří aut u
Tlučné. Na akci se fotil kalendář s americkými vozidly za
účasti známých modelek a možnost přispět měla i veřejnost.
Od pondělí 1. června na Rolnickém náměstí v Plzni
Lobzích v automuzeu byla otevřena výstava „Příběhy kontaktů“.
Výstava nabízela fotografie z expedice Trabantem za polární
kruh cestovatelky a spisovatelky Peggy Kýrové. Ta se vydala
s 50 let starým trabantem až na norský Nordkapp.
V prostoru před Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni
byla otevřena prvního června venkovní výstava Od západu
nefouká? Představila tvorbu předních plzeňských architektů,
architektek a ateliérů od roku 2008, a to i mimo Plzeň.
Výstava končila 29. června.
V pátek pátého a v sobotu šestého června se konal sedmý
ročník festivalu sci-fi filmů Future Gate v plzeňském
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DEPO2015. Promítaly se na velkém plátně v digitální kvalitě
sci-fi novinky i legendy žánru.
V pátek 12. června byl v plzeňském DEPO2015 zahájen
první z koncertů festivalu Rock In kapelou Horkýže Slíže.
Ten samý den v Plzni Lobzích uctili Plzeňané památku
dvanácti obětí heydrichiády v areálu armádní střelnice.
Pietní akt v místě bývalého popraviště pořádalo město Plzeň.
U
památníku
položili
květiny
primátor
Martin
Baxa,
zastupitelé města, představitelé Plzeňského kraje, městských
obvodů,
Českého
svazu
bojovníků
za
svobodu
a
další
organizace.
V sobotu 13. června byl zahájen festival Industry Open
dvěma akcemi. Odpoledne si zájemci mohli prohlédnout Garáž
SIT Portu Správy informačních technologií města Plzně
v Cukrovarské
ulici
a
užít
si
tak
program
plný
technologických vychytávek a dronů. Dále mohli lidé poznat
průmyslové stavby v Doudlevcích díky komentované vycházce.
V sobotu 20. června si připravilo Pivovarské muzeum
v Plzni tematické dílny v prostorách historické Valečky. Po
zhlédnutí výstavy „Jsme stromy“ si návštěvníci mohli vyrobit
strom čtvero ročního období nebo album na sbírku listů.
Zoologická a botnická zahrada města Plzně připravila na
sobotu 20. června, na první letní den, program pro malé děti.
Mezi 10. a 17. hodinou byla pro ně připravena akce
„Pohádková stezka“.
V neděli 21. června v plzeňské Velké synagoze zazpívala
zpěvačka Alena Ptáčníková francouzské šansony.
V pondělí 22. června se v Plzni v podvečer konal průvod
plzeňské
Základní
umělecké
školy
Trnka
s vlastnoručně
vyrobenými keramickými psy, kočkami, slepicí a dalšími
zvířaty na kolečkách. Průvod šel podél řeky Radbuzy ke
kulturnímu centru Papírna. Tam se díla stala součástí výstavy
výtvarných prací vytvořených ve školním roce 2019/20. Výstava
trvala do konce června.
Poslední červnový víkend se konal v DEPO2015 v Plzni
Evropský den sousedů, původně květnová akce. Nabídla program
pro veřejnost v programových ohniscích, sousedské večeře i
komentované prohlídky.
V pátek 26. června zahájila v Plzni třemi koncerty
program Letní scéna, první den vystoupil hudebník David
Stypka, v sobotu 27. června se představil Fast Food Orchestra
a víkendovým blokem v neděli 28. června uzavřela celou akci
skupina Slza s akustickým koncertem.
Od začátku července do 23. srpna plzeňské Depo2015 během
léta navázalo na úspěšnou tradici uměleckých světelných
instalací a druhého července zpřístupnilo nové digitální
hřiště BlikBlik. Návštěvníci si mohli pohrát se světelnými
efekty, které nabídly celkem čtrnáct atrakcí od domácích i
zahraničních umělců a při některých z hrátek se světlo
v zatemněné autobusové hale dalo ovládat také hlasem či
pohybem. Malí i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet
laserovou prolézačku, zahrát si světelné Člověče, nezlob se!
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či se zapojit do bitvy o záchranu Země. Vznikla tak náhrada
za festival Blik Blik kvůli koronaviru.
Od 1. července začala výstava ve Studijní a vědecké
knihovně Plzeňského kraje ve Smetanových sadech Ota Pavel
známý i neznámý.
Ve čtvrtek 2. července byla zahájena již tradiční akce
Léto v Prazdroji pravidelnými čtvrtky na nádvoří pivovaru.
V srpnu se pak program rozšířil o páteční promítání filmů u
Formanky.
Od osmého do dvacátého pátého července se vrátil do
plzeňského
parku
U
Ježíška
již
13.
ročník
jednoho
z největších open air, divadelní festival v České republice,
Divadelní léto 2020. Hrála se dvě představení Švanda Dudák,
obnovená premiéra a premiéra Poslední zrnko písku. Součástí
doprovodného
programu
zůstaly
i
letošní
improvizační
Improzápas a básnický Open Air Slam, nově jej rozšířila
PechaKucha Night vol. 32.
V úterý 7. července začali zkoušet na scéně plzeňského
Divadelního léta v parku U Ježíška studenti činoherního
herectví pražské DAMU. Svoji autorskou inscenaci Poslední
zrnko písku tvořili v rámci rezidence v umělecké dílně
v Partolticích u Nepomuka. Premiéra se odehrála v sobotu 25.
července.
Park U Ježíška nově oživila také Boží kavárna spolku
K světu umístěná ke kontejneru. Od čtvrtka 9. července do
soboty 11. července se letos počtvrté uskutečnil třídenní
festival romské kultury Ara Fest. Začátek startoval ve
Smetanových sadech vernisáží výstavy Detail (taky) dělá
člověka. O den později nabídl koncerty u Mlýnské struhy a na
letní scéně vnitrobloku Zachpubu. V sobotu byl festival
zakončen velkým open air koncertem U Branky.
Od 10. do 12. července v areálu plzeňského DEPO2015 byl
připraven program na celý víkend. Největším tahákem byl např.
koncert skupiny MiGu. Na neděli byly připraveny od 15 hodin
Dračí pohádky nebo workshopy, kde si děti mohly vyrobit
loutku.
Ve středu 15. července se konal ve dvoře plzeňské Staré
synagogy ve Smetanových sadech pod širým nebem koncert
středověké
hudby
v podání
plzeňské
skupiny
Góthien.
Čtyřčlenné uskupení zahrálo v dobových kostýmech
písně
sefardské, taneční skladby z Evropy a Blízkého východu.
Od 31. července do 2. srpna se konala akce v plzeňském
DEPO2015 Víkend v DEPU. V pátek zahrála punková kapela
Rambanbám, v sobotu byl připravený GrillBar koktejl a neděle
od 15 hodin patřila dětem s Indiánskými příběhy podle
vyprávění Abenakiů a Aleutů.
V červenci patřil mázhaus plzeňské radnice zdravotním
sestřičkám. Konala se tam výstava V hlavní roli: Sestra
Fakultní nemocnice Plzeň, která má vzdát hold nelehké práci
zdravotního personálu.
O víkendu 18. až 19. července se konal festival v Plzni
Industry Open. Zájemci o průmyslové památky se mohli podívat
např. do bývalé plzeňské papírny, do tramvajové vozovny
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v Plzni na Slovanech, do běžně nepřístupného interiéru od
Adolfa Loose na Klatovské třídě nebo se svézt historickým
vlakem do vlakového depa a do areálu Škodovky.
Zajímavá je historie plzeňského dopravního podniku. Ta
se začala psát už v roce 1899, kdy vyjely první tramvaje.
Původní vozovna tramvají se nacházela v Cukrovarské ulici,
kde je dnes industriální park DEPO2015. Původní série
tramvají čítala dvacet kusů, tedy dvacet malých tramvají. Ty
byly ubytované ve vozovně, kde byla rovněž malá parní
elektrárna napájející první trať na náměstí Republiky a
posléze další větve tramvajových linek. S rozvojem dopravy
bylo potřeba více prostoru a tak letos na podzim začala
rozsáhlá investiční akce. Bude postaveno několik nových budov
nebo bude zrušen současný vjezd. Vzniknou nové provozně
administrativní budovy. Celá akce by měla skončit v prosinci
2022. V současné době má depo k dispozici 114 vozidel.
Ve středu 22. července se uskutečnil v plzeňské Staré
synagoze ve Smetanových sadech odložený koncert smyčcového
Epoque Quartetu.
V pondělí 3. srpna se konal koncert zdarma v prostoru u
kavárny U Ježíška v Plzni. Od 18 hodin tam vystoupila dvojice
Kateřina Jägerová, Martin Fiala, která zahrála pestrou
autorskou tvorbu v poprockovém akustickém podání.
V sobotu
8.
srpna
v plzeňském
DEPO2015
vystoupila
úspěšná slovenská zpěvačka Dara Rollins a známý moderátor
Leoš Mareš.
Od 3. do 31. srpna se v Plzni v ulici Bedřicha Smetany
konala venkovní výstava Plzeň v čase koronaviru, obrazové
ohlédnutí za událostí, která zasáhla životy nás všech. Ve
spolupráci s městem Plzní ji připravili fotografové Radovan a
Iva Zímovi.
Od 4. do 9. srpna začalo opět promítat letní kino
v Koterově. Na hřišti za sokolovnou bylo na programu šest
filmů, každý večer jeden. Vstupné bylo 60 korun a při
nepříznivém počasí se promítalo v sále.
Od 9. srpna do 30. srpna byla už po třinácté v centru
našeho města otevřena výstava velkoformátových pláten.
Výstavu připravila Unie výtvarných umělců Plzeň. Díla byla
vystavena na hradební zdi v Proluce a letos také na náplavce
u Radbuzy na Anglickém nábřeží.
Od 12. do 19. srpna se konal festival Náplavka k světu.
Letošní rok změnil festival místo. Z břehů Mže se festival
přestěhoval k Radbuze do parku U Ježíška.
Ten sem PechaKuchaNight pro letošek od řeky Mže
přestěhoval svoji další akci-festival Náplavka k světu, který
se uskutečnil od 12. do 29. srpna. (PechaKuchaNight je
nezisková
organizace,
která
se
pravidelně
setkává
s inspirativními tvůrci ve formátu 20x20 a oživuje dávno
uzavřené prostory nebo objevuje nové).
Programovou nadílku odstartoval zahajovací večírek ve
znamení koncertů, tance a zábavy. Zůstaly tančírny, koncerty,
letní kina, slam poetry (specifický styl básnickozpívaného
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přednesu), různé workshopy jógy či akrobatický Nový cirkus a
na závěr také průvod lodí.
Jako
vždy
byly
po
celou
dobu
konání
festivalu
k dispozici lodičky, pétangue (francouzská společenská hra),
frisbee (házecí plastový talíř) a další sportovní aktivity,
stejně jako deky nebo lehátka pro relaxaci a odpočinek.
12. a 13. srpna centrum Plzně, U Branky, ožilo módou,
hudbou i jídlem. Třídenní akce tak nabídla i desítku dýdžejů
(osoby, které vybírají a pouští předem připravenou hudbu
určenou pro veřejnost) z Plzně, Prahy, ale třeba i Francie,
večer hudba reprodukovaná do sluchátek, aby nebyl rušen noční
klid. Představila se designová tvorba lokálních návrhářů a
kvalitním jídlem a pitím.
Plzeňský Prazdroj 11. srpna oznámil, že zrušil Pilsner
Fest. Důvodem zrušení oslav značky Pilsner Urquell byla
koronavirová situace.
V pátek
14.
srpna
v plzeňském
DEPO2015
pokračoval
program DEPOvLETU dvěma koncerty a na 15. srpna pak byl
připraven tradiční GrillBar koktejl street foodu a hudby.
Koncem září ožilo plzeňské DEPO2015 Světem knihy
připomenutím spisovatele Jáchyma Topola s autorským čtením.
Po něm následoval koncert Načevy, Davida Kabzana a Markéty
s projektem Zdivočelí koně (záměrem projektu bylo oslovit
publikum, které vnímá umění jako citlivou vnitřní, ale
důležitou součást svého světa, které je třeba hledat v našem
konzumním světě).
Od 14. srpna do 12. listopadu se v Národopisném muzeu
Plzeňska uskutečnila výstava „Objevte svět kalamářů“. Bylo
možno uvidět stovky kusů nepostradatelných předmětů denní
potřeby v minulosti. Návštěvníci se tak mohli seznámit s
uměleckou formou realizace, jež kromě užitku přinesly do
obydlí mnoha lidí i krásu.
V úterý 18. srpna pokračoval program festivalu Náplavka
k světu v Plzni U Ježíška vystoupením ženského vokálního
souboru Tutti Voci. Jako obvykle se mohli návštěvníci jejich
koncertu v parku U Ježíška těšit na známé i méně známé
melodie napříč žánry v originálním podání.
Od 21. do 30. srpna se konal v Plzni pouliční
multižánrový festival po celém městě. Mimo hudební produkce
byly součástí akce doprovodné programy, např. nabídka
keramiky, šperků nebo 13. ročník výstavy Barva na ulici.
Festival Náplavka k světu byl ukončen akcí, kterou
nazval Náplaviáda. Jednalo se o průvod lodí po řece Radbuze a
poté následoval hudební program.
Ve čtvrtek 27. srpna zahájilo turné po nádražích České
republiky hudební seskupení Police Symphony Orchestra v hale
plzeňského hlavního vlakového nádraží. Muzikanti zahráli svým
fanouškům i cestujícím hned dva koncerty. Mladé hudebníky
podporuje projekt Plešouni, jenž je zaměřený na pomoc dětským
onkologickým pacientům. Generálním partner projektu je Správa
železnic.
Od 1. do 29. září začaly v Plzni Polské dny, které
nabízely výstavy, setkání s polskými bohemisty, spisovateli
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či s filmy i seznámení s polskou rockovou hudbou. Polské dny
proběhly v Plzni teprve potřetí.
Ve
středu
2.
září
v plzeňské
Staré
synagoze
ve
Smetanových sadech vystoupil soubor Motus harmonicus pod
uměleckým vedením Jakuba Michla a Isabelly Shaw v programu
Historická hudba židovských mistrů.
Pátého září byl zahájen již pátý ročník Mezinárodního
dixielandového festivalu v Plzni. Program začal v zahradě
Měšťanské besedy a v neděli probíhal přímo v Riegrově ulici.
Letošní pátý ročník plzeňského dixielandového festivalu
se konal o měsíc později, než bylo plánováno.
Od soboty pátého do neděle šestého září se konal v Plzni
festival pouličního umění Busking fest (umění ve veřejném
prostoru). Návštěvníci již po sedmé se mohli těšit na
multižánrový program, který byl tradičně velmi pestrý.
V září byl zahájen na jevišti Nového divadla v Plzni
unikátní muzikálový projekt Každý má svůj sen, na jehož
podobě se mohou podílet i diváci. Šlo o jedenáct speciálních
koncertů, při němž se podle šéfa souboru plní muzikálové sny,
a to nejen účinkujících, ale i publika.
Od 8. do 17. září se konal 28. ročník Mezinárodního
festivalu Divadlo. Akce nabídla 50 představení od osmadvaceti
souborů. Letos byla chudší účast zahraničních aktérů, o to
pestřejší byla nabídka domácí tvorby. Program festivalu se
ale měnil vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením.
Ve čtvrtek 10. září ožilo Jiráskovo náměstí v Plzni na
Slovanech zábavným odpolednem. V parku byl připraven program
pro děti i dospělé. Jeho součástí byly např. tvořivé
dílničky, hraní deskových her, hlavolamy, workshop parkouru
(dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji) nebo
vystoupení žongléra.
Při příležitosti 30 let partnerství Plzně a japonským
městem Takasaki byly v Plzni zahájeny dvě výstavy. V Galerii
Jiřího Trnky vernisáží Kaligrafie Kobayashiho Yusaie a v
mázhausu plzeňské radnice expozice
k partnerství Plzně
s japonským městem.
Od 15. do 26. září se uskutečnil v Plzni multižánrový
festival Inspiral Garden. Festival nabídl Foot festival
s kuchyněmi národnostních menšin, koncerty kapel, letní kino,
bar pod otevřeným nebem i program pro děti. Akci připravila
agentura Art Prom.
Už po páté se letos o posledním zářijovém víkendu
otevřely veřejnosti v Plzni ateliéry, galerie i výtvarné
školy
v Plzeňském
kraji.
Během
akce
s názvem
Víkend
otevřených ateliérů-Plzeň tvořivá byly připraveny výstavy i
workshopy, kde si zájemci vyzkoušeli řadu výtvarných technik
a měli možnost si vyrobit vlastní díla. Návštěvníky zdarma
vozila
umělecká
tramvaj,
která
nabídla
fotowork-shop
s lektorem a soutěží o ceny Plzeňských dopravních podniků.
V pátek
25.
září
se
v plzeňském
kulturním
domě
v Šeříkové ulici konal původně dubnový koncert punkové
legendární skupiny Visací zámek. V souvislosti s novými
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protikoronavirovými opatřeními byly připraveny stoly se 400
místy k sezení.
Od 25. do 30. září začal v Plzni 33. filmový festival
Finále. Byl otevřen v netradičním, podzimním termínu. Akce se
konala v Měšťanské besedě a nově také v Divadle Dialog.
Soutěžilo celkem 38 snímků. Povinné ve všech sálech byly
roušky a při nákupu vstupenek byla požadována krátká
registrace.
V pondělí 28. září při příležitosti 30 let partnerství
Plzně a japonského Takasaki se uskutečnilo v jízdárně zámku
Kozel unikátní divadelní představení Kaguya japonského umělce
Nori Sawy, které je inspirované tradičním japonským divadlem
bunraku.
Od 29. září do 4. října se v Plzni odehrál 10. ročník
Žonglobaliace, festivalu nového cirkusu. Akce proběhla bez
programu ve venkovních prostorech, protože organizátoři by
nebyli schopni ohlídat počet lidí a rozestupy. Tak se hrálo
pouze v plzeňském Moving Station. Na sobotu třetího října
byla připravena Galashow se vstupem zdarma.
Od prvního do sedmého října se v Plzni konal Den
architektury
2020.
Letošní
festival
lákal
zájemce
na
architektonické procházky, cyklovyjížďky a exkurze do běžně
nepřístupných budov s poutavým výkladem odborníků, ale i
workshopy nebo přednášky.
Po patnácti měsících se na své původní místo v Kopeckého
sadech v Plzni vrátila populární bronzová socha Kůň od
akademického sochaře Michala Gabriela. Dílo zde bylo poprvé
instalováno v rámci festivalu Sculpture Line v květnu 2017 a
po dvou letech bylo přestěhováno do sochařského parku
v Lucembursku. Díky Plzeňské teplárenské se Kůň vrátil zpět
do Plzně. Zajímavostí bronzového odlitku koně je struktura na
povrchu. Tu sochař vytvořil pomocí skořápek z burských
ořechů. Kůň je jednou z částí sousoší Jezdec.
Ve středu sedmého října se konalo na sedmi místech
netradiční čtení „ Noc literatury“. Známí herci četli ukázky
ze současné evropské literatury. Půlhodinové čtení bylo vždy
pouze pro devět návštěvníků.
Od 7. do 10. října se i po vyhlášení nouzového stavu
nakonec v Plzni uskutečnil festival dokumentárních filmů
Jeden svět. Jubilejní 20. ročník s podtitulkem Až naprší a
uschne.
Od 8. do 31. října měl hostovat v Plzni vedle
hypermarketu Globus po 12 letech cirkus Humberto. Kvůli
epidemii byl cirkus nucen zkrátit své hostování v Plzni.
Namísto naplánovaných 18 představení se odehrály pouze 3
představení. Hrálo se s omezenou kapacitou 500 diváků.
Od 14. do 18. října se měla konat tradiční Skupova
Plzeň, mezinárodní festival loutkového a alternativního
divadla. Vzhledem k současným opatřením vlády v souvislosti
s pandemií covid 19 se festival zrušil.
Od neděle 1. do úterý 3. listopadu se uskutečnil v Plzni
festival romského divadla online
s prezentací venkovní
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výstavy Josefa Feča, divadelními představeními a besedami
s tvůrci.
Od pátku 6. do 12. listopadu se měl konat již třináctý
Juniorfest pro děti a mládež, festival filmů pro děti a
mládež. Klasický festival nakonec nahradil Juniorfest live se
živým studiem, navázal na něj Juniorfest online, který nabídl
filmy na internetu.
V plzeňském areálu DEPO2015 vznikl Streampoint, odkud
vysílala svá živá studia celý filmový festival Juniorfest.
Po skončení Juniorfestu připravila společnost Studio
zamlklých mužů spolu s DEPO2015 pilotní projekt Streampoint
(videozáznam přenášený naživo). Díky tomuto projektu je možné
přenášet do online nejen živá studia, jako v případě
Juniorfestu, ale také přednášky, různé prezentace nebo
umělecká vystoupení. Tento projekt nabízel své služby
komukoli a navrhoval jakákoliv řešení na klíč a Streamy
(společnost vyrábějící video obsah (pořady a seriály) pro
televizní platformu Televize seznam) v profi kvalitě měl
možnost je vysílat např. na sociální sítě nebo zaheslovanou
stránku. U Streamů bylo možné také zajistit tlumočení,
dokonce i ve znakové řeči. Existuje možnost také zpřístupnit
program pouze platícím divákům.
Od 19. do 22. listopadu proběhl v Plzni 15. ročník
Mezinárodního festivalu animovaných filmů Animánie. Autoři
krátkých animovaných filmů jsou výhradně děti a mladí tvůrci
do 26 let z celého světa. Téma letošního festivalu nesl název
Pozpátku.
Vzhledem k letošní složité situaci a omezením spojenými
s nemoci covid-19 se počítalo se zrušením všech aktivit přímo
na místě, akce Animánie byla on-line.
V listopadu proběhl v Plzni projekt Moje kino, který
přinesl přehlídku evropských filmů Lux Film Days. Byly
nabídnuty
projekce
zdarma,
jen
zájemci
se
museli
zaregistrovat k získání odkazu na stream.
V úterý 8. prosince byla v Plzni v Masných krámech
otevřena výstava Nad slunce krásnější, Plzeňské madony, která
byla inspirována Plzeňskou madonou ze 14. století. Vystaveny
byly madony z celé republiky a z Bavorska, celkem 43. Na
výstavě nechyběla ani ta z katedrály sv. Bartoloměje, i když
zatím jen v kopii. Plzeňská madona byla v Praze objednána
k roku 1384 německými rytíři, správci farního kostela sv.
Bartoloměje
v Plzni,
patrně
v souvislosti
s ukončením
významné etapy přestavby chóru kostela. Záhy se stala
inspirací pro varianty, repliky či devoční (zaslíbené) kopie,
vytvářené od počátku 15. století. Madona plzeňská je hlavní
patronkou Plzeňské diecéze a ochránkyní města Plzně.
Katalog výstavy bude vytištěn v roce 2021, v něm bude
také 20 studií od českých i zahraničních autorů a seznam
všech
exponátů.
Nyní
je
k dispozici
video
z výstavy
v Západočeské galerii.
I po opětovném zpřísnění protiepidemiologických opatření
mohla výstava pokračovat. Dostala výjimku od ministerstva
kultury a hlavní
hygieničky České
republiky, ale
za
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přísnějších provozních a hygienických podmínek. Vstupenku
bylo možno zakoupit pouze on-line a návštěvníci museli použít
jen určený respirátor, který obdrželi u vstupu na výstavu.
Výstava potrvá do 28. března 2021.
Od 10. do 31. prosince se v plzeňském DEPO2015 konala
výstava
Ondřeje
Vyhnánka
akaX-Doga:
ANIMA.
Výstava
představila jeho originální styl nejen malby, ale také
plastiky ovlivněné komiksem, světem superhrdinů, pop-artu či
naivního umění.

R a d n i c e obvodu Plzeň - Slovany (8)
V tomto roce žilo na území Městského obvodu PlzeňSlovany celkem 32 194 obyvatel, z toho 15 206 mužů a žen
16 663, narodilo se celkem 291 dětí, zemřelo 394 osob,
odstěhovalo se 976 osob a 958 se přistěhovalo.
Počet osob z částí obcí Božkov 2 188, Černice 2 337,
Doudlevce 501, Hradiště 1 767, Koterov 2 314, Lobzy 3652 a
Východní Předměstí 19 435.
Vítání občánků se konalo dvakrát v únoru a září. Celkem
bylo uvítáno 40 dětí. Při této příležitosti byly předány
dárky v hodnotě 364 Kč. Součástí dárku byl památníček a deka
s plyšákem.
Setkání důchodců se konalo pouze v lednu a únoru
v Kulturním domě Šeříková.
Vzhledem k epidemiologické situaci bylo zrušeno vítání
občánků v dubnu, červnu a listopadu, setkání důchodců
v březnu, dubnu, září, říjnu a listopadu, Janského plaketa se
neuskutečnila v plánovaném ani náhradním termínu, předávání
dárkových balíčků přihlášeným jubilantům v měsících březen až
srpen, listopad a prosinec.
Blahopřání jubilantů proběhlo celkem u 22 přihlášených
jubilantů, kteří dosáhli věku 80, 85, 90 let a více. Předány
byly dárkové balíčky v hodnotě 350 korun. Počet navštívených
jubilantů
byl
ovlivněn
epidemiologickou
situací
a
doporučeními vydanými na jaře a podzim letošního roku
k omezení kontaktů s občany seniorského věku.
Blahopřání v rodinách se konalo dvakrát u 100letých
občanů, u jedné 103leté občanky a dvakrát při příležitosti
diamantové svatby, jedenkrát při příležitosti zlaté svatby.
Písemná blahopřání vedení Městského obvodu byla zaslána
198 jubilantům, kteří dosáhli věku 90 let, 95 let a více.
Naplánovaných zájezdů pro důchodce bylo celkem šest, ale
uskutečnilyd se pouze zájezdy dva. Celkový počet účastníků
obou zájezdů byl 95 osob.
V polovině ledna byl pro občany našeho obvodu slavnostně
zahájen již pátý ročník Plzeňské senior akademie. Jedná se o
pravidelnou akci, kterou slovanská radnice pořádá spolu
s Městskou policií Plzeň. Pro seniory bylo připraveno deset
přednášek a pět exkurzí, např. Útulek pro zvířata v nouzi,
operační oddělení Městské policie Plzeň nebo prohlídka
Českého rozhlasu Plzeň.
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V pátek 17. ledna se konal l2. reprezentační ples Úřadu
městského obvodu 2 Plzeň Slovany v Kulturním domě Šeříková.
Večerem
provázel
moderátor
Luboš
Procházka.
Důležitou
součástí večera bylo předávání cen významným osobnostem
našeho druhého slovanského obvodu. Ocenění od starosty Lumíra
Aschenbrennera převzala členka POST BELLUM, spisovatelka,
choreografka,
dříve
redaktorka
Markéta
Čekanová,
dále
kolektiv kuchařek z 51. mateřské školy v čele s ředitelkou
Blankou Linhartovou. Dále byli vyznamenáni např. sportovci
Radek Šlouf (rychlostní kanoistika).
Výtěžek z plesu věnoval slovanský obvod Hospicu sv.
Lazara ve Sladkovského ulici.
Slovanské zastupitelstvo
původní částku z plesu navýšilo ze 40 000 na 72 000 korun.
Symbolický šek si převzala ředitelka Hospicu paní Ing. Jiřina
Helíšková. Hospic využil finanční obnos na canisterapii.
V našem slovanském obvodu vybrali Tři králové celkem
163 621 korun. Bylo to o jedenáct tisíc méně než v loňském
roce. Poprvé Tři králové vyšli do českých ulic v roce 2001,
kdy sbírku zorganizovala Česká katolická charita.
Začátkem ledna bylo na Koterovské třídě číslo 114 nově
otevřeno Pekařství, prodejna s Hořovickým pečivem.
Město Plzeň poskytlo na letošní rok dohromady 275 tisíc
korun sedmi obvodům, které jsou určeny na vybavení zahrad u
mateřských škol. Náš slovanský obvod získal 62 tisíc korun.
29. ledna se konalo od 16 do 19 hodin setkání důchodců
v Kulturním domě Šeříková. K poslechu hrál orchestr Karla
Duby a dále vystoupila skupina sportovního šermu z TJ
Lokomotiva Plzeň.
V polovině
února
dostavělo
Plzeňské
biskupství
v Radyňské ulici na Slovanech nový dům, který nabízí dvacítku
malometrážních bytů. Náklady vyšly na pětačtyřicet milionů
korun. Na místě se dříve nacházely dva původně městské
zanedbané objekty, které církev odkoupila a zbourala.
S budováním moderního zázemí pak začala v září 2020.
V neděli 16. 2. se v sokolovně v Koterově uskutečnil
muzikál „Za pirátským pokladem“.
Ve čtvrtek 20. února v přednáškové síni naší slovanské
radnice pokřtila básnířka Hana Gerzanicová svou knihu
Vzpomínky. Literárním pořadem provedla paní Vlasta Nosková a
Marta
Ulrychová.
Program
zpestřilo
hudební
vystoupení
v podání Karoliny Smolkové, která zahrála na harfu. Akce se
také zúčastnil pan starosta ÚMO 2 Plzeň-Slovany a senátor
Lumír Aschenbrenner.
V pátek 28. 2. se v koterovské sokolovně hrála komedie
„Přes přísný zákaz dotýkat se sněhu“.
Od 24. března se zrušily všechny akce pro seniory,
vítání občánků, setkání důchodců a další události.
Radnice společně s Centrem robotiky uskutečnila pro
seniory bezplatný počítačový kurz PC naplno od 26. března do
11. června.
28. 3. se konal v sokolovně v Koterově maškarní bál a o
den později odpoledne dětský maškarní bál.
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V sobotu 29. února od deseti do patnácti hodin se ve
slovanském skate parku pod Vodárnou konaly zabijačkové hody.
Začátkem března byla zahájena stavba kanalizace a
vodovodu v městské části Koterov. Akce za 252 milionů korun
by měla být dokončena v prosinci 2021. Koterov, na jehož
území žije přibližně 2500 obyvatel, má dosud pouze splaškovou
kanalizaci, dešťová voda byla svedená do řeky Úslavy.
Splaškovou kanalizaci nechá město napojit na úslavský
kanalizační sběrač. Na závěr budou upraveny komunikace.
V měsíci březnu bylo dětské hřiště při Plzeňské cestě
podle slibu doplněno o nové herní prvky, o avizovanou novou
multifunkční herní sestavu.
Ojedinělý projekt připravili majitelé bytů panelového
domu v Krejčíkově ulici u nás na Slovanech. Na sedmipatrovém
objektu tu chtějí vytvořit zelenou střechu. Zelená střecha je
moderním a funkčním způsobem izolace a v Plzni bude vůbec
první takto realizovanou střechou na panelové zástavbě. Na
střeše by měly být vybudovány suchomilná vegetace a dlažba na
terčích umožňující pohodový pobyt obyvatel domu. Vznikne tam
i pískoviště a záhony pro pěstování zeleniny.
Celkové náklady rekonstrukce jsou vyčísleny na 6,9
milionu korun. Na projekt přispěje město Plzeň částkou 615
tisíc korun, zbytek uhradí společenství vlastníků.
Začátkem dubna nechal náš slovanský obvod dezinfikovat
lavičky na veřejném prostranství, dětských hřištích a
sportovištích. Vzhledem k vývoji situace a potřebě opakované
desinfekce sdílených veřejných prostor, rozhodlo vedení
obvodu pořídit vlastní stroje, kterými zajistí pravidelnou
údržbu. Tímto opatřením chtěl úřad MO Plzeň 2 - Slovany
přispět k omezení šíření koronaviru.
V týdnu od 20. do 24. dubna byla dokončena sadová úprava
parčíku v Polní ulici. Dlouhodobě znečištěné území využívané
mužem bez domova, kde nebyl využit potenciál, se rázem
změnilo v úhledný prostor, který může využívat veřejnost.
Koncem dubna v Táborské ulici došlo neznámým pachatelem
k záměrnému pokácení mladé, zdravé lípy a to dokonce v době
vegetace.
Občané Slovan se mohli obrátit na sociální odbor
prostřednictvím telefonní linky. Jednalo se o poskytování
poradenství seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo
s duševním onemocněním.
Do pomoci se velice aktivně zapojili i dobrovolní hasiči
z Plzně Slovan, kteří například poskytli stan na odběrné
místo na Denisově nábřeží, rozváželi roušky a desinfekce nebo
zajišťovali nákupy občanům.
Radnice také instalovala pro své občany automat na
roušky, respirátory a dezinfekce Za částku 70 korun se
pořídily čtyři kusy roušek, jeden kus respirátoru nebo jedna
lahvička dezinfekce.
Dále byl omezen režim úřadu, který byl otevřen jen
v pondělí od osmi do jedenácti a ve středu od třinácti do
šestnácti hodin. Vyřizovány byly jen neodkladné záležitosti
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nebo záležitosti dohodnuté po předchozí telefonické domluvě.
Mimo úřední hodiny byla budova uzavřena.
Každoročně v květnu se v rámci oslav konce druhé světové
války vzpomíná všech padlých v boji za svobodu. Zástupci
Městského obvodu Plzeň 2-Slovany uctili památku obětí
položením květin u pomníku v Plzni-Koterově a v lesoparku Na
Homolce, na křižovatce ulic Květná, Olšová a Kaštanová.
Pietních aktů se zúčastnil starosta Městského obvodu Plzeň 2Slovany a senátor Ing. Lumír Aschenbrenner a místostarostové
MO Plzeň 2 Slovany Eva Trůková a PhDr. Jan Fluxa. V Koterově
byli přítomni také velitel Sboru dobrovolných hasičů Plzeň
Koterov Petr Jůzek a zástupce TJ Sokol Koterov František
Bartovský.
Ve čtvrtek 24. dubna vedení Městského obvodu Plzeň
Slovany oficiálně zpřístupnilo sportoviště beach volejbalu,
nohejbalu, streetbalu a hokejbalu,
včetně rezervačního
systému. Platila přitom nutnost nošení ochranných pomůcek,
společně mohli sportovat jen dvě osoby, s výjimkou členů
domácnosti, a při sportování jiných osob byl zachováván
odstup nejméně dva metry.
Již druhým rokem nechává slovanský městský obvod uklízet
černou skládku, která se opakovaně objevuje v blízkosti
památníku v Plzni Božkově v ulici U Památníku.
Další neřest na našem slovanském obvodu.
Na žádost obyvatel domu s pečovatelskou službou v ulici
Suvorovova byla koncem dubna naistalována v blízkosti domu
Částkova 39 lavička. Jednalo se o dřevěnou lavičku s kovovou
konstrukcí, která byla v zemi připevněna kotvami. Lavička
sloužila našim starším občanům. Jaké ale bylo překvapení,
když lavička po týdnu zmizela. Nebyla nalezena ani v blízkém
okolí.
Druhý slovanský obvod zakoupil pro strážníky městské
policie detektor kovů. Přístroj dokáže odhalit kovové
předměty i drobné odštěpky kovu, které mohou být ukryté
například na dětských pískovištích. Předání detektoru kovů se
uskutečnilo v parku Chvojkovy lomy na Slovanech za účasti
starosty a senátora Ing. Lumíra Ashenbrennera, místostarosty
PhDr.
Jana
Fluxy,
místostarosty
Romana
Andrlíka
a
místostarostky Evy Trůkové. Za městskou policii byla přítomna
velitelka obvodní služebny Městské policie – Plzeň Slovany
Martina Šimůnková se svým zástupcem Bc. Ladislavem Bečvářem.
V našem obvodu proběhla další z kontrol zaměřená na to,
zda majitelé pejsků uklízejí po svých čtyřnohých kamarádech.
Pokud měli u sebe sáček na psí exkrementy, byli odměněni
přívěskem se zásobníkem se sáčky minimálně na měsíční
venčení. Kontrola dopadla dobře, všichni pejskaři měli u sebe
vše, co měli mít.
V pondělí 15. června se konalo zábavné odpoledne pro
seniory. Na akci vystoupila staropražská kapela Švejk band,
country kapela HoP a ŠaVani. Káva a zákusek byl připraven pro
každého účastníka.
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Zábavné odpoledne pořádal Městský obvod Plzeň 2 Slovany
a
Oupn
Ér,z.s.
pod
záštitou
starosty
Ing.
Lumíra
Aschenbrennera.
Kolektiv kuchařek z 51. mateřské školy opět zamířil na
celorepublikovou
soutěž
Nejlepší
kuchař
ve
společném
stravování. Městský obvod Plzeň Slovany ocenil kolektiv
kuchařek během druhého reprezentačního plesu ÚMO Plzeň 2
Slovany.
V pátek 26. a v sobotu 27. června si Plzeň a radnice
našeho plzeňského obvodu připomněla 70. výročí popravy Milady
Horákové, odsouzené komunisty ve zpolitizovaném procesu. Na
budově magistrátu a na naší radnici vlály černé prapory.
Primátor Martin Baxa a starosta obvodu Lumír Aschenbrenner
nechali také na radnici vystavit portrét Milady Horákové
doplněný slovy Zavražděna komunisty. Politici se sešli u
památníku Milady Horákové před 21. základní školou a v sobotu
si při neformálním setkání připomněli výročí popravy také pod
bustou Milady Horákové ve vestibulu krajského úřadu.
V červnu ve sportovním a relaxačním areálu na Božkovském
ostrově v Plzni vyrostla ptačí stezka. Jedná se o informační
panely, upozorňující na místní faunu, ptačí budky nebo
krmítka. Naučné tabule s obrazy ptáků, včetně vydařených
kreseb dětí za základní školy v Božkově. Ty byly umístěny
tak, aby si návštěvníci a milovníci ptactva mohli ptáky
žijící v této lokalitě určit a něco se o nich víc dozvědět.
Kromě ptactva se v místě dají pozorovat i veverky. Obvod zde
umístil i broukoviště.
Stezku nechal vystavět náš slovanský starosta Ing. Lumír
Aschenbrenner. Iniciace ptačí stezky vzešla od místního
amatérského ornitologa Jana Hraběte. Obvod se podílel na
zajištění a instalaci ptačí stezky částkou 12 tisíc korun.
Areál Božkovského ostrova byl zvolen proto, že představuje
významný krajinný prvek, tedy prostor, který je více spjat
s přírodou.
Kulturní dům Šeříkovka přeložil všechny kulturní akce na
září 2020.
Letní příměstský tábor slovanského obvodu se konal
v termínu od 7. července do 7. srpna 2020 a byl určen pro
děti od 5 do 15 let s kapacitou 100 dětí. V letošním roce
díky koronaviru se termín zahájení posunul, omezil se počet
dětí na den a zavedlo se částečné omezení dětí podle trvalého
pobytu.
Vedení Úřadu městského obvodu Plzeň 2 Slovany se
dlouhodobě zabývá dopravní situací v lokalitě ulic Petřínská
a U Světovaru. Vlivem nárůstu dopravního zatížení se zde
zvýšilo i množství dopravních nehod. Na základě podnětů
občanů byl připraven návrh změny dopravního opatření. Jako
efektivní řešení se nabízelo osazení zpomalovacích terčíků,
zároveň zavedení změny přednosti v jízdě v jednotlivých
křižovatkách ulic Petřínská a U Světovaru. Obyvatelé dotčené
lokality dostali příležitost se k navržené úpravě provozu
otevřeně vyjádřit.
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Od 11. do 13. července, kdy se v ulicích očekával menší
dopravní provoz, byla změněná přednost v jízdě uvedena do
praxe. V této době byla již hotová instalace zpomalovacích
terčů.
Městský obvod Plzeň 2 Slovany a TJ Sokol Plzeň Koterov
pod záštitou starosty Lumíra Aschenbrennera pořádaly již
tradičně Letní kino Koterov. Promítalo se od 21 hodin od 3.
do 9. srpna. Vstupné bylo 60 korun.
Náš druhý městský obvod neměl v provozu žádný sběrný
dvůr odpadů, který by byl v majetku města. V polovině srpna
město Plzeň dokončilo stavbu nového sběrného dvora ve svém
nevyužívaném areálu na Slovanech na křižovatce ulic U
Seřadiště a Na Bořích. Sběrný dvůr zaujímá plochu zhruba 3100
metrů čtverečních a je obehnán dva metry vysokým neprůhledným
plotem. Pod přístřešky s ocelovou konstrukcí stojí 21
velkoobjemových kontejnerů pro různé druhy odpadu. Jeho
součástí je i EKO sklad pro shromažďování nebezpečných
odpadů. Nový objekt usnadnil lidem možnost zbavit se
ekologicky komunálního, rozměrového i nebezpečného odpadu.
V současnosti je nový sběrný dvůr jediný, který odebírá
asfaltovou lepenku.
Náklady na projekt činily zhruba 42 milionů korun
s DPH, město na něj obdrželo dotaci ve výši 31,2 milionů
korun
z fondu
soudružnosti
Evropské
unie
z Operačního
programu Životní prostředí.
Ve čtvrtek 13. srpna získala Městská charita Plzeň pro
ošetřovatelky domácí péče od senátorského klubu Občanské
demokratické strany nové auto Toyota Aygo. S tímto nápadem
přišel
senátor
a
starosta
Plzně
Slovan
Ing.
Lumír
Aschenbrenner, který zároveň přispěl nejvyšší částkou. Své
rozhodnutí okomentoval, že využil peníze určené na svou
volební kampaň. Zdravotní ošetřovatelská služba, které se
říká domácí péče, má na starosti asi 160 pacientů měsíčně.
Stará se o ně 20 zdravotních sester, každá musí denně
obstarat asi 10 pacientů.
V sobotu 15. srpna odstartoval již 5. ročník oblíbené
plzeňské sportovní akce Sportmanie Plzeň ve sportovním parku
za obchodním centrem Plzeň Plaza. V úterý se v odpoledních
hodinách představil Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se svými
sportovišti. Návštěvníci se zastavovali u informačního stanu,
kde byli seznámeni se sportovními areály provozovanými
obvodem na Slovanech, Škoda sport park a Božkovský ostrov. Na
hlavním pódiu vystoupili místostarostka Eva Trůková a
místostarosta Jan Fluxa. V rámci odpoledne se slovanským
obvodem
přišla
sportovce
pozdravit
úspěšná
slovanská
cyklistka Simona Spěšná s otcem Milanem Spěšným, který je
zároveň jejím trenérem.
I o prázdninách se v mateřských školách pracovalo.
Uskutečnily se dvě investiční akce v 17. mateřské škole,
Čapkovo náměstí 4. Zrekonstruovala se kuchyně a prováděly se
stavební práce související se změnou užívání tělocvičny na
třídu pro výchovu dětí. V září tak mohl být zahájen
v mateřské škole provoz.
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Mimo tyto investiční akce se v průběhu prázdnin v rámci
oprav uskutečnila výměna havarijního oplocení v 23. mateřské
škole Topolová 3 a v 25. mateřské škole Ruská 83. Původní
oplocení u těchto mateřských škol bylo již za zhruba 60 let
své existence značně poškozeno, zejména zděné zídky se
rozpadávaly.
Na závěr letošních letních prázdnin ve Škoda sport parku
na Slovanech bylo otevřeno kompletně zmodernizované dětské
hřiště. Nově obsahuje houpačky, atypickou provazovou věž a
zajímavou multifunkční sestavu se skluzavkou. Nahradily se
tak již staré, nevyhovující prvky. Hřiště bylo také doplněno
o nové pískoviště se stolem a lavičkami.
Poslední srpnový pátek, 28. srpna připravil personál
Domova sv. Alžběty v Hlavanově ulici pro své klienty venkovní
posezení u kávy s jejich nejbližšími a za hudebního doprovodu
mladých konzervatoristů.
Představeny byly také výsledky
spolupráce zdejších seniorů a personálu. Jednalo se o 150
ručně šitých roušek v době, kdy se zdejší obyvatelé nemohli
setkávat ani při společných činnostech.
Ve čtvrtek 10. září od 17 hodin se konala vernisáž
výstavy
„S trochou
pomoci“
benefičních
přátel
Lumíra
Aschenbrennera ve Visio Art Gallery Na Roudné v Plzni.
V září bylo dokončeno dvaaosmdesát metrů dlouhé žulové
schodiště, které vede z Mikulášské ulice k řece Radbuze na
jižní straně Mikulášského hřbitova. V okolí schodiště byly
provedeny parkové úpravy, lavičky, prolézačky a osazeno
veřejné osvětlení. Akce přišla na 15,2 milionů korun včetně
DPH.
Vedení radnice nezapomíná na seniory na Slovanech. Ve
středu 2. září bylo ve Chvojkových lomech připraveno hudební
odpoledne. K poslechu jim zahrála plzeňská parta muzikantů
hrající country a folkovou muziku, další hudební vystoupení
kapely King swing doprovodili členové plzeňského tanečního
studia Dance by Lions.
Dále následovaly tři komentované oblíbené Slovanské
procházky za poznáním. V rámci těchto Slovanských procházek
za poznáním poznali slovanští senioři lépe oblast kolem řeky
Radbuzy, prostor U Ježíška, okolí cyklostezky z Koterova na
Božkovský ostrov, areál Božkovského ostrova, park a lesopark
Homolka.
V polovině letošního září převzal Městský obvod Plzeň
Slovany zrekonstruované technické zázemí pro sportovní a
relaxační areál na Božkovském ostrově. Jedná se o drobnou
architekturu, která svým materiálovým a architektonickým
pojetím zapadá do místa ostrova jako zakotvená loď na řece
Úslavě.
Zázemí nabízí veřejné toalety pro návštěvníky areálu,
skladové prostory a dílnu pro správce areálu, společenskou
místnost, ale také skladový prostor pro TJ Božkov. V příštím
roce by se ještě mělo upravit travnaté hřiště.
Stavba nového zázemí pro areál Božkovského ostrova vyšla
na necelých 10,5 milionů korun a byla poslední plánovanou
investicí v celém areálu.

52
V sobotu 19. září se uskutečnila dobrovolná akce
„Ukliďme Česko“, do které se zapojil také druhý městský
obvod. Dobrovolníci nasbírali třicet plných pytlů směsného
odpadu všeho druhu, čtyři injekční stříkačky, tři pneumatiky
a k tomu dvě objevené černé skládky. Po nepořádnících se
tentokrát nasbíralo 600 kilogramů odpadu, který byl následně
zabezpečen a odvezen na patřičná místa.
Vedení slovanské radnice pamatuje s venkovním vyžitím
kromě dětí i na ty dříve narozené. Vedle dětských herních
prvků byly proto instalovány i fitness prvky, na nichž si
mohou zacvičit i senioři. Nejvíce využívané jsou stroje
umístěné na Božkovském ostrově s celkem dvanácti různými
cvičícími stroji, které jsou přímo určeny pro seniory. Méně
jsou v povědomí další fitness stroje, které jsou umístěny ve
vnitrobloku za cukrárnou Beruška na náměstí Generála Píky. Na
asfaltové ploše bylo instalováno šest strojů pro posilování a
samostatná lavička se šlapadly simulující jízdu na kole.
Další stanoviště s fitness prvky je v areálu Škoda park
v Malostranské ulici, kde jsou umístěny čtyři stroje v zeleni
naproti budově s občerstvením. Výhledově se počítá s parkem
ve Chvojkových lomech, který je centrálním parkem Slovan, je
hojně navštěvován a jistě mnoho obyvatel by tyto fitness
prvky uvítalo.
Chvojkovy lomy dostaly unikátní herní prvek, tzv.
VIKLAN, jehož instalace je první nejen v Plzni, ale také
v celé České republice. Jedná se o herní prvek pro děti od 4
do 12 let věku a kombinuje radost ze hry a pohybu s rozvojem
intelektu
a
novými
zkušenostmi.
Její
pravidla
jsou
jednoduchá.
Koule
musí
projít
složitým
bludištěm
s choulostivými překážkami a nakonec skončit v cíli pomocí
pohybu celého těla.
Nominaci v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019
získalo skate hřiště ve Škoda parku na Malostranské ulici
v kategorii Sportovní a volnočasové stavby. Nominace byla
udělena za účelné řešení specifického designu hřiště, které
je určeno začátečníkům i zkušeným jezdcům, dále za kvalitní
provedení technologie leštěného betonu. Stavbu jednoho
z největších skatehřišť v Čechách realizovala firma Mystic
constructions spol. s. r. o. v roce 2019, investorem byl
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany, který stavbu plně financoval
ze svého rozpočtu.
Středa
11.
listopadu
připadla
Památce
válečných
veteránů. Vedení Plzně si tento významný den připomnělo
vzpomínkou u pomníku Obětem válek za svobodu a demokracii
v parku
na
Homolce
a
také
u
památníku
věnovanému
československým
legionářům
v Brojově
ulici.
Letošní
vzpomínkový akt byl vlivem omezení spojených s virem Covid-19
ochuzen o doprovodný hudební program a předávání medailí.
VODÁRNA
PLZEŇ
a.s.
na
svém
dobročinném
projektu
v dotačním programu Vodárenské kapičky 2020, v němž se
aktivně angažují její zaměstnanci, rozdělila rovných 330
tisíc
korun.
Projekty
pomáhají
sportovcům,
dětem,
hendikepovaným lidem nebo životnímu prostředí.

53
Radnice podpořila sdružení občanů Exodus zakoupením
hrnků,
které
budou
sloužit
jako
propagační
předmět
slovanského obvodu. Na hrnky nechalo vedení obvodu zhotovit
keramické logo slovanského obvodu.
V listopadu radnice na základě spolupráce s Plzeňským
deníkem nabídla domovům pro seniory ve slovanském obvodu
donášku Plzeňského deníku. Vždy jeden den v měsíci vychází
v příloze speciální strana, ze které se čtenáři dozvědí
informace o dění ve slovanském obvodu. V ten den je možné
Plzeňský deník bezplatně odebrat u vstupu do radnice
v Koterovské
ulici
a
vstupu
do
Polikliniky
Slovany.
S nabídkou Plzeňského deníku zdarma byly osloveny všechny
domovy seniorů v obvodu a všechny projevily zájem a 11.
listopadu proběhla první roznáška výtisků.
Začátkem prosince byl v plzeňském Deníku rozhovor se
starostou Úřadu městského obvodu 2 Plzeň-Slovany. Náš obvod
podporoval a podporuje podnikatele nejen slovy, ale i činy,
např. daroval reklamní prostor v Deníku a podnikatelé tak
mohli prezentovat své služby a nabídky a získat si tak nové
zákazníky, obvodní rada odsouhlasila prominutí placení
místního poplatku ze psů pro fyzické i právnické osoby a také
prominutí placení místního poplatku za užívání veřejného
prostranství (stánkový prodej, předzahrádky apod.). Pomoc
směřovala i provozovateli Kulturního domu Šeříková nebo nákup
drobných dárků od sdružení občanů EXODUS, z.s.
Letos se na první adventní neděli připravilo rozsvícení
stromečku před naší slovanskou radnicí. Vzhledem k aktuálním
vládním nařízením byl zachycen okamžik rozsvícení stromečku a
vánoční přání od vedení Slovan v živém on-line přenosu na
webových stránkách a facebooku Městského obvodu Plzeň 2Slovany a také byla tato událost zachycena v reportáži ZAK TV
v pořadu Okénka z měst a obcí. Bohužel se nekonalo pravidelné
zpívání dětských sborů u stromečku.

Ž i v o t n í

p r o s t ř e d í

(9)

Od nového roku městům a obcím v České republice podle
zákona vznikla nová povinnost, zajistit nádoby na upotřebené
jedlé oleje a tuky.
Začátkem června bylo rozmístěno po Plzni třináct nádob,
do nichž mohli Plzeňané odkládat jedlé oleje a tuky. Šlo o
pilotní projekt, v němž si Plzeň chtěla ověřit, zda bude
zájem o tento druh sběru a jaká případná pozitiva nebo
negativa může přinést.
Ptákem roku 2020 se stala jiřička obecná.
Únor byl ve znamení bláznivého počasí. Teplota dosáhla o
sedm stupňů více než obvykle. Po sněhu není ani památky a ve
vzduchu byli vidět i ptáci, kteří únor obvykle trávili
v jižních krajích, např. čejky, husy nebo skřivani.
Začátkem března do České republiky přiletěli první čápi.
V České republice je nyní 41 obsazených čapích hnízd,
většinou v západní části republiky. Jedná se o čápy táhnoucí
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západní
cestou,
kteří
v posledních
letech
tráví
zimu
v jihozápadní Evropě.
Současné
suché
počasí
dopadá
na
polovinu
České
republiky. Situaci zhoršila mírná zima a velmi brzký nástup
vegetace, která vodu na začátku jara intenzivně čerpá pro
svůj růst. Rostliny tak bojují nejen se suchem, ale
neprospěly jim ani ranní mrazy, které extrémně poničily úrodu
ovoce. Nedostatek vody se letos začal projevovat už před
koncem dubna. Například tak, že vysychají některé říčky a
potůčky.
Průměrný deficit srážek se za pět let, od roku 2015 do
roku 2020, pohyboval celostátně na úrovni zhruba 400
milimetrů. Potřeba by měla být dvojnásobná.
Na řece Radbuze v Plzni Doudlevcích plaval kačer kachny
divoké, který měl propíchnutou hlavu šipkou z pistolní kuše.
V této lokalitě byly viděny tři mrtvé kachny a navíc byl
nalezen vlasec, který by mohl sloužit k přitažení zvířete.
Celou věc řeší ochránci přírody spolu s městskou policií.
Nakonec dobrá zpráva. Kačer už plave v Radbuze bez šipky
v hlavě.
Kačera
odchytli
pracovníci
Záchranné
stanice
živočichů DESOP Plzeň a na Veterinární klinice mu šipku
vyndali, ošetřili a okroužkovali ho.
Populace tetřívka obecného bojuje na území Šumavy o
přežití. Žije zde zhruba 50 kohoutků tetřívka a dalších 30 se
vyskytuje ve vojenském prostoru Boletice. Výsledek o stavu
tetřívků vyplynul z monitoringu, který byl zakončen v roce
2019.
Od prvního května byla v šumavském národním parku znovu
otevřena návštěvnická centra. Naskytla se opět podívaná na
vlky a rysy. Budovy návštěvnických středisek se otevíraly
postupně v průběhu května a června.
Národní park Šumava má problém s rostlinou Lupinou
mnoholistou (vlčí bob). Tato rostlina je u nás nepůvodní,
původem je ze západní části Severní Ameriky. Lupina je
invazivní především díky tomu, že má obrovskou produkci semen
s vysokou klíčivostí. Roste ve velkých trsech a díky množství
listů v krátké době produkuje obrovské množství biomasy.
Vyrůstá také velmi brzy na jaře, takže ostatním rostlinám
nedává moc šancí pro klíčení a následný růst. Vylučuje
jedovaté alkaloidy, které vadí ostatním druhům.
V Plzeňském kraji se letos vylíhlo asi 120 mláďat čápa
bílého. Celkově však čápů v Plzeňském kraji kvůli změnám
v krajině dlouhodobě ubývá. Na vině je úbytek luk, pastvin a
mokřadů. Čápům se nejvíce daří na Tachovsku, Klatovsku a
Domažlicku. Odborníci v kraji v této době kroužkují čápata.
Letošní sezona byla pro včelaře smutná. Včely ohrožují
nejrůznější nemoci, jako je např. mor nebo varroáza. Letos
včely navíc trpěly hlady. Lijáky zkazily medovou sezonu,
protože pro včely bylo příliš vlhko. Kdyby včelaři včely
nekrmili, už by zemřely hlady.
Koncem srpna se v Plzni na řece Radbuze setkaly dvě
handicapované labutě. Labutí samice byla těžce zraněna na
dálnici D5, když se svým partnerem a čtyřmi mláďaty
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přecházela
silnici.
Jediná
nehodu
přežila.
Po
léčení
v plzeňské záchranné stanici byla labuť puštěna na řeku
Radbuzu, usadila se ve městě a navíc si našla partnera,
rovněž bývalého pacienta s trvalým handicapem z loňského
roku.
Plzeňský kraj chce vyhlásit přírodní rezervací mokřad u
obce Úherce u Nýřan na severním Plzeňsku. Takzvaný Jánský
mokřad poskytuje útočiště vzácným ptákům a obojživelníkům,
kterých tam žijí desítky. Unikátní lokalita má 75 hektarů. Na
místě dnešního mokřadu byl až do 18. století rybník
s rozlohou
zhruba
130
hektarů
a
patřil
chotěšovskému
klášteru. Kvůli těžbě uhlí byl v první polovině 19. století
vysušen.
Město Plzeň začalo novou metodiku, jak se postarat o
travnaté plochy v období dlouhodobého sucha. Cílem je
nastavit seče tak, aby travnaté plochy více pomáhaly
zvlhčovat ovzduší, ochlazovat prostředí i zachytávat prach.
Doporučení se týkají trávníků v zástavbě, kde se sečení má
provádět při teplotách do 26 stupňů Celsia, pak seče přerušit
do doby poklesu teplot nebo příchodu vydatného deště.
Národní park Šumava koncem roku ohlásil další vzácný
objev. Entomologům se podařilo registrovat populace dvou
vzácných brouků, trnoštítce horského a tesaříka javorového.
V říjnu rozhodla Správa veřejného statku města Plzně o
pokácení několika bříz v lesoparku v Plzni na Homolce, poblíž
konečné tramvajové zastávky číslo 1. Stromy byly podle
pracovníků Správy veřejného statku města Plzně shledány jako
suché a tím pádem nebezpečné. S tím však nesouhlasí místní
obyvatelé, kteří na okraji lesoparku bydlí. Správa veřejného
statku města Plzně se brání tím, že posouzení vždy dělají dva
zaměstnanci, a to zástupce správy zeleně a zástupce státní
správy pro ochranu životního prostředí. Nikdy se nejedná o
rozhodnutí jedné osoby.
V listopadu došlo v našem obvodu k zahájení výsadby 75
kusů dřevin. Většina z nich se vrátila do míst, kde z důvodu
převážně uschnutí dřevin došlo ke kácení. Sortiment nově
vysazených dřevin byl bohatý. Použity byly druhy, které zde
již rostly, např. oblíbené sakury, lípy nebo jírovce. Začali
se zkoušet však i méně běžné druhy s cílem, zda v městském
prostředí, kde se zvyšuje sucho, sluneční úpal i zatížení
půd, budou prosperovat. Jedná se o stromy např. dub bahenní
nebo jeřáb duryňský. O všechny nově vysazené dřeviny bude tři
roky pravidelně pečováno, budou zalévány, plety, případně
řezem vhodně tvarovány.
Na konci jarního období byla letos v našem obvodu
vysazena opravdová vzácnost. Ve vnitrobloku Topolová x U
Školky byla vysazena lípa Henryho. Jedná se o lípu s velkými
listy zajímavě vykrojenými, s pozdějším kvetením, které se
díky své vůni nedá přehlédnout.
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Prvního ledna si již tradičně přišli zaplavat členové
plzeňského Klubu sportovních otužilců na břeh Velkého
boleveckého rybníka.
Ve čtvrtek 9. ledna házenkáři Talentu Plzeň a pražské
Dukly zahráli charitativní zápas. Nešlo o body, ale o
charitativní akci. Házenkáři Talentu tímto podpořili svého
hráče, který utrpěl v červenci minulého roku při dopravní
nehodě vážná zranění. Tomáš Matoušík byl na zápase se svou
rodinou a ta je vděčná za každou pomoc.
V neděli 12. ledna se konal tradiční halový turnaj
starších žáků, 16. ročník Memoriálu Josefa Žaloudka v Městské
sportovní hale v Plzni na Slovanech pod záštitou starosty
Městského
obvodu
Plzeň
2-Slovany
a
senátora
Lumíra
Aschenbrennera. Fotbalisté Viktorie Plzeň do patnácti let
zvítězili
zcela
suverénním
způsobem.
Ceny
předával
místostarosta slovanského obvodu Roman Andrlík.
Od 31. ledna do 2. února se uskutečnilo ve sportovní
hale na Lokomotivě na Slovanech mistrovství České republiky
v badmintonu. Ve dvouhře zvítězil Jan Louda z USK Plzeň,
v ženské kategorii obhájila titul Tereza Švábíková.
V sobotu 1. února se konalo další kolo druhé futsalové
ligy Západ v plzeňské Městské sportovní hale na Slovanech. SK
Interobal s FC Jerigo 1994 Plzeň zvítězil vysoko 4:1.
Ve středu 5. února řádil v Plzni silný vítr, který
poškodil střechu plaveckého bazénu na Slovanech. Kvůli tomu
byl do odvolání uzavřen tobogán.
V pátek sedmého února v restauraci Péčko na velodromu
v areálu SK Plzeň Petřín na Slovanech se uskutečnilo setkání
někdejších úspěšných cyklistických závodníků, medailistů
z republikových šampionátů a účastníků vrcholných světových
podniků na silnici, dráze nebo terénu. Zavzpomínali na
bohatýrské časy své aktivní kariéry.
V polovině února se fotbalisté Plzně Petřína připravují
na jarní část divizní soutěže. Zahráli dva přátelské zápasy.
Oba zápasy s Nýrskem a Chotíkovem vyhráli.
V pátek 14. a v sobotu 15. února se konal v plzeňské
městské hale na Slovanech závěrečný turnaj, basketbalový
pohár Hyundai Final Four.
O druhém únorovém víkendu proběhla na střelnici v Plzni
Lobzích mezinárodní soutěž Grand Prix sportovních střelců.
Soutěžící Dukly Plzeň ovládli celou soutěž.
V Městské sportovní hale Lokomotiva v Plzni na Slovanech
se konalo, potřetí v historii samostatné České republiky
mistrovství republiky ve stolním tenise od 28. února do 1.
března. Do Plzně se turnaj vrátil po šesti letech.
Basketbalisté
Plzně
uspěli
ve
skupině
play
out,
v nedělním zápase 23. března porazili mužstvo Opavy.
Plzeňský krajský svaz futsalu uspořádal v Městské hale
Lokomotivy Plzeň na Slovanech 2. ročník Krajského poháru
mladších žáků a 1. ročník Plzeňského kraje starších žáků ve
futsalu. Vítězové v obou kategoriích si zajistili právo
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reprezentovat Plzeňský kraj na červnovém mistrovství České
republiky.
Od pondělí 20. dubna vláda povolila profesionálním
sportovcům trénovat. Byl tak povolen vstup na střelnici
v Plzni-Lobzích. Mládež a veřejnost na střelnici ale stále
nesměla.
Armádní
střelnice
v Plzni
Lobzích
v květnu
stále
fungovala v omezeném režimu. K opětovnému plnému otevření
střelnice a obnovení střeleckých tréninků členů SSK Dukla
Plzeň dojde na základě rozhodnutí ministra obrany a hlavní
hygieničky České republiky.
V pondělí
1.
června
odstartovala
v deseti
městech
Plzeňského kraje atletická sezona. Do soutěže se zapojilo 13
oddílů a více než 600 závodníků. Na stadiony mohlo přijít
maximálně 150 diváků.
V sobotu šestého června se konal první kanoistický
supervíkend, do kterého se zapojila i Plzeň. Závod O štít
města Plzně pořádal oddíl TJ Prazdroj. Na akci závodilo
bezmála sto kanoistů a kajakářů z pěti oddílů v kategoriích
od žáků po juniory.
V pátek 12. a v sobotu 13. června se v Plzni Lobzích
konal první větší závod sezony sportovních střelců, Jarní
soutěž Dukly Plzeň 2020.
10. až 12. července se konalo mistrovství České
republiky v rallye a prvním podnikem začíná Rallye Bohemia.
Jinak všechny předchozí závody byly kvůli pandemii koronaviru
zrušeny. Závod Rallye Bohemia se jel v Mladé Boleslavi a na
stupních vítězů stanula posádka Václav Pech a Petr Uhel
z Plzně Slovan.
Plzeňští jezdci Václav Pech - Petr Uhel vyhráli i ve
druhém závodě mistrovství České republiky po těsném souboji.
V sobotu 25. července se na plochodrážním stadionu
v Plzni uskutečnily motocyklové závody mistrovství České
republiky juniorů a mistrovství České republiky juniorů ve
třídě do 125 ccm na ploché dráze. Představili se nejlepší
čeští a slovenští juniorští plochodrážní jezdci v soubojích o
titul národních šampionů.
V rámci projektu se konala ve čtvrtek 30. července
Pohybová gramotnost s Českým atletickým svazem v nákupním
centru Olympia. Pro celou rodinu byl připraven pestrý
program, např. různé sportovní disciplíny nebo odpoledne
rozdávali autogramy známí sportovci.
Od 1. do 16. srpna proběhl v České republice Mírový běh,
nejdelší štafetový běh přes 140 zemí světa. V Plzni skončila
etapa z Blatné ve čtvrtek 13. srpna, další den se pak
pokračovalo směrem na Mariánské Lázně.
V neděli 9. srpna se v Plzni ve Škodalandu uskutečnil
již třetí ročník dětského překážkového závodu Škodaland Race
Junior. Pořadatelé měli opět připravenu spoustu přírodních i
statických překážek.
Od soboty 8. do 9. srpna (namísto 27. a 28. června) se
po čtvrté v historii Mistrovství České republiky v atletice
(2000, 2004 a 2015)konalo v Plzni na Skvrňanském stadionu.
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Sportovci Škody Plzeň získali z víkendového mistrovství České
republiky deset medailí, čtyři zlaté i bronzové a dvě
stříbrné medaile.
Od 13. do 16. srpna se v okolí Plzně konalo mistrovství
České republiky mládeže v silniční cyklistice, které pořádal
Roman Kreuziger Cycling Academy v čele se šéfem akademie
Petrem Kubiasem.
Od 15. do 23. srpna se uskutečnila největší sportovní
akce města Plzně, Sportmanie Plzeň 2020 v amfiteátru a parku
za obchodním centrem Plaza v Plzni. V sobotu 15. 7. bylo
zahájení, poté následoval bohatý program, např. brazilská
fotbalová škola, Aikido, škola bojových umění nebo jumping
Krašovská team. Vstup do sportovního parku byl zdarma a ve
všední den byl otevřen od 14 do 20 hodin, o víkendu od 10 do
20 hodin.
Letošní Sportmanii za devět dní konání navštívilo 48
tisíc lidí. Dětem bylo rozdáno téměř 10 500 medailí. Jako
první v České republice byly využity unikátní kamery u
každého vstupu. Tyto kamery automaticky sledují počet lidí
uvnitř sektoru a informují, zdali je dosažen limit 1000
návštěvníků či nikoliv. Kamery dále rozpoznávají, i zda mají
návštěvníci na obličeji roušky.
Od 23. do 31. srpna se Plzeň stala hlavním městem
českého šachu. V reprezentačních sálech Secese Plzeňského
Prazdroje
se
uskutečnilo
mistrovství
republiky
mužů.
Mistrovství České republiky mužů 2020 bylo hlavním turnajem
19. ročníku Šachového festivalu PLZEŇ 2020.
Ve středu 29. července se konal na plzeňském borském
plochodrážním stadionu Evropský pohár mládeže ve třídě do 125
ccm. Poháru se zúčastnilo 24 juniorů ze sedmi zemí.
O víkendu 29. a 30. srpna se střetlo v Městské hale
v Plzni na Slovanech mužstvo Interobalu Plzeň s mistrem
Německa Hohensteinem.
Nejvyšší futsalová soutěž VARTA Futsal ligu Interobal
Plzeň začala čtvrtého září proti Liberci.
V sobotu 29. srpna se běžel již sedmý ročník Běhu
Plzeňské teplárenské kolem Boleveckých rybníků. Akce se
konala pro aktivní závodníky i širokou veřejnost s bohatým
doprovodným programem.
V pátek 11. září v Městské hale v Plzni na Slovanech
hráli futsalisté plzeňského Interobalu s Démony Česká Lípa.
Fanoušci museli mít roušky, dodržovat rozestupy a lidé
s teplotou vyšší než 37 stupňů nebyli vpuštěni do haly.
V neděli 13. září se v Plzni na Roudné konal 13. ročník
Plzeňského kardioběhu. Tradiční závod je mezi sportující
veřejností populární pro svoji ojedinělou pozávodní atmosféru
s bohatým rautem při následné garden party, koncertem a
atrakcemi pro děti. Terénní běh je určen široké veřejnost.
V sobotu 19. září se v Plzni Doubravce na louce u sv.
Jiří uskutečnila Plzeňská MTB 50 Kooperativa, jedenácté
zastavení Kola pro život, největšího seriálu cyklistických
závodů v České republice. Pro cyklistické nadšence se svým
týmem nachystal dvě technické i hravé závodní trasy,
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pohodovou nezávodní Family jízdu i dětské závody v areálu
závodu. Během Plzeňské MTB 50 Kooperativy byl v areálu závodu
připraven tradičně bohatý doprovodný program včetně jídelního
servisu, stánků sponzorů a dalších aktivit.
19. a 20. září se na střelnici v Plzni Lobzích
uskutečnilo mistrovství České republiky v kulových zbraních.
Pistoláři Dukly Plzeň získali osm individuálních cen a čtyři
tituly v soutěži družstev.
Od 27. do 28. září se konal 41. ročník Rally Invelt
Pačejov. Slovanský závodník Václav Pech se spolujezdcem
Petrem Uhlem ve voze Ford Focus skončili na druhém místě.
V neděli
27.
září
se
v plzeňské Městské
hale
TJ
Lokomotiva Plzeň se i přes potíže s novým koronavirem
uskutečnil prestižní závod v aerobiku a fitness. Přestože
došlo k odhlášení několika závodníků z důvodu karantény nebo
nemoci, předvedla špička sportovního aerobiku a fitness týmů
kategorie aerobik a step. Domácí závodnice uspěly dvakrát.
Ve chvíli, kdy byly zavřené všechny školy, plzeňská
fotbalová Viktorka chtěla alespoň trochu pomoci. Připravila
projekt „Viktorka pomáhá s výukou“. Jednalo se o sérii
viktoriánských úloh pro žáky prvního stupně, které mohli žáci
celý týden vyplňovat. Ze všech správných řešitelů byli
následně vybráni hráči Viktorky tři vítězové pro každý den.
Vítězové obdrželi malý „viktoriánský“ dárek.
Ve
čtvrtek
1.
října
byla
dokončena
další
etapa
rekonstrukce plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech, nový
vstup a nové šatny. Díky této rekonstrukci mají návštěvníci a
především lidé s hendikepem komfortnější přístup do bazénu.
Dále vznikly nově přestavené a vybavené šatny. Součástí
tohoto prostoru jsou i šatny pro lidi s hendikepem a klubové
šatny. Celková kapacita je 488 skříněk pro návštěvníky a 105
skříněk pro sportovní klub.
Součástí celé rekonstrukce za zhruba sedmdesát milionů
korun bylo i provedení nových rozvodů, vybavení objektu
technologií
na
vytápění,
vzduchotechnikou,
měřícími
a
regulačními přístroji či silnoproudým zařízením a dalšími
technologiemi.
V plánu jsou další úpravy, jako například vytvoření
parních kabin či spojovací chodby mezi hlavním vstupem a
novým dětským bazénem.
V pátek 4. prosince se v Plzni otevřely městské kryté
bazény a všechny provozy, na Slovanech a na Lochotíně. Po
otevření se musela dodržovat všechna hygienická opatření,
podmínky rozestupů a počtu osob na jeden metr čtvereční. Oba
velké bazény zůstaly během druhé vlny koronaviru napuštěné.
Předseda plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň Tomáš Kotora
předal začátkem prosince ocenění klubové plavkyni Kristýně
Horské a její trenérce Petře Škábové za úspěchy, kterých se
jim letos podařilo společně dosáhnout. Horská výrazně pomohla
Slávii k vítězství na mistrovství České republiky družstev,
vytvořila české rekordy na trati 200 metrů prsa v krátkém
bazénu a nominovala se na olympiádu 2021 v Tokiu.
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Posádka jezdců plzeňského EuroOil teamu Václav Pech a
Petr Uhel s vozem Ford Focus WRC vyhrála letos i Setkání
mistrů v Sosnové a zakončila tak úspěšný rok 2020, v němž se
vrátila na český trůn.

P o l i c i e

(11)

V sobotu 18. ledna kolem 23. hodiny vyjížděli policisté
k mrtvému muži. Tělo leželo v kanalizaci pod Slunečnou
lávkou, která vede přes řeku Radbuzu v Českém údolí a spojuje
chatovou oblast. Kriminalisté zjišťovali totožnost mrtvého.
Vyloučeno bylo cizí zavinění, ale byla nařízena soudní pitva.
V neděli 2. února ráno na Mikulášském náměstí v Plzni na
tramvajové zastávce i v tramvaji po sobě střílela skupina
mužů. Muži si zřejmě vyřizovali své účty. Informaci o střelbě
nahlásil čtyřiadvacetiletý muž, který byl pronásledován.
Skupina střelců se rozutekla a policisté po ní začali pátrat.
V úterý 4. února před 16. hodinou na linku 158 oznámil
anonym, že je v Plzni na Americké třídě v budově bomba.
Policisté provedli evakuaci bankovního ústavu a bytů, asi 20
osob. Asi po hodině se lidé mohli vrátit zpět. Prohlídka byla
ukončena s negativním výsledkem.
Z pátku na sobotu 7. a 8. února našla v Plzni
v Jablonského ulici hlídka strážníků peněženku plnou dokladů,
průkazů a jízdenek. Majitelka se našla díky sociální síti.
V poslední době přijala městská policie v Plzni na
Slovanech několik stížností na porušování dopravních předpisů
u 25. základní školy ve Chválenické ulici a ulici U Školky.
Stížnosti se týkaly nedovoleného stání vozidel na chodníku u
hlavního vchodu školy. Podle oznámení vozidla jezdila po
chodníku a ohrožovala zejména procházející děti. Policie
zatím řešila vzniklou situaci prevencí a domluvou řidičůmrodičům.
Pátého března kolem poledne se na jezu řeky Úslavy
v plzeňské čtvrti Lobzy utopil čtyřiasedmdesátiletý muž, když
se pokusil zachránit svého psa. Kolemjdoucí zavolal na linku
155 a po telefonu vedl laickou resuscitaci, kterou poté
převzali záchranáři. Přes veškerou snahu se již nepovedlo
muže zachránit. Jeho pes přežil.
V pátek 17. dubna v brzkých ranních hodinách vyjela
hlídka strážníků k 53letému Plzeňanovi, který se nacházel na
chodníku v Úslavské ulici v Plzni na Slovanech. Nadýchal více
než čtyři promile alkoholu. Muž měl problémy s komunikací a
pohybem. Nezbylo nic jiného, než jej převézt na záchytku.
V úterý 5. května měli plzeňští strážníci úspěšný den.
Během několika hodin zadrželi tři celostátně hledané osoby.
Nejprve v Plzni na Slovanech při kontrole bezdomovců narazili
na hledaného 37letého Plzeňana. Dále před půl čtvrtou
odpoledne zahlédli před vlakovým nádražím muže, o kterém se
domnívali, že by mohl být v pátrání, což se také potvrdilo a
ještě večer zadržela hlídka celostátně hledaného 39letého
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muže. Všechny zadržené předali strážníci Policii České
republiky.
Vzhledem k tomu, že lidé v současné době zůstávali více
doma, byl zaznamenán policisty pokles počtu vykradených
domácností. O to víc se ale zloději zaměřili na auta. Přes
veškerou prevenci byli majitelé a řidiči aut nepoučitelní.
Zlodějům přitom stačí jen okamžik, lákadlem jsou pro ně
hlavně odložené nebo zapomenuté věci. V některých případech
si za to majitelé mohli sami, protože např. zapomněli auto
zamknout.
V pátek osmého května byl v Plzni Božkově vážně zraněn
cyklista. Šlo o 40letého muže, u kterého policisté nezjistili
totožnost. Díky informacím v médiích jim totožnost potvrdil
mužův rodinný příslušník.
Na zdřímnutí na lavičce doplatil 49letý muž v Plzni na
Slovanech. Drzý zloděj odcizil poškozenému muži náramkové
titanové
hodinky,
klíče,
mobilní
telefon
a
peněženku
s platebními kartami, se kterými provedl několik plateb.
Policisté pátrali po muži ve věku 30 let, asi 185 cm vysokém,
tmavě hnědých vlasů a štíhlé postavy.
V neděli 21. června plzeňští strážníci byli přivoláni
k nevšednímu případu na hlavním vlakovém nádraží. Podle
výpravčího vlak od Českých Budějovic přivezl na podvozku
pávici. Pávice seděla přímo pod lokomotivou na nástupišti.
Pomocí podběráku se jim podařilo pávici odchytit. Pávice byla
v šoku a kulhala. Dočasně byla umístěna v útulku.
V sobotu 11. července brzy ráno v Plzni na Slovanech u
řeky Radbuzy znásilnil zatím neznámý pachatel mladou dívku.
Využil její opilost a bezbrannost. Vyrušil ho náhodný
kolemjdoucí. Násilník poté z místa utekl. Okamžitě jej začali
hledat policisté.
V neděli
19.
července
se
pohyboval
dopoledne
na
křižovatce Francouzské a Brojovy ulice v Plzni na Slovanech
polonahý, bosý muž. Když k němu přijela hlídka strážníků,
působil zmateně. Rozkládal rukama, vypadalo to, jako by pletl
něco z pavučiny. Přes veškeré úsilí se strážníkům nepodařilo
s mužem domluvit, přivolali proto na pomoc záchranáře. Ti jej
předali do péče lékařů do psychiatrické ambulance.
V noci na prvního srpna hořelo u benzínky v Plzni
Doudlevcích. Požár hasily čtyři jednotky hasičů. Budova byla
používaná zřejmě jako sklad nebo hospodářský objekt. Přilehlá
silnice
byla
uzavřena,
stejně
jako
čerpací
stanice
v sousedství zasažené budovy. Po půlnoci byl požár uhašen a
provoz na komunikaci obnoven.
Městští
strážníci
v Plzeňském
kraji
nechytají
jen
nezodpovědné řidiče, nenechavce, řádící opilce a další
individua. Poměrně často vyjíždějí i k odchytu zvířat.
Zdaleka nejde jen o klasické psy a kočky, hlídky v kraji
odchytávaly např. nosála, pávici či klokana.
Za první pololetí provedli 267 odchytů zvířat v Plzni.
Z toho bylo 146 psů, 37 z nich se šťastně vrátilo zpět ke
svému majiteli. Dále bylo do Útulku pro zvířata v nouzi
umístěno 89 koček, dalších 16 zvířat bylo buď exotických nebo
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domácích. Mezi zajímavé odchyty patřily např. agama vousatá,
korálovka, krab, leguán zelený, činčila či různé želvy.
V pondělí 27. července objevil šestatřicetiletý Plzeňan
na trávě za domem v ulici U Školky v Plzni na Slovanech želvu
druhu nádherná. Strážníci želvu odvezli do plzeňské záchranné
stanice živočichů.
V sobotu 29. srpna krátce po deváté hodině večer došlo
v jednom z bytů v Plzni na Slovanech k ostré hádce, která
vyvrcholila tím, že muž bodl dvaapadesátiletou ženu nožem. Po
převozu do nemocnice musela být žena okamžitě operována.
Podezřelý byl následně eskortován do policejní cely.
U plzeňské borské věznice, největší věznicí v České
republice, vyroste do příštího roku nová výrobní hala pro
trestance.
Jedná
se
o
továrnu
pro
zaměstnávání
300
odsouzených. Do práce se budou dostávat vězni tunelem přímo
z věznice. Jde o první případ spolupráce soukromého subjektu
a státu v České republice, kdy se na státním pozemku staví
firemní objekt. Halu, která by měla být hotová do konce
června 2021, staví německá firma.
V sobotu 12. září večer se strážníci v Plzni na
Slovanech podíleli na záchraně lidského života. Po příjezdu
na místo hlášené potyčky ležel v tramvajovém kolejišti
nedýchající muž bez hmatného pulsu. Jeden ze strážníků se
pustil do resuscitace, se kterou pomohl i kolega z další
hlídky. Záchranářům strážníci muže předali už s obnovenými
životními funkcemi.
Plzeňští zastupitelé jmenovali nového velitele Městské
policie Plzeň. Stal se jím komisař Policie České republiky
Petr Vlk.
Největší požár plzeňských hasičů se stal ve čtvrtek 17.
září. Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem opuštěného areálu
v Přeštické ulici. Na místě bylo 18 profesionálních a
dobrovolných hasičů, vyhlášen byl nejvyšší, mimořádný stupeň
poplachu. Podle prvních odhadů je škoda odhadnutá na 1,5
milionu korun, uchráněné hodnoty jsou 40 milionů. Případ
převzali kriminalisté.
Ve středu 21. října ráno nedbali na zákaz popíjení
alkoholu dva muži na lavičce před budovou Hlavního nádraží
Českých drah v Plzni. Neunikli však pozornosti hlídky Městské
policie. Když dvojice hlídku zahlédla, rychle dopila otevřené
láhve piva a začala náhle nahlas vykřikovat, že zapíjí žal
nad smrtí kamaráda. Zkouška na alkohol u obou mužů ukázal
hodnotu přes dvě promile.
V pondělí 2. listopadu v půl třetí odpoledne narazila
hlídka
Městské
policie
nedaleko
vlakového
nádraží
na
třiapadesátiletého muže. Ten evidentně nezvládl konzumaci
alkoholu, protože se potácel po chodníku a několikrát upadl.
Strážníkům zvládl s obtížemi sdělit, že nic nepil. Podrobil
se dechové zkoušce a ta ukázala 3,24 promile alkoholu v krvi.
Byl odvezen do protialkoholní záchytné stanice.
V noci 17. listopadu na Slovanské ulici v Plzni na
Slovanech zasahovali záchranáři s policií, kde došlo k útoku
nožem. Muž krátce po půlnoci oznámil, že byl napaden nožem.
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Po příjezdu na místo našli kriminalisté devětačtyřicetiletého
muže se zraněním horní části těla a ruky, a byl převezen na
urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň. Na stejném oddělení
skončila i čtyřiapadesátiletá žena s podezřením na zranění.
Oba aktéři byli opilí. Kriminalisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání těžkého ublížení na zdraví
ve stadiu pokusu.
Ve středu 4. prosince dopoledne zemřela sedmdesátiletá
důchodkyně při dopravní nehodě v Částkově ulici v Plzni. Žena
přecházela mimo přechod pro chodce a střetla se s kamionem. U
46letého řidiče nákladního vozu byla dechová zkouška na
alkohol negativní.
Ten samý den na zastávce v plzeňských Skvrňanech vlak
Pendolino srazil školačku při přebíhání kolejí na trati
z Plzně do Chebu. Dívka na místě zemřela.
V pátek 18. prosince ráno v Plzeňském Prazdroji se stalo
neštěstí. Dvaačtyřicetiletého řidiče ze středních Čech
přimáčkl vysokozdvižný vozík a utrpěl tak závažná zranění
pánve a horní poloviny těla. Při převozu do nemocnice byl
v bezvědomí, ale přes snahu lékařů vážným zraněním podlehl.
Poslední den v roce byl podle policistů Plzeňský kraj
poměrně klidný, i když měl zhruba šedesátku výjezdů. Ve
čtyřech desítkách šlo o oznámení kvůli pyrotechnice.
Hlídky Městské policie po 21. hodině kontrolovaly
zejména dodržování zákazu vycházení osob, a zda jsou uzavřena
restaurační zařízení. Pohyb osob v nočních hodinách řešila
hlídka domluvou.
Bohužel Silvestr přinesl i tragickou událost, když při
požáru
v rodinném
domě
v Plzni
ve
Skvrňanech
zemřel
třiašedesátiletý muž.
Záchranáři
vyjížděli
celkem
k sedmdesáti
zásahům.
Jednalo se o standartní události spojené s oslavami a
samozřejmě se zhoršením zdravotního stavu.
Hasiči vyjížděli k deseti případům, nejčastěji k požárům
komínů a kontejnerů.

D o p r a v a

(12)

S účinností od 1. ledna byl Radou města Plzně schválen
nový tarif Integrované dopravy na území města Plzně. Přinesl
změny studentům, důchodcům, cestujícím s dětmi, ale také
pejskařům.
Nadále
platí
spolupráce
mezi
Plzeňskou
městskou
hromadnou dopravou, HC Škoda Plzeň a Divadlem Alfa. Vstupenku
či permanentku lze použít jako jízdenku v celé sezoně vždy 90
minut před začátkem zápasu nebo představení, po celou dobu
jeho trvání a 120 minut po skončení.
Od soboty 4. ledna se uzavřely ulice Šumavská a Goethova
pro osobní automobilovou dopravu. Vedení města tím chce
zabezpečit větší bezpečnost chodců a vylepšit plynulost
městské hromadné dopravy. Výjimky mají pouze autobusy a
trolejbusy, dále vozidla vězeňské služby a policie.

64
V noci z 15. na 16. ledna na hlavní železniční trati
Plzeň - Praha začal hořet vlak přímo v novém železničním
tunelu u Ejpovic. Začal hořet druhý a třetí vagon. Vlak musel
zastavit, oheň naštěstí hned uhasila osádka vlaku. Dva
členové posádky a jeden cestující skončili v péči záchranářů.
Šlo o první zásah tohoto typu od otevření tunelu v roce 2018.
Ejpovický tunel je nejdelší v České republice a měří 4150
metrů.
Zákaz vjezdu do Šumavské ulice, která je v úseku
Nádražní-Vocelova už téměř měsíc uzavřena pro individuální
dopravu. Někteří řidiči ale uzavírku nerespektují. Policie
řešila denně desítky přestupků.
Od pondělí 16. března do 29. března byla pro osobní i
veřejnou dopravu uzavřena Francouzská třída. Dopravní omezení
postihla také ulice U Letiště a Lobezskou. K omezení došlo
kvůli opravě povrchu vozovky a proběhlo ve dvou etapách.
Autobusy č. 29 a 30 jezdily v obou směrech po objízdné trase
Částkovou a Slovanskou ulicí.
Ve stejném termínu proběhla uzavírka ulice U Letiště
v rámci akce „Opatření pro eliminaci přetížení stokového
systému na Borských polích“ s výjimkou vozidel Městské
hromadné dopravy.
Od 30 března do 5. dubna se omezila doprava v Lobezské
ulici, kde se prováděly úpravy povrchu mostu přes vlakové
nádraží. Objízdná trasa byla ulicemi U Prazdroje, Sirková a
Železniční.
Až o 70 procent klesl počet cestujících plzeňskou
hromadnou dopravou z důvodu koronaviru. Ta omezila provoz na
některých linkách, vybrané spoje ale posílily.
Ten samý den začala rekonstrukce Francouzské ulice.
Výměna povrchové vrstvy vozovky se uskutečnila v úseku
Částkova-Slovanská alej včetně napojení ulic Krejčíkovy,
Strnadovy a Čapkova náměstí. Stavba ovlivnila provoz Městské
hromadné dopravy, linky 29 a 30 byly odkloněny.
Oprava měla začít už v pondělí 16. března. Důvodem
posunutí byla omezení na straně zhotovitele. Práce skončily
v neděli 19. dubna a celkové náklady vyšly zhruba na tři
miliony korun.
Od 14. dubna Plzeňské městské dopravní podniky si
zapůjčily pro testování bateriový trolejbus od ostravské
Ekovy Electric. Trolejbus byl využíván na lince 19 spojující
východní a západní část Plzně. Důvodem bylo testování a
zkušenosti řidičů z ovládání vozu i dojmy cestujících.
Zapůjčený trolejbus jezdil v Plzni měsíc.
Ve druhé polovině roku Plzeňské dopravní podniky
nakoupily po dvaceti letech tramvaje 40 T (ForCity Smart).
Moderní velkokapacitní tramvaje byly nasazeny na linky č. 2 a
4. Náklady na pořízení jedné tramvaje činí 55 milionů korun.
Tramvaje
byly
vyrobeny
v plzeňském
koncernu
Škoda
Transportation.
Od pondělí 20. dubna se vybrané linky městské hromadné
dopravy v Plzni vrátily do normálního provozu.
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Plzeňské městské dopravní podniky vyřadily v tomto roce
nejstarší částečně nízkopodlažní tramvaje Astra, které
v našem městě jezdily přes 20 let.
Dále Plzeňské dopravní podniky podepsaly smlouvu na
dodání pěti tramvají typu EVO2. Moderní vozy byly postupně
dány
do
provozu
postupně.
Tyto
zcela
bezbariérové
středněkapacitní klimatizované tramvaje nabídnou více míst
k sezení i stání a mají tišší provoz.
I přes omezení cestování kvůli koronaviru se Plzeňskému
kraji nevyhnuly vážné dopravní nehody. Od ledna do dubna
zemřelo na silnicích Plzeňského kraje 12 osob, lehce
zraněných bylo 23 a těžce zraněných 378.
Od pondělí 4. května Plzeňské městské dopravní podniky
zrušily některá mimořádná opatření, která byla přijata kvůli
pandemii koronaviru. Jedním z nich bylo obnovení zastávek na
znamení, otevřela se zákaznická centra i doplatkové prodejny,
přepravní kontroly se vrátily do standartního režimu provozu
za přísných hygienických podmínek. Prodej jízdenek u řidiče
zatím nebyl obnoven, protože zůstaly uzavřeny přední dveře u
řidičů autobusů a trolejbusů. V obvyklém rozsahu začala opět
fungovat činnost revizorů.
Z důvodu pokračující výstavby kanalizace v Koterově byla
výstupní zastávka linek 22, 51 a linky N5 pro spoje do
Radobyčic, přeložena od 11. května na dobu přibližně jednoho
měsíce o 140 metrů dále po směru jízdy za křižovatku s ulicí
Na Hačkách.
Od 16. května do 13. června z důvodu opravy tramvajové
trati ve Sladkovského ulici jezdily tramvaje linek 1
v uvedeném období v trase Bolevec-Mikulášské náměstí-Bolevec.
Tramvaje linky 2 jezdily v trase Světovar-Skvrňany-Světovar
obousměrně přes Slovany s odbavováním ve všech zastávkách
linky 1 na Slovanské třídě.
V polovině května plzeňská společnost Škoda Electric ze
skupiny Škoda Transportation zaznamenala exportní úspěch.
Firma dodá do hlavního města Bulharska třicet moderních
nízkopodlažních trolejbusů za zhruba 500 milionů korun.
V poslední době české trolejbusy jezdí ve zhruba třiceti
zemích světa.
Od pondělí 25. května se vrátila Městská hromadná
doprava do normálu. Přestaly platit výlukové jízdní řády a
začaly fungovat kompletně všechny spoje, jak víkendové, tak
večerní. Nadále platilo nošení roušek do vozů Městské
hromadné dopravy a v čištění vozů se nadále pokračovalo
stejně jako v nouzovém stavu.
Koncem května plzeňská Škoda Transtech předala první
moderní obousměrnou 100% nízkopodlažní tramvaj ForCitySmart
Artis do Tampere. Postupně do tohoto finského města zamíří
devatenáct vozidel za více než 100 mil. eur.
Plzeňský kraj ve spolupráci s Policií České republiky
spustil se začátkem prázdnin mediální kampaň s názvem
Zpomal!. Kampaň trvala tři měsíce a zaměřila se hlavně na
prevenci dopravních nehod a dopravní bezpečnostní výchovu
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dětí. Kampaň byla také doplněna o rozhlasové spoty a v září
vzdělávací akce pro školáky.
Od pondělí 29. června se v centru Plzně změnil způsob
platby za parkovné. Řidiči museli nově zadávat SPZ. Nový
systém odstranil tzv. botičkování. Kontrolu o zaplacení
parkovného nyní provádí technik prostřednictvím mobilní
aplikace. Pořízení systému vyšlo město na 570 tisíc korun bez
DPH.
Od července začaly v Plzni velké opravy tramvajových
tratí. Jednalo se o kompletní rekonstrukci v Solní ulici,
dále začala velká oprava tramvajových kolejí na Skvrňanské
třídě, v úseku od zastávky pod centrálním autobusovým
nádražím ke křižovatce s Tylovou ulicí.
Projet centrum Plzně veřejnou dopravou nebylo kvůli
obnově kolejí snadné. Místo tramvají jezdily po dobu
zastavení tramvajového provozu autobusy.
V úterý 14. července byla oficiálně zahájená stavba
druhého západního okruhu, který propojí plzeňskou čtvrť Bory
se Severním Předměstím a výpadovkou na Karlovy Vary. Významná
stavba za téměř dvě miliardy korun ulehčí dopravně přetížené
Plzni a měla by být hotová nejpozději do února roku 2023.
Od osmého srpna začala v Plzni na Skvrňanech výluka
tramvají ve Skvrňanské ulici. Linku 2 ze Skvrňan do Bolevce
nahradil autobus 2A, který jezdil na Anglické nábřeží, kde
byl přestup na tramvaj ve směru na Světovar a Slovany.
Tramvajová linka číslo 1 poté jezdila z Bolevce jen do sadů
Pětatřicátníků.
V září a říjnu v areálu DEPO2015 proběhl projekt Prostě
pořád řídím, který pořádaly odbory sociálních služeb a
registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně. Dvě desítky
řidičů-seniorů si tak oživily pravidla silničního provozu.
Pro velký zájem byly kurzy naplánované na jaro příštího roku.
Od 1. září v Plzni mohli řidiči elektromobilů parkovat
bezplatně. Nové pravidlo schválili plzeňští radní a platné je
od 1. září 2020 do 31. srpna 2023. V Plzni se to týkalo
několika desítek vozů.
Začátkem září začal sloužit nový železniční most pod
plzeňskou Bílou Horou na trati z Plzně na Žatec. Nový most
dlouhý 45 metrů je součástí silniční stavby mezi Plaskou a
Chrásteckou ulicí, současně byl postaven most přes Jateční
ulici pro vlečku do bývalého pivovaru. Nový most vznikl
včetně demolice toho původního v neuvěřitelně krátké době 135
dnů.
Od září začaly jezdit plně nízkopodlažní všechny
autobusy, trolejbusy a tramvajové linky č. 1 a 2. O víkendech
a svátcích byla zajištěna bezbariérovost na všech spojích.
Poslední linkou, kde se ještě budou objevovat vysokopodlažní
tramvaje, je linka číslo 4. V případě dostatku finančních
prostředků dojde k úplné nízkopodlažnosti na konci příštího
roku.
Škoda Electric ze skupiny Škoda Transportation vyrobila
deset nových trolejbusů pro norské město Bergen. Jedná se o
moderní nízkopodlažní vozy.
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Ve středu 16. září se po rozsáhlé rekonstrukci téměř po
čtvrt roce tramvaje na linkách č. 1 a 2 vrátily do Solní
ulice v Plzni. Cestující tak mohli cestovat bez omezení a
přesedání do autobusů. V Solní ulici byla zrekonstruovaná
tramvajová trať a zároveň také inženýrské sítě. Celkové
náklady na opravu Solní ulice přišly na 41,7 milionů korun
včetně DPH.
V pátek 18. září byla podepsána smlouva mezi prvním
náměstkem primátora Romanem Zarzyckým se sdružením tří firem
na kompletní rekonstrukci areálu tramvajové vozovny v Plzni
na Slovanech za 1,697 miliardy korun, z toho 50 milionů eur
by mohl činit úvěr z Evropské investiční banky.
V sobotu 10. října dopoledne se na kruhovém objezdu na
náměstí Generála Píky v Plzni na Slovanech střetl osobní vůz
VW Passat s tramvají. Zraněna byla čtyřicetiletá řidička a
čtyři nezletilé osoby z jejího vozu. V tramvaji ke zranění
nedošlo.
Od
pondělí
19.
října
nevyjely
meziměstské
linky
v Plzeňském kraji zajišťující dopravu dětí do škol a po
vyučování zase domů. Kvůli uzavření škol bylo nařízeno, aby
autobusové spoje jezdily podle prázdninových jízdních řádů.
Provoz autobusů by se měl do běžného režimu vrátit
s opětovným nástupem dětí do školy.
Ten samý den (19. 10.) do 13. listopadu na plzeňské
křižovatce U Trati do Doudlevecké byly vypnuty semafory a
provoz řídili policisté. Důvodem byla výměna technologie
světelného signalizačního zařízení a výměna povrchu vozovky.
Provoz řídili policisté z dopravního inspektorátu Městského
ředitelství
policie
Plzeň
ve
spolupráci
s policisty
z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie v
Plzeňském kraji. V období od 24. do 25. října a v období od
31. října do 1. listopadu došlo k úplné uzavírce ulice U
Trati.
Od pondělí 2. listopadu byla uzavřena v Plzni na
Slovanech Slovanská alej (mezi konečnou tramvají číslo 1 a
Koterovskou ulicí), a to kvůli výstavbě nové vozovny na
Slovanech. Doprava bude omezena až do března 2021. Tramvaje
jezdily po vymezené objízdné trase, která vedla Jasmínovou
ulicí.
Od 15. do 24. listopadu trvala v Plzni výluka na tratích
tramvajových linek číslo 1 a 2 kvůli stavebním pracím na
vodovodu na Mikulášském náměstí. Tramvaje jezdily z Bolevce a
Skvrňan jen na náměstí Republiky. Tam na ně navázal autobus ½
A, který jezdil po okruhu náměstí-Světovar-Slovany-náměstí.
16. listopadu začala jedna z největších akcí v novodobé
historii Plzeňských dopravních podniků, rekonstrukce vozovny
Slovany. Rekonstrukce tramvajové vozovny bude probíhat za
plného provozu vozovny a měla by vyřešit především problém
nedostatečné kapacity a špatného technického stavu budov.
Celá rekonstrukce přijde na téměř 1,7 miliardy korun. Kvůli
výstavbě vozovny byl povolen vjezd do Slovanské aleje pouze
vozům Městské hromadné dopravy. V Plzni jezdí tramvaje od
roku 1899. První společné depo s autobusy a později i
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trolejbusy bylo v Cukrovarské ulici. Protože přestalo stačit,
vyrostla za druhé světové války tramvajová vozovna v místě
bývalého pískového lomu na Slovanech. Vozovna na plzeňských
Slovanech byla postavena v roce 1943, stála téměř za městem a
vyjela z ní na linku první tramvaj. V současné době se tam
ale kvůli nestabilnímu podloží některé koleje propadají, dvě
tramvaje už tam vůbec nesmějí vjet. Celá rekonstrukce skončí
v roce 2022.
V neděli 6. prosince večer policisté havarovali, když
pronásledovali zloděje, který ukradl automobil v Plzni na
Slovanech. Při pronásledování odcizeného vozidla došlo
v centru města Plzně ke střetu služebního vozidla s osobním
vozem značky Chrysler. Dechové zkoušky u obou řidičů byly
negativní. Z místa nehody transportovali zdravotníci dvě
zraněné osoby. Pronásledované auto posléze zastavila další
hlídka policie.
V Plzeňském kraji tento rok zemřelo při dopravních
nehodách 31 osob, celkem bylo 3 731 dopravních nehod (o 360
nehod méně ve srovnání s rokem 2019), těžce zraněno 94 osob,
lehce 1 478 a hmotná škoda představovala 254 milionů korun.
Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy,
druhé místo zaujímá nepřiměřená rychlost a třetí nedání
přednosti. Alkohol při dopravní nehodě byl u řidiče zjištěn u
301 osob. Ze statistik vyplývá, že nejvíce se bourá v pátek a
ve středu, nejméně v neděli.

Z d r a v o t n i c t v í

(13)

Tento rok přinesl do zdravotnictví novinky. Neschopenky
se začaly vystavovat elektronicky, od června začal fungovat
lékový záznam pacienta, to znamená nové fungování pojišťoven,
větší pravomoc praktických lékařů nebo u chronických pacientů
začaly přispívat pojišťovny na konopí.
Od nového roku začal v plzeňském Biomedicínském centru
plzeňské lékařské fakulty sloužit vědcům špičkový přístroj,
nový počítačový tomograf, který pomáhá při vývoji umělých
jater. Přístroj přišel na 15 milionů korun.
V sobotu osmého února bezdomovkyně porodila miminko
přímo na peronu hlavního plzeňského vlakového nádraží
v Plzni. Žena, ročník 1991, zvládla porod i bez odborné
asistence zřejmě z důvodu, že šlo o již čtvrté dítě.
Přivolaní záchranáři narozeného chlapečka i s maminkou
odvezli do Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně.
26. února představili veřejnosti odborníci v Obchodním
centru Olympia v Plzni zcela nový robotický systém Da Vinci.
Od letošního dubna začnou lékaři robotického centra plzeňské
fakultní nemocnice operovat například urologická nádorová
onemocnění nebo provádět některé gynekologické a chirurgické
zákroky. Jedná se o miniinvazivní výkon, který garantuje
nízké krevní ztráty. Robot se také mimo jiné dostane do míst,
která jsou rukou nedostupná.
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Začátkem roku plzeňští záchranáři získali unikátní
přístroj na převoz novorozenců. Ten nese název Baby Pod 20 a
je vyroben z obdobných materiálů jako Formule 1. Přístroj je
určen pro případy překotných porodů mimo zdravotnického
zařízení a umožňuje bezpečný transport dětí do 8 kil
s možností zajištění kvalitního termomanagementu. Přístroj
mají jen záchranáři v Plzeňském kraji.
Fakultní
nemocnice
v Plzni
měla
problém.
Pacient
z neurochirurgie (polský řidič) byl do Plzně převezen
karlovarskými záchranáři 1. března v umělém spánku. Měl
krvácení do mozku, byl urgentně operován a 6. března
probuzen. Poté byl po zdravotních problémech testován na
COVID-19 a ten vyšel pozitivně. Na neurochirurgickém oddělení
proto musela být zavedena veškerá režimová opatření. Zavřena
byla celá klinika, zrušeny byly také všechny operace. Veškerý
neurochirurgický personál (59 lidí) byl poslán do karantény.
V červnu
otevřela
Fakultní
nemocnice
v Plzni
psychoterapeutické centrum pro děti. Centrum poskytuje péči
dětem, které byly hospitalizovány ve Fakultní nemocnici Plzeň
nebo jsou v ambulantní péči odborníků Fakultní nemocnice.
Péče je určena předškolním dětem i mladším školákům, centrum
nabízí i rodinné poradenství.
V pondělí 22. června dvojice Václavů, filmař a pohádkář
Václav
Chaloupek
spolu
s Václavem
Berkou
z plzeňského
pivovaru uspořádali Odpoledne netradičního setkání v Plzni.
Jednalo se o poděkování za nasazení zdravotnického personálu
Fakultní nemocnice Plzeň v době pandemie koronaviru.
Ten samý den rozhodli plzeňští zastupitelé o prodeji
polikliniky Slovany v Plzni na Slovanech, která není v rukou
soukromého subjektu. Město Plzeň jí nabídne k prodeji za 69
milionů korun. Polikliniku má v současné době v pronájmu
soukromá společnost, která má s městem uzavřenou nájemní
smlouvu do roku 2024. Opozice se obává toho, že jakmile se
objekt prodá, město nebude mít kontrolu nad tím, co v něm
bude.
Fakultní nemocnice Plzeň obnovila opět odběrné místo na
covid. Lidé podezřelí na onemocnění covidem-19 se mohli
nechat opět vyšetřit v odběrovém stanu u vjezdu do bývalé
vojenské nemocnice na Borech.
Ve čtvrtek 8. října plzeňská nemocnice Privamed otevřela
nové odběrové místo na testování na onemocnění covid-19.
Místo bylo určeno nejen indikovaným pacientům, ale také
samoplátcům.
Od devátého října v celém areálu Fakultní nemocnice
v Plzni začal platit zákaz návštěv.
Ve čtvrtek 15. října bylo hospitalizováno ve Fakultní
nemocnici v Plzni osmdesát čtyři
pacientů infikovaných
koronavirem. Od začátku pandemie to byl tak nejvyšší počet.
Fakultní nemocnice tudíž otevřela nový urgentní covid příjem
v areálu bývalé Vojenské nemocnice na Borech a pro covidové
pacienty další speciální oddělení v covidovém pavilonu ve
Fakultní nemocnici Bory.
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Nový urgentní příjem fungoval nepřetržitě a disponoval
807 lůžky napojenými na kyslíkovou terapii a 90 plicními
ventilátory.
Na základě prognóz se stále navyšovala kapacita lůžek
pro pacienty s COVID-19, a to jak ve Fakultní nemocnici
Plzeň, tak v dalších nemocnicích, a omezovala se tak
operativa.
Během října značně zesílila pandemie covid-19. Proto
vznikl na Borech nový urgentní příjem, začala fungovat linka
pomoci a strážníci trasovali kontakty lidí nakažených
koronavirem.
Obrovskou a naprosto nečekanou vlnu zájmu vyvolala
společná výzva města Plzně a Fakultní nemocnice Plzeň, která
oslovovala
veřejnost
s žádostí
o
výpomoc
v sociálních
službách i nemocnici. Hned v prvních dnech se přihlásilo přes
sto lidí. Hlásili se senioři, maminky na mateřské dovolené,
studenti či zaměstnanci utlumených firem. Do pomoci se
zapojili také studenti Fakulty zdravotnických studií.
Fakultní nemocnice v Plzni se od 1. prosince vrátila do
běžného režimu díky zlepšení epidemiologické situace. Lékaři
se vrátili k odloženým a plánovaným operacím v Plzeňském
kraji.

Š k o l s t v í (14)
Základní škola a mateřská škola při Fakultní nemocnici
Plzeň již na osmnáctý školní rok provozuje ojedinělé zařízení
v České republice. Jedno z pracovišť se nachází u nás na
Slovanech a to v Brojově ulici 14, kde jsou zřízeny třídy pro
první stupeň. Tato školní pracoviště přijímají děti s různými
potížemi na základě doporučení pedagogicko-psychologické
poradny nebo i doporučení odborného lékaře. Devátého a
jedenáctého března se konaly dny otevřených dveří, na které
mohli přijít rodiče s dítětem.
Letošní zápisy do základních a mateřských škol se konaly
bez přítomností dětí. Rozhodlo o tom ministerstvo školství.
Zápisy se uskutečnily v dubnu. Zákonní zástupci mohli
k zápisu
dětí
využít
datové
schránky
škol,
e-mail
s elektronickým podpisem, poštu a někdy také úřední hodiny.
Budoucí prvňáčky učitelé seznámili se školním prostředím
až po skončení epidemie.
V pondělí 1. června studentům začaly trochu jiné
maturity. Pro více než tři a půl tisíce studentů začaly
státní maturity. Ty letos poznamenala koronavirová krize a
odložení řádného termínu zhruba o měsíc. Studenti psali
didaktické testy z českého jazyka a volitelného druhého
předmětu, tak, že např. psali se zhruba dvoumetrovými
rozestupy mezi lavicemi. Dále čekali studenty ještě maturity
ústní, které byly složitější. Šlo o dodržení hygienických
norem,
kdy
se
muselo
po
každé
zkoušce
vyvětrat,
vydezinfikovat místo po maturantovi. Nekonalo se ani předání
vysvědčení na radnici.
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Konec školního roku byl v letošním roce netradiční.
S žáky pátých a devátých tříd se školy rozloučily na
zahradách, bylo zrušeno slavnostní vyřazení maturantů.
Město Plzeň nechalo opravit během prázdnin některé
budovy svých základních i mateřských škol. K aktuálně
největším stavebním investicím patřila nástavba čtvrtého
patra na 20. základní škole v Brojově ulici. V přistavěném
podlaží vzniklo sedm nových odborných učeben, kabinety pro
učitele a sociální zařízení. Náklady byly vyčísleny na 47
milionů korun.
V Plzni letos nastoupilo do základních škol přes 14,5
tisíce žáků, prvňáčků bylo více než 1600. Na některých
místech v kraji zahájili učitelé a žáci školní rok netradičně
v rouškách. Některé školy v Plzeňském kraji byly uzavřeny.
V úterý 1. září byla slavnostně otevřena 21. základní
škola na Slovanské aleji 2072/13 v Plzni na Slovanech. Škola
totiž oslavila 60. výročí svého založení. Při té příležitosti
byl vypuštěn panem primátorem Martinem Baxou svazek 60
balónků, na jehož závěsu bylo připevněno pouzdro se vzkazem
pro případného nálezce. Balónky doletěly na Šumavu, na Špičák
na zahradu dvou žáků z 3. a 5. třídy základní školy Karla
Klostermanna v Železné Rudě. Díky jim a paní učitelce,
vznikla úžasná odpověď, která žáky, pedagogy a zaměstnance
plzeňské školy potěšila a dojala.
21. základní škola v Plzni na Slovanech vyučuje od
školního roku 2020/2021 na prvním stupni ve dvou bilingvních
třídách. Jedná se o cizojazyčnou výuku nejazykového předmětu,
při kterém není kladen důraz na získání nových znalostí
v cizím jazyce, ale na získání znalostí v nejazykovém
předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žáci si nepřekládají
a v angličtině jsou pak schopní i přemýšlet, neučí se jen
anglický jazyk, ale učí se v angličtině. Škola získala
povolení školské rady, Rady města Plzně a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k výuce
předmětu výtvarná výchova v anglickém jazyce.
Od
čtvrtka
10.
září
bylo
nařízeno
ministerstvem
zdravotnictví České republiky povinnost nošení roušek ve
společných prostorech škol, ale ve třídě si je ale žáci mohli
sundat. Později stát přitvrdil, ve všech školách, vyjma
školek a 1. stupně základních škol, byly roušky povinné i při
výuce. Rodiče i děti odsuzovali nošení roušek ve školách,
ředitelé se s protesty nesetkali.
Magistrát města Plzně vyhlásil unikátní anketu, která
zmapovala situaci ve všech 26 městem zřizovaných základních
školách. Zpětnou vazbou 722 rodičů pomocí online dotazníku
město zjistilo, že u 18 základních škol se projevil pozitivní
výsledek, kdy více než 40 procent rodičů bylo zcela či spíše
spokojeno, u osmi základních škol převažovali rodiče spíše
nespokojení s nastavením dálkové výuky ve škole. Základní
školy byly uzavřeny od 11. března 2020, dobrovolný návrat do
tříd si od 11. května 2020 zvolilo 70 procent deváťáků, od
25. května 2020 se pak do lavic v Plzni vrátilo 43 procent
žáků prvního stupně. Ze dne na den uzavřela vláda všechny
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školy. V Plzni se toto opatření týkalo 14 650 žáků. Tak se
muselo přejít kompletně na distanční výuku všech tříd. Rodiče
jako hlavní pozitiva uváděli, že se jejich dítě naučilo
pracovat
samostatně,
zodpovědně,
oceňovali
kreativitu
učitelů, ale také rozvoj digitálních dovedností svých
potomků. Negativum uváděli nesystematičnost distanční výuky,
jednotliví učitelé využívali rozdílné komunikační nástroje a
také to, že probíhalo pouze zadávání úkolů, bez online výuky.
Stipendium od Plzeňského kraje pro nejlepší studenty a
doktoranty plzeňských veřejných vysokých škol dostalo celkem
jedenáct studentů u příležitosti Dne boje studentů za svobodu
a demokracii. Každý z nich obdržel dvacet tisíc korun.
Studenti byli vybráni podle návrhu plzeňské Západočeské
univerzity a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
Slavnostní předání pamětních listů a stipendií se uskutečnilo
6. října v Měšťanské besedě v Plzni.
Plzeňské základní školy byly kvůli koronavirové pandemii
uzavřeny. Školní jídelny však zůstaly v provozu. Žáci či
jejich rodiče si mohli pro obědy chodit k výdejnímu okénku.
Jídelny nabízely možnost odběru jídla i strávníkům z řad
veřejnosti. Lidé si mohli vyzvednout hotové jídlo v základní
škole v místě svého bydliště.
Místostarostka městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Eva
Trůková v polovině října vyhlásila výtvarnou soutěž pro žáky
slovanských mateřských školek na téma Vánoční čas. Do
výtvarné soutěže se zapojilo 9 z nich a dohromady zaslaly 90
výtvarných
prací,
ze
kterých
porota
vybrala
10
nejzajímavějších. Autoři vybraných obrázků byli odměněni a
vedení Městského obvodu Plzeň 2 vytvořilo z nich tři
prosincové billbordy.
U 80. mateřské školy v Plzni na Slovanech v Úslavské
ulici na školní zahradě během čtyř zářijových dnů vyrostlo
nové víceúčelové hřiště. Díky modernímu měkkému povrchu
Smartsoft je hřiště bezpečné, bezúdržbové a navíc krásně
barevné a veselé.
Letos
vedení
městského
obvodu
rozhodlo
potěšit
mikulášskou nadílkou všechny děti ze slovanských mateřských
školek. Bylo rozvezeno dohromady 1065 balíčků celkem do 12
mateřských školek. Děti dostaly sladké mikulášské balíčky
plné dobrot a další drobné dárky, které klukům i děvčatům
udělaly velkou radost.

N e z a m ě s t n a n o s t,

c e n y

(15)

Tento rok znamená nejen pro Plzeňany větší výdaje.
Zdvojnásobil se poplatek za odvoz popelnic. Podle vedení
města je důvodem zdražení především zvýšení nákladů na odvoz
odpadu v Plzni, které nyní převyšují 200 milionů korun.
V minulém roce platili obyvatelé Plzně za odvoz zhruba 25
procent a město Plzeň zbylých 75 procent.
Od ledna zdražila také plzeňská voda. Městská společnost
Vodárna Plzeň zvedla cenu vodného a stočného o téměř 10 korun
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za metr krychlový. Cena vodného a stočného za metr krychlový
činila 88,83 korun včetně 15 procent DPH. Od ledna se zvýšila
na 98,81 korun.
Od ledna se také zdražila papírová jízdenka z 18 na 20
korun, ale cena předplatného vzrostla jen nepatrně (celoroční
předplatné místo 4002 korun na 4006 korun).
Plzeň také navýšila ceny nájemného v městských bytech,
které se nezvyšovaly od roku 2012. Cena nájemného činila 120
korun za metr čtvereční za měsíc (dříve 82,10 korun za metr
čtvereční).
Od ledna se zvýšila minimální mzda o 1250 korun na
14 600 korun.
V novém roce si finančně polepšili senioři a lidé
pečující o nejmenší děti. Průměrná starobní penze se zvýšila
z 13 500 na 14 400 korun.
Začátkem roku pohonné hmoty u čerpacích stanic v České
republice zlevnily o desítky haléřů. Průměrná cena benzinu
Natural 95 na 32,04 koruny za jeden litr (za poslední týden
klesla cena o 22 haléřů). Litr nafty stál průměrně 31,69
koruny (cena klesla za stejné období o 26 haléřů).
Od prvního března se více peněz vydalo za tvrdý alkohol,
cigarety, loterie či za vklady do katastru nemovitostí.
Za posledních deset let se téměř zdvojnásobil počet
domácností, které mají připojení k internetu, televizi a
telefon má už skoro každý, v bytech přibyly myčky nádobí a
sušičky prádla. Takže české rodiny si žijí v relativně pěkně
zařízených bytech a domech, běžné elektrospotřebiče má
naprostá většina z nich.
V pondělí 20. ledna a ve středu 22. ledna pomáhali
zástupci plzeňského úřadu práce zaměstnancům plzeňských hutí
a kováren, protože plzeňské hutě a kovárny začaly propouštět.
Mzdy firma vyplatila naposledy za srpen a ještě jen část.
V podniku, který kupuje německá skupina Maxe Aichera, by mělo
zůstat pouze 50 lidí.
13. února Krajský soud v Plzni povolil insolvenčnímu
správci prodej zkrachovalých plzeňských hutí a kováren Pilsen
Steel mimo dražbu. Kupcem je německá skupina Max Aicher,
která podniká ve výrobě oceli, nemovitostech a ekologii.
Česká republika v zelenině není soběstačná, vysoké ceny
určil evropský trh, a proto ceny zeleniny za pouhých pár dnů
raketově vzrostly.
Jeden kus salátové okurky přišel na téměř pětatřicet
korun, paprika červená jeden kilogram za 70 korun, jeden kus
ledového salátu přišel na 40 korun. Cena brambor vzrostla o
66 procent a cibule za jeden kilogram, dříve 13,08, v únoru
za 37,77 korun.
Česká republika měla začátkem roku čtvrtou nejvyšší
inflaci v Evropské unii. Celková míra drahoty vyjádřená
inflací v lednu meziročně vyskočila o 3,6 procenta. To je
nejvíce od roku 2012.
Cena vepřového masa vzrostla o 18,9 procenta, cena
uzenin o 12,2 procenta, cena ovoce o 14,7 procenta a cena
zeleniny o 7,1 procenta.
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Zdražování se týkalo také České pošty. Ceny známek:
obyčejné psaní doručené rychle činí 26 korun, při pomalém
doručení je cena známky 19 korun, obyčejné psaní do zemí
Evropské unie přijde na 39 korun a psaní mimo Evropskou unii
stojí 45 korun.
V dubnu ceny ropy se začaly propadat. Ty padaly hlavně
díky koronavirové krizi, protože se snížila poptávka po
pohonných hmotách. Celosvětově se prodej pohonných hmot
propadl asi o 30 procent, také díky covidu19.
V březnu klesla průměrná cena benzinu v České republice
na 31,51 koruny za litr, nafta zlevnila na 31,07 koruny za
litr.
V dubnu benzin u čerpacích stanic v České republice byl
nejlevnější za téměř čtyři roky, nafta klesla na 28,60 korun
za litr, benzin Natural přišel průměrně na 28,83 koruny za
litr.
V květnu se ceny ustálily, za litr benzinu Natural dali
řidiči 25,86 korun, za naftu to bylo 25,82 koruny za litr.
Začátkem června začaly ceny pohonných hmot stoupat.
Benzin Natural přišel v průměru v Plzeňském kraji na 26,17
korun a nafta na 26,06 korun. Benzin nadále zdražoval,
průměrná cena za litr Naturalu byla v průměru za 26,48 Kč a
nafty 26,23 Kč za jeden litr.
V červenci pohonné hmoty dále zdražovaly. Cena benzinu
vzrostla o 38 haléřů na 28 korun za litr, za naftu zaplatili
řidiči o 34 haléřů více než před týdnem, 27,51 Kč za jeden
litr.
V září se litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95
aktuálně prodával v průměru za 17,86 korun, na konci srpna
byl o sedm haléřů dražší), nafta zlevnila o pět haléřů na
průměrných 27,29 Kč.
V listopadu se cena benzinu Natural průměrně pohybovala
zhruba na 28 korunách za jeden litr, cena nafty činila okolo
27,23 korun za jeden litr.
Od května začala platit trojí sazba DPH na pivo. Tak
jeden nápoj, tři různé sazby daně z přidané hodnoty. A tím i
různé ceny pro zákazníky. 10 procent sazby DPH na točené
alkoholické
a
nealkoholické
pivo
v lahvi
konzumované
v restauraci, 15 procent na nealkoholické pivo odnesené
z restaurace ve džbánku, točené nealkoholické pivo do lahve u
stánku a 21 procent na točené alkoholické pivo odnesené
z restaurace
ve
džbánku,
točené
alkoholické
pivo
i
alkoholické pivo v lahvi vypité u stánku bez zázemí.
Od května došlo ke snížení sazby DPH vodného a stočného
v Plzni z 15% na 10%. Cena klesla ze současných 60 korun za
metr krychlových na 57,39 metrů krychlových a stočné se
zlevnilo z 38,81 korun na 37,13 korun za metr krychlový.
Člověk v Plzni průměrně spotřebuje asi 90 litrů vody za
den a v případě čtyřčlenné rodiny je to asi 130 metrů
krychlových.
Nezaměstnanost
v Plzeňském
kraji
v dubnu
vzrostla.
Zatímco v březnu činila 2,6 procenta, v dubnu se zvýšila na 3
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procenta. Plzeňský kraj je v nezaměstnanosti na sedmém místě
ze 14 krajů v republice.
V květnu
přišlo
velké
zdražování
v obchodech
s potravinami.
Nejvíce zdražil květák, 1 kus přišel v průměru na 66,24
(+ 62%), citrony za 1 kilogram 69,90 (+ 67%), jablka za 1 kg
36,17 korun (+46%), papriky 1 kilogram 89,18 (+26%) a rajská
jablka červená za 1 kilogram 64,57 (+21%), chléb konzumní
kmínový 27,79 za 1 kilogram (+2%), vepřový bůček 1 kilogram
za 107,81 korun (+24%), cukr krystal 1 kg 14,45 korun (+18%)
a pšeničná mouka hrubá za jeden kg 12,37 (+17%).
Meziroční i meziměsíční růst inflace ovlivnily nejvíce
právě rostoucí ceny potravin a nealkoholických nápojů. Na
zdražování se podepsala i pandemie koronaviru.
V prosinci potraviny jako celek stály prakticky stejně
jako o rok dříve. Např. zlevnila zelenina o 7,2 procenta,
vepřové maso zlevnilo o 6,8 procent, vejce stály o 5,2% méně
a také zlevnil cukr, zlevnilo také o 1,8% mléko, tvaroh
zůstal na stejné ceně nebo banány zlevnily o 9,4%. Ale naopak
se nejvíce zdražily hrozny stolní o 25,2%, mrkev o 8,2%,
mouka o 5,4%, chléb konzumní kmínový o 2%, pivo výčepní
světlé lahvové. Tabákové výrobky meziročně zdražily o 16
procent, lihoviny v průměru o pět procent.
Výrazně méně zaplatili díky covid-19 Češi i za brambory.
Ty na konci roku stály v průměru 12 korun a 60 haléřů za
kilogram. Právě na nich lze ukázat vliv koronavirové pandemie
na ceny potravin. Z brambor se vyrábějí např. hranolky, které
se hlavně konzumují v restauracích, v řetězcích s rychlým
občerstvením či u stánků. Jenže jejich odbyt tvrdě zasáhla
protiepidemická opatření. Brambor byl tedy přebytek, což se
odrazilo v nižších cenách.
Nezaměstnanost
v Plzeňském
kraji
mírně
vzrostla.
V červenci bylo na Úřadu práce v Plzni nezaměstnaných lidí
v regionu 13 553. Ve srovnání s červnem se tak nezaměstnanost
zvýšila o desetinu procenta, na 3,3 procent.
V listopadu
nezaměstnanost
v Plzeňském
kraji
mírně
poklesla z 3,2 procenta na rovná tři procenta. Bez práce
v regionu bylo 12 555 lidí. Počet pracovních míst se v říjnu
oproti září snížil o 1299 na 24 596. Nejvyšší podíl
nezaměstnaných byl v říjnu zaznamenán na Tachovsku (3,5%),
naopak nejméně nezaměstnaných bylo na jižním Plzeňsku (2,2%).
Ve druhém čtvrtletí mzdy v Plzeňském kraji po dlouhé
době mírně poklesly. Průměrná hrubá měsíční mzda činila
32 681 Kč, což představovalo meziroční snížení o 264 korun,
to je o 0,8 procenta.
Ceny bytů v Plzni se v době epidemie nezměnily. Plzeň
vnitřní město, prvorepublikový byt 4+1, 150 metrů čtverečních
s krbem přišel na 5 500 000 Kč, byt v Doubravce v panelovém
domě, 2+1, 50 metrů čtverečních před rekonstrukcí 2 500 000
Kč. Byt v Klatovech, udržovaný nedaleko centra ve zděném domu
2+1, 56 metrů čtverečních 1 800 000 Kč.
Ceny malých bytů v našem kraji meziročně stouply o 22
procent. V polovině roku stál metr čtvereční malých bytů do
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45 metrů čtverečních 52 300 korun. Pro srovnání, průměrná
cena za metr čtvereční byla v celé České republice 64 600
korun.
Počet obyvatel v Plzeňském kraji v letošním prvním
pololetí vzrostl o 1017 osob. Na zvýšeném počtu obyvatel se
podílela pouze migrace, přičemž 52,6 procent přistěhovalých
byli obyvatelé České republiky. Na základě předběžných
výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2020
celkem 590 916 obyvatel. Nejvíc obyvatel (551) přibylo
v okrese Plzeň-město.
Čtvrtina současných starobních důchodců odchází do
důchodu předčasně. Neodradilo je ani to, že nenávratně přišli
o peníze. V loňském roce tak odešlo do důchodu 642 636 osob,
v roce 2018 to bylo 618 842 lidí. Zatímco v roce 2009 to bylo
pouze 392 207 osob. Sílící zájem odejít na odpočinek dřív
může v některých oborech nadělat vrásky zaměstnavatelům.
Zejména v oblasti manuálních profesí a řemesel, kde se nedaří
zkušené pracovníky uspokojivě nahrazovat mladšími.
V tomto
roce
v Plzni
Božkově
bylo
otevřeno
depo
přepravní společnosti DPD. V předvánočním období a v době
covidové pracovalo depo na plné obrátky. Denně se tam sešlo
přes osm tisíc balíků, které pak kurýři rozváželi na určené
adresy. Lidé si přes internet objednávali nejen elektroniku a
hračky, ale například také cukroví nebo živé vánoční stromky.
Pro vytíženost přijala společnost také brigádníky. Ti byli
často z gastronomie, např. číšníci nebo barmani, kteří byli
propuštěni nebo mají zavřené firmy.

O s o b n o s t i

(16)

Bernard Guldener z Lobez, notář, dramatik a spisovatel
Bernard
Guldener
se
narodil
5.
srpna
1836
v
Horažďovicích a zemřel 15. září 1877 v Lomnici nad Popelkou.
Pocházel ze šlechtické rodiny, která za Maxmiliána II. v roce
1568 získala přídomek von Lobez (z Lobez) a měla významné
postavení v západních Čechách. Otec František Guldener,
šlechtický mecenáš, hospodařil na statku v Horažďovicích.
V roce 1839 se rodina přestěhovala do Plzně. V Plzni studoval
Bernard v letech 1846-1854 gymnázium. Během těchto let ho
ovlivnilo kulturní, intelektuální a vlastenecky smýšlející
rodinné prostředí. K častým hostům patřil např. Bedřich
Smetana. Po maturitě na plzeňském gymnáziu studoval Bernard
práva na pražské Karlově univerzitě (1854-58). Poté nastoupil
jako státní úředník v Plzni. Roku 1868 se oženil s dcerou
nadlesního Emilií Fichtlovou a téhož roku se jim narodil
stejnojmenný syn (1868-1939), později rovněž právník a
komunální politik na Plzeňsku.
Už během pražských studií psal Bernard Guldener lyrické
básně poplatné poetice májovců. V jeho pozůstalosti se
dochovaly dvě básnické sbírky. Napsal také dramata, hru
Kateřina II. a poslední král polský, které mělo premiéru
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v Plzni v roce 1868 a později tuto hru uvedlo Prozatímní
divadlo v Praze pod názvem Had v růžích. Satirická komedie
Mňau (1869) vyvolala v Plzni skandál, a poté musel autor
odejít do Hořovic, kde pracoval v notářské kanceláři. Za
vrchol jeho dramatické tvorby je pokládána veršovaná tragédie
Sofonisba (1875), příběh z punské historie, který autor pojal
jako podobenství současnosti. Pod pseudonymem B. J. Lobeský
napsal libreto k Dvořákově opeře Král a uhlíř (1875),
parafrázi na motivy z loutkových her. Přítelem a rádcem se
stal
Jan
Neruda.
Teprve
v pozůstalosti
byla
objevena
veselohra Katastrofy dlouhé chvíle. Počátkem 80. let 20.
století byla ve fondech Archivu města Plzně nalezena dosud
neznámá hra B. Guldenera. Vzhledem k tomu, že se nedochoval
titulní list, je v literatuře pracovně označován jako
Květinové zálety.
Když Bernard Guldener zemřel, chtěl Jan Neruda vydat
literární pozůstalosti spisovatele, ale vdova se nechtěla
rozloučit s jeho rukopisy.
Bernard Guldener byl pochován do rodinné hrobky na
plzeňském hřbitově u sv. Mikuláše, jeho jméno dnes nese
plzeňská ulice na Slovanech. Teprve posmrtně Plzeň ocenila
svého básníka.
Od 1. března se stal generálním ředitelem VODÁRNY PLZEŇ
Jiří
Kozohorský.
Vystudoval
Vysokou
školu
strojní
a
elektrotechnickou v Plzni, obor jaderná energetika. Pracovní
kariéru začal ve Škodovce, od 90. let minulého století
zastával
manažerské
pozice
v obchodních
a
výrobních
společnostech. Ve veřejné správě pracuje déle než deset let,
od roku 2010 zastával pozici ředitele Technického úřadu
Magistrátu města Plzně.
V pondělí 11. května oslavila dvaadevadesáté narozeniny
básnířka Hana Gerzanicová. Narodila se v Plzni na Roudné.
Před
emigrací
studovala
na
Filosofické
fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Krátce po druhé světové válce
emigrovala z tehdejšího Československa. Chvíli působila jako
profesorka na Masarykově univerzitní koleji v německém
Ludwigsburgu a poté odešla do Austrálie, kde strávila značnou
část svého života. Působila mimo jiné jako pedagožka v Sydney
a vedle toho studovala srovnávací náboženské vědy na Catholic
College of Education v Sydney se specializací na teologii a
lingvistiku. Jako básnířka se vepsala do podvědomí nejprve ze
stránek
dlouhé
řady
periodik.
Češtinou
napsané
básně
uveřejnila v etnických časopisech v Anglii a Itálii.
Po listopadu 1989 se vrátila do Plzně a začala
publikovat česky. Za svou uměleckou činnost získala již mnoho
ocenění a v roce 2009 jí byla v Senátu České republiky
udělena cena „Významná česká žena ve světě“.
Za tvorbu v anglickém jazyce ji Mezinárodní společnost
básníků v USA a Národní knihovna USA vyznamenaly oceněním
Básník roku a to dvakrát, v roce 1997 a 1999. Od roku 1997
náleží Haně Gerzanicové místo v internetové Mezinárodní síni
slávy v Philadelphii. Ve vlasti vyvíjí nezanedbatelnou
aktivitu přednáškovou.
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Hana Gerzanicová vstoupila do řad členů Střediska
západočeských
spisovatelů
v Plzni.
Je
členkou
Svazu
australských
spisovatelů,
Svazu
australských
básníků.
Pravidelně spolupracuje také s uměleckým uskupením Občanské
sdružení V-ART se sídlem v Písku.
Ve svém věku je spisovatelka stále tvůrčí a ve svých
básních se vyjadřuje k aktuálnímu dění. V únoru pokřtila Hana
Gezanicová svou knihu „Vzpomínky míst“ v prostorách na naší
slovanské radnici.
Paní Marie Bulová se narodila 19. července 1920 ve
Vídni, a tak tento rok oslavila sté narozeniny. Hned po třech
měsících po narození se přestěhovala s rodiči do Plzně. Do
osmdesáti let cvičila v Sokolu a po devadesátce pracovala na
zahrádce. V osmdesáti dokonce dokázala přeplavat jednu
z blízkých
přehrad.
Nepříjemné
období
koronaviru
si
zpestřovala šitím roušek pro své okolí.
V Plzni dlouho bydlela na Karlově a v 60. letech se
přestěhovala na Slovany. Nejprve do Nepomucké ulice, ale
později byt vyměnila za menší, kde žije dodnes.
Za druhé světové války přečkala i přes dva roky trvající
totální nasazení. Potom byla dlouho doma s dětmi. Nakonec
pracovala osmnáct let jako brusička ve Škodovce.
Paní Marie Bulová vychovala dvě dcery a těší se ze čtyř
vnoučat, pěti pravnoučat a jedné prapravnučky.
V Londýně zemřela ve věku 91 let česká sochařka Irena
Sedlecká. Plzeňská rodačka, která žila od roku 1967 ve Velké
Británii,
vytvořila
za
svou
uměleckou
kariéru
řadu
monumentálních portrétů a bust. Umělkyně, která ve světě
získala řadu ocenění, je pro Západočechy zajímavá i tím, že
vytvořila dnes nezvěstnou monumentální sochu Julia Fučíka,
která stávala na dnešním Mikulášském náměstí v Plzni. To se
před rokem 1989 jmenovalo náměstí Odborářů a gymnázium, které
tam stojí, neslo Fučíkovo jméno.
Bronzová socha nadživotního Fučíka, vytvořená Irenou
Sedleckou, byla odhalena v roce 1965. Do Velké Británie
emigrovala s manželem a třemi dětmi pouhé dva roky po
odhalení Fučíkovy sochy. Plzeňského Fučíka, po sametové
revoluci odstraněného z podstavce před gymnáziem, si pamatují
celé
generace
Plzeňanů.
Navzdory
době
poplatnému
ideologickému podtextu se jednalo o kvalitní dílo podtrhující
sochařčiny umělecké schopnosti.
Jako kvalitní sochařka se uplatnila i v emigraci, kde se
stala
dokonce
členkou
Královské
britské
sochařské
společnosti.
Nejznámější autorčino dílo, socha Freddieho Mercuryho,
stojí v Montreux.
V letošním roce oslavil „dřevěný herec, loutka“ Spejbl
100 let. V roce 1920 ho vyřezal ze dřeva řezbář Karel Nosek.
Spejbla uvedl v Plzni do světa Josef Skupa jako taťuldu
Spejbla. Podle vzpomínek Josefa Skupy jméno dostal spontálně,
a už mu zůstalo. Příjmení Spejbl nemá jasný původ, ale může
jít o zkomoleninu výrazu bejbl. To je v němčině hlupák nebo
popleta. Originální je jeho oblečení, plandavý frak má
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charakterizovat maloměšťáka a všeználka, který ale všechno
poplete. To ještě podtrhují jeho dřeváky.
Poprvé se objevil na prknech plzeňského divadla, a to
jako akrobat na hrazdě po boku Kašpárka.
Za 2. světové války byl Josef Skupa zatčen a loutky
Spejbla a Hurvínka skončily v trezoru gestapa. Po osvobození
údajně loutky vinou neznalostí amerických vojáků se našly na
smetišti, odkud je zachránil plzeňský školák.

Z a j í m a v o s t i

(17)

V tomto roce byl otevřen v prostorách bývalé elektrárny
Plzeňského Prazdroje nový minipivovar Proud.
Budova elektrárny byla postavena v letech 1905 až 1907
v rámci tzv. Spalkova projektu. Elektřinu dodávala do
tehdejších plzeňských pivovarů i části veřejného městského
osvětlení.
V bývalé
kotelně
elektrárny
bylo
po
kompletní
rekonstrukci usazeno dvacet nerezových cylindro-kónických
tanků, které slouží pro kvašení a ležení piva. V této hale se
bude také pivo stáčet do sudů i lahví a dále umisťovat do
přilehlého chlazeného skladu.
Pivovar by měl experimentovat a vařit menší várky piv
v průběhu celého roku. Základem je třicetihektolitrová varna.
Ročně by měl minipivovar vyprodukovat tisíc hektolitrů piva.
Název Proud si majitelé vybrali z důvodu, že minipivovar
vznikl přímo na soutoku řek Mže a Radbuzy a říční proud zde
získává na intenzitě.
První várka byla uvařena v úterý 29. září, ale s ohledem
na opatření proti šíření covidu 19 se veškerá výroba
přesunula
na
příští
rok.
Momentálně
minipivovar
jede
v omezeném testovacím režimu.
Pivo Plzeňského Prazdroje v tomto roce začaly rozvážet
nové vozy Mercedes Benz. Jedná se o speciální tandemové
nákladní automobily, přes dvacet metrů dlouhé long trucky.
Mají větší úložný prostor, každý long truck tak uveze přes 30
tisíc lahvových piv.
Plzeňská filharmonie letos oslavila 100 let od svého
založení. Od roku 2015 připravovala i zcela mimořádné
multižánrové projekty, které reflektují významné historické
události českých dějin.
Plzeňský
Prazdroj
připravil
společně
s Biopekárnou
Zemanka speciální krekry ve třech příchutích vyrobené
z pivovarského mláta. To je zbytková surovina ze sladu
používaného při výrobě piva a má výborné výživové vlastnosti.
Jana a Marek Roštíkovi z Plzně založili občanské
sdružení Svět podle Jakuba (jejich syn, který tragicky
zahynul ve 23 letech a byl talentovaný trumpetista). Po
rodinné tragédii se rozhodli podporovat a spojovat mladé
lidi. Rozhodli se zachránit vzácné barokní varhany, které
skrýval manětínský kostel svaté Barbory. K jejich nápadu se
přidaly stovky lidí, někteří přispěli finančně, jiní třeba
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svým vystoupením. Na jaře 2011 se s hrstkou známých vypravili
do Manětína. O zapomenutých varhanách natočili krátký film.
Pomoc postupně začali nabízet profesionálové z různých
uměleckých oborů i laici. Nakonec se podařilo potřebnou
částku tří milionů sehnat. Zbytek pokryly dotace z kraje a
ministerstva kultury. Barokní varhany byly svěřeny do péče
restaurátorovi Daliboru Michkovi. Při demontáži společně
narazili na nečekaný objev. Nástroj z roku 1721, který
sestavil pražský varhaník Leopold Spiegel, skrýval starší
měchy, které pocházejí až z roku 1541, takže se rázem staly
nejstaršími v Čechách. Během záchranných prací byl odhalen
ještě jeden unikát. Při čištění měchů si restaurátor všiml,
že jednotlivé spoje odkryly pergamen pravděpodobně s notovým
zápisem. Zřejmě šlo o staré zpěvníky. Když dosloužily, asi je
někdo rozřezal a kůži ještě použil.
Obnova se dotkla celého nástroje, od pedálů, klaviatury
a deseti rejstříků až po skříň a 180 dřevěných a kovových
píšťal. V květnu se varhany z kostela svaté Barbory vrátily
zase na kůr.
Poutní
chrám
nechal
postavit
hrabě
Václav
Josef
Lažanský, v roce 1697 ho vysvětil plaský opat Ondřej Trojer.
Manětínská farnost kostel postupně opravuje. Duchovní
prostory dostaly novou střechu, schodiště i opěrné zdi,
obnovily se také omítky, zajistily se trhliny ve zdech.
Rekonstrukce podle odhadů potrvá deset let.
17. a 18. dubna uplynulo 75 let od náletů britských a
amerických bombardérů na Plzeň. Ten první byl nejtragičtější
za celou druhou světovou válku.
Cílem útoku bylo seřaďovací a osobní nádraží a nálet je
do konce války vyřadil ze hry. Úspěch Britů však stál život
stovky lidí. Plzeňanů zahynulo 124, odhady celkového počtu
obětí stoupají až k 850. Počet obětí znatelně zvýšil přímý
zásah spojovacího koridoru, pod kterým byl protiletecký kryt.
Pumy vedle nádraží dopadaly také na Doubravku, Letnou,
Lobzy a Roudnou. Zničena byla také městská jatka a továrna
Západočeského řeznického a uzenářského družstva na Jateční
ulici. Dále byl zničen plzeňský měšťanský pivovar, u kterého
byl přerušen rozvod vody, plynu a elektřiny. Poškozena byla i
budova tehdejšího gymnázia na Mikulášském náměstí. Desítky
let byly objevovány nevybuchlé pumy.
Během náletu bylo zničeno na 60 kilometrů kolejí, 2000
vagonů a 85 lokomotiv. Zlikvidovány byly desítky drážních
budov. Na hlavní budově nádraží výbuch pumy posunul střešní
kopuli o 15 centimetrů. Části vagonů dolétly až na louku na
Lopatárně. Hned druhý den odpoledne menší svaz bombardérů měl
za cíl doudleveckou Škodovku a seřaďovací nádraží v Koterově.
Němci však byli kvůli předchozímu náletu ve střehu a bránili
se. Bomby proto dopadaly nepřesně a zasypaly především
Slovany a Petrohrad. Zemřelo okolo stovky lidí, padesát domů
bylo zcela zničeno.
Na 17. dubna připadá i výročí náletu na Dobřany a okolí.
Posádky si spletly areál Škodovky s psychiatrickou léčebnou
v Dobřanech. Ta utrpěla nejsilnější zásah a zahynula v ní asi
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stovka pacientů. Vedle toho bomby zabily padesátku obyvatel a
šedesát Němců v kasárnách, ze 746 domů jich v Dobřanech
zůstalo stát 200.
25. dubna uplynulo 75 let od posledního náletu na
Škodovku. Letecký útok byla operace amerických vzdušných sil
(USAAF). Při denním náletu byly cílem Škodovy závody a
vojenské letiště na Borech, zasaženy byly ale i Skvrňany a
Karlov. Tento nálet oznámil český londýnský rozhlas BBC
předem. To se nikdy nehlásilo.
Poplachové sirény se rozezvučely 25. dubna v 10:11 a
v 10:46 dopadly první pumy na továrnu. Během 50 minut letouny
svrhly 526 trhavých a zápalných bomb.
Během náletu zahynulo přímo ve Škodovce 6 zaměstnanců,
59 lidí ve městě, 20 členů protiletecké baterie na Roudné.
Mimo závod bylo zničeno 339 domů, 229 těžce poškozeno a 2496
lehce. Nad Škodovku dorazilo více než 270 letounů, kanony
flaky během náletu sestřelily 6 amerických B-17, celkem se
nevrátilo 7 bombardérů, další čtyři se vrátily, ale
s fatálním poškozením a zahynulo 21 letců. Zcela zničeno bylo
zhruba 70 procent areálu.
29. července 2010 „oslavily“ tři plzeňské kašny,
velbloud, anděl a chrtice, deset let svého trvání na náměstí
Republiky. Od začátku na kašny nebyl jasný názor, proto buď
je Plzeňák miluje, nebo nesnáší.
Historie kašen na náměstí v srdci Plzně je mnohem delší.
V hluboké minulosti stála kašna v každém jeho rohu. Byla to
místa k setkávání a k odběru vody. První kašna vznikla zřejmě
krátce před rokem 1532 v severovýchodním rohu náměstí. Ta
byla v roce 1566 nahrazena novou kašnou a jejím autorem byl
italský stavitel Giovanni de Statia. V průběhu 17. století
byla doplněna o sochu rytíře Žumbery. V 18. století byly
postaveny další tři kašny, tentokrát dřevěné a náměstí tak
mělo v každém rohu jeden zdroj pitné vody. K jejich přestavbě
na kamenné došlo v letech 1832 až 1852. Jedna kašna dokonce
stála vedle morového sloupu, kde dnes chybí. Život kamenných
kašen ale nebyl dlouhý. Z důvodu stavby nového vodovodu
rozhodlo město v roce 1891 o jejich zbourání, a tak na více
než stovku let tři rohy náměstí osiřely.
Rekonstrukce starého železničního mostu přes Hracholusky
u Pňovan získala ocenění stavba roku 2020. Jednalo se o
unikátní stavební operace, když technici nejdříve nasunuli
nový mostní díl na starý oblouk, spojili je, vzájemně
otočili, starý nakonec vysunuli na plochu před mostem a tam
ho rozřezali. V roce 2019 získala rekonstrukce cenu od
Evropské asociace ocelových konstrukcí a nyní také jeden
z osmi letošních titulů Stavba roku 2020 v České republice.
Pivovarské muzeum připravilo výstavu „Plzeň pod zemí“,
která představila historii podzemního labyrintu. Výstava
představila unikátní záběry z dosud nezveřejněného souboru
fotografií pořízených v průběhu rekonstrukce, která trvala od
60. do 80. let minulého století.
Výstava vznikla ve spolupráci se Západočeským muzeem,
Západočeským institutem pro ochranu a dokumentaci památek,
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Archivem města Plzně a Správou veřejného statku města Plzně,
z jejichž sbírek pocházejí jedinečné archivní materiály.
Plzeňské historické podzemí je pojem užívaný pro komplex
prostorů pod středem města. Jedná se o spodní neboli druhé
sklepy. Takřka každý dům měl kromě klasického prvního sklepa
ještě níže položený druhý sklep, který se nacházel již ve
skalním podloží a nesledoval půdorys domu. Byla to ideální
možnost rozšíření užitných prostor především pro skladování
potravin. Plzeňské pískové podloží umožnilo poměrně snadné
hloubení druhých sklepů prakticky od založení města. Na
počátku 19. století skončilo využívání druhých sklepů. Tehdy
byly mnohé z nich zasypávány při stavbě nových činžovních
domů. Podzemí pak bylo dlouhou dobu v zapomnění. Rozsáhlá
sanace historického podzemí začala v roce 1967. Špatný stav
podzemí tehdy donutil město pustit se do jeho oprav, protože
špatný stav podzemí mohl za řadu havárií v centru. Sanace
trvala do konce 80. let minulého století a výrazně přispěla
k archeologickému poznání každodenního života obyvatel Plzně.
Myšlenka zřídit v části podzemí prohlídkový okruh vznikla již
na počátku 70. let. Od příprav k realizaci uplynulo více než
deset let.
Zpřístupněný
okruh
je
jen
zlomkem
celkové
délky
historického podzemí. Svojí délkou spletitých sklepení a
chodeb měří téměř 13 kilometrů a tvoří jeden z největších
komplexů podzemních prostor v České republice.
Od roku 2009 převzal provozování trasy podzemí Plzeňský
Prazdroj.

Závěr
Někdy koncem roku 2019 to všechno začalo v Číně,
objevila se pandemie koronaviru (covid-19). Lidstvo tak
zahájilo boj s neviditelným nepřítelem.
S končící zimou 2020 se nemoc objevila nejdříve v Itálii
a následně se začala šířit nebezpečnou rychlostí po celém
světě.
Rok 2020 znamenal pro naprostou většinu zlom v našich
životech. Nikdy před tím se všechno, co bylo neměnné a téměř
jisté, nezlomilo, volný pohyb, běžné kontakty, svoboda
rozhodování. Pandemie covid-19 omezila životy nás všech,
nemohli jsme např. do obchodu, školy byly uzavřeny, děti se
učily přes internet, hotely, restaurace, hospody, fit centra
nebo bazény byly uzavřené. Pandemie zasáhla také kulturu a
zábavní průmysl. Uzavřena od března byla všechna divadla,
kina či koncertní sály. Zábava se začala odehrávat on-line.
Komplikované bylo i cestování.
Téma pandemie sebou většinou příliš optimismu nenese,
ale nezastínila všechny ostatní problémy, které existovaly a
existují nadále, protože ze světa nezmizely. Nezastavila se
nespokojenost s politickým a ekonomickým děním ve světě,
nezastavily se ani teroristické útoky a ani demonstrace.
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Letošní rok byl ve znamení změn, které je dobré a nutné
znát, protože přímo ovlivňovaly, ovlivňují a budou ovlivňovat
naše životy. Koronavirová pandemie zůstane zatím stále živá.

Zapsala Hana Janáková, kronikářka MO 2 Plzeň Slovany
Použitá literatura a zdroje :
Plzeňský deník, Informační zpravodaj ÚMO 2 PlzeňSlovany,
Radniční
listy,
Plzeňský
kraj,
Internet,
5plus2(regionální noviny), televizní kanál ZAK, Český rozhlas
Plzeň

Příloha roku 2020
Svaz důchodců Plzeň Slovany mě požádal o zapsání
(přepsání) zápisů a dění z jejich společenského života od
roku 1991 do roku 2018. Texty zápisů jsou náhodně vybrané a
doslovně přepsané původními kronikář nebo zapisovateli.
Původní zápisy, fotografie a kroniky jsou uloženy
v Archivu města Plzně.

Kronika svazu důchodců Plzeň Slovany
Kronika Svazu důchodců Slovany začíná rokem 1991, zápisem
z 25. dubna
Akce, celkem jedenáct, např. setkání důchodců v Jablonského
ulici, návštěva historického podzemí v Plzni, zájezd do Pasova,
turistická vycházka Homolka-Hradiště, přednáška Mudr. Jaroslava
Slípky, návštěva divadla Kruh na divadelní hře Mastičkář nebo
zábavné odpoledne v Domě s pečovatelskou službou v Suvorovově
ulici na Slovanech. Dále se konala 11. prosince akce České vánoce
s doktorkou Marií Ulčovou. Paní doktorka poutavým způsobem
přiblížila charakter i zvyky českých vánoc od adventu až po
masopustní veselí. Vánoční atmosféra se konala v zasedací síni ÚMO
2 a byla umocněna patřičnou vánoční výzdobou.
R o k

1 9 9 2

V roce 1992 se konalo dvacet dva akcí. Nový rok začal sedmého
ledna zábavným odpolednem v rámci oslavy 75. narozenin jednoho
účastníka. Akce byla velmi zdařilá.
Zajímavé bylo setkání a informace o kupónové privatizaci, na
které přednášeli pan Ing. Milan Brejcha a Ing. Ladislav Jablonský
CSc a podali vyčerpávající výklad. Účastníci byli spokojeni.
19. února se konala v síni ÚMO 2 Plzeň Slovany přednáška
Stará Plzeň – Petrohrad. Přednášejícím byl Dr. Bělohlávek. Svou
přednášku zaměřil speciálně na osídlení současných Slovan. Všech
75 přítomných bylo spokojeno.
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14. března u příležitosti 60. výročí založení Obce Baráčníků
v Plzni Božkově se zúčastnili naši dva členové a pronesli zdravici
jménem Svazu důchodců pobočky Plzeň Slovany.
15. května se konal Jarní vínek v Domě kultury v Plzni na
Americké třídě. Akce byla pořádána naší odbočkou ve spolupráci
s Domem kultury a přišlo na ni zhruba 180 lidí.
4.
listopadu
byla
naplánovaná
prohlídka
hřbitova
na
Mikulášském náměstí. Doktor Bělohlávek provedl účastníky hřbitovem
a kaplí, prohlídku doplnil poutavým výkladem. Akce byla zdařilá a
přišlo 120 osob.
1. prosince se konala velice úspěšná akce s názvem Posezení
při svíčkách ve Svazu myslivců v Ruské ulici na Slovanech.
Účastníky přivítal pan Egermaier. Hrála reprodukovaná hudba a celý
večer zpestřil herec divadla J. K. Tyla v Plzni pan J. Miegl.
Přišlo 70 členů.
R o k

1 9 9 3

20. ledna byla na programu Svazu důchodců Výroční setkání
členů Svazu důchodců Plzeň 2 Slovany v klubu Železničářů Plzeň
v Jablonského ulici. Probíraly se např. minulé akce, zpráva
kontrolní komise, volba kandidátů a také diskuse.
Zajímavé setkání vyvrcholilo kulturním programem, o jehož
zdar se zasloužili členové divadla J. K. Tyla v Plzni.
24. února se konal III. ples důchodců Plzeň Slovany v sále
DAS v Jablonského ulici na Slovanech. Přítomno bylo 320 lidí.
7. dubna proběhlo zábavné odpoledne v sále Mysliveckého
sdružení v Ruské ulici na Slovanech. Členka paní Vosátková
připravila překrásnou výstavu velikonočních ozdob a kraslic spolu
se zajímavým výkladem. Dále vystoupila předsedkyně Svazu pro
ochranu zvířat paní Dr. Hořejšová, která upoutala přítomné svým
zajímavým povídáním o životě psíků. Účast 35 osob.
V tomto roce se konalo osm výletů (jeden jednodenní do
Německa do Weidenu a pro velký zájem se zájezd opakoval o týden
později) a šest vycházek do okolí Plzně.
R o k

1 9 9 4

Nový rok začal přednáškou Mudr. Josefa Šacha na téma nemoci
ve stáří a alergie. V malém sále DASu promítal Dr. Šach několik
diapozitivů, jimiž doplnil svoji zajímavou přednášku a zodpověděl
dotazy přítomných, kterých bylo 75.
16. února se konala exkurze do Západočeských mlékáren. Ta se
těšila neobvyklému zájmu. Účastníci se seznámili s výrobními
procesy. Lidí se sešlo 200.
16. dubna se zúčastnilo za zvýhodněné vstupné 30 členů
divadelního představení ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni.
Hrálo se představení Mamzell Nitouche.
20. dubna se konala zajímavá přednáška na téma mykologie.
V malém sále DASu se sešlo 30 zájemců, aby se zájmem poslouchali
zajímavou přednášku Dr. Holece z Vědecko-technické společnosti.
Rád zodpovídal na dotazy přítomných.
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15. června se uskutečnila exkurze do továrny HAMIRO Rokycany.
Jednalo se o továrnu na výrobu plyšových hraček. Vedoucí
pracovnice seznámila účastníky s historií i současností továrny.
Počet osob 37.
R o k

1 9 9 5

Leden začínal exkurzí a besedou Pivovarského muzea v Plzni.
Ředitel Pivovarského muzea pan Ing. Žižkovský velice hodnotně
přiblížil zájemcům dějiny i současnost plzeňského pivovaru.
Přítomných osob bylo 106.
V únoru se konala ještě exkurze do Československého rozhlasu
Plzeň a do Západočeských mlýnů. Konal se také již pátý ples
důchodců z Plzně Slovan. Účastníků plesu bylo 300.
V polovině měsíce března zemřel kolega, obětavý a ochotný
pracovník našeho výboru pan Václav Pecha.
V červnu se uskutečnila vycházka do Meditační zahrady, která
se setkala s velkým ohlasem. Návštěvníci měli možnost nahlédnout i
do kaple, a potěšit se posezením v nádherné přírodě.
V červnu se konal výlet do Klatov s exkurzí do továrny
Kozaku, dále prohlídka historické části města, Hostašova muzea a
katakomb. Účast 54 osob.
15. října důchodci navštívili divadlo J. K. Tyla, ve kterém
se hrála Čajkovského „Piková dáma“.
25.
října
se
ve
slovanském
DASU
konalo
„Posezení
s překvapením“ a vyhodnocení soutěže 700 let od založení města
Plzně.
8. listopadu se konal vlakový zájezd do kláštera v Chotěšově.
30. listopadu se opět v DASU konala přednáška „Alternativní
medicína. Přednášela paní z HERBY v ulici V Šipce. Účast 27 osob.
6. prosince se v DASU konalo „Posezení s překvapením“
Celkem bylo odesláno 227 gratulací k výročím našich členů.
R o k

1 9 9 6

První akcí v tomto roce beseda s panem starostou ÚMO 2
Slovany v DASU.
17. ledna se konala exkurze do divadla ALFA na Rokycanské
třídě.
14. února se konala prohlídka plzeňské radnice. Prohlídka
s průvodním slovem se líbila.
21. února se konal v DASU již tradiční VI. ples důchodců
Plzeň 2. Byla obrovská účast s bohatou tombolou. K tanci hrála
Stavařinka.
29. února se konala zajímavá přednáška o medu. Přednášel pan
Sadílek a pan Brabec.
12. března se konala výroční schůze svazu důchodců České
republiky v Plzni v malém sále sokolovny ve Skvrňanech.
Dále se v březnu konaly dva vlakové zájezdy do Kralovic, do
bývalého kláštera Cisterciánů do Mariánské Týnice a druhý zájezd
do Štěnovic, do Dolní Lukavice a do Prusin.
24.
dubna
se
ve
slovanském
DASU
konalo
„Posezení
s překvapením“. Sešlo se 206 seniorů a vyslechlo překrásné chodské
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písně v podání pana Bláhy, který předvedl i mistrné ovládání dudů.
Zlatým hřebem večera byl příchod pana ministra Jana Rumla, který
nám pověděl, jak to nyní vypadá s kriminalitou.
25. května byl uskutečněn zájezd do lázní Letin, na hrad
Švihov a nakonec na zříceninu hradu Roupov. Zájezdu se zúčastnilo
44 osob.
29. května byl další zájezd a to vlakový, do plasského
konventu. Sešlo se celkem 51 lidí.
12.
června
se
uskutečnila
společná
návštěva
Hruškovy
meditační zahrady. Vycházky se zúčastnilo 65 lidí.
2. září byly opět zahájeny pravidelné schůze a naplánované
programy pro naše členy.
18. září se konala vycházka z Bor, z parku na Valchu s účastí
11 osob a 25. září autobusový zájezd na zříceninu hradu Klabava,
na rybník „Labutěnka“, dále do Březiny do zámku s pěkným parkem
Účast byla 36 osob.
od 27. září do 1. října probíhaly v Plzni „Dny seniorů“
spojené s vyhodnocením aktivních členů a kulturními akcemi, které
byly velmi hodnotné.
9. října se konala vycházka do Hradiště a 23. října půldenní
zájezd přes Blovice do obce Klášter pod Zelenou Horou u Nepomuku.
Dále se jelo do Žinkov. Účast 44 osob.
4. prosince se jelo na nákupní předvánoční zájezd do CHAMU a
Waldmüchenu s prohlídkou města a pro velký zájem se opakoval
zájezd 10. prosince.
25. prosince byly zakoupeny vstupenky na Českou mši vánoční
Jana Jakuba Ryby. Účinkoval orchestr divadla J. K. Tyla v Plzni a
jeho sólisté. Byla to zlatá tečka za letošním rokem.
R o k

1 9 9 7

15. ledna se konala exkurze a návštěva do dílen divadla J. K.
Tyla.
V dílnách
se
nachází
truhlárna,
zámečnická
dílna,
kloboučnický a krejčovský salon, zkrátka vše co divadlo ke svému
chodu potřebuje. Sešel se velký počet zájemců, celkem 77.
21. ledna se konala v DASu výroční schůze svazu důchodců
Plzeň Slovany. Spolu s posezením s překvapením účinkovala dechová
kapela pana Hellera. Průvodní slovo měl pan předseda Jiří
Egermaier. Jako hosté byli pozváni paní Kullowiaková a pan Ing.
Hála. Účast byla veliká.
19. února se konala vycházka podél Radbuzy do města Plzně, až
k nově upravené papírenské lávce.
26. února se konal tradiční ples důchodců ze Slovan. K tanci
hrála Stavařinka, tombola byla bohatá díky sponzorům, účast
veliká.
13. března se konala přednáška v DASu Dr. Zahrádky na téma
Josef Skupa a jeho loutky.
19. března proběhly tři autobusové zájezdy do Kolovče
s návštěvou kartáčovny, přádelny a keramické dílny. Dále do Písku
a do Kaznějova a Dolní Bělé.
10. dubna se konal další autobusový zájezd na Hracholuskou
přehradní nádrž, na hrad Buben nad údolím řeky Mže a na zámek
v Malesicích.
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17. dubna vlakový zájezd do Domažlic a 30. dubna autobusový
zájezd do zámku Lnáře, potom do Příbrami a na Svatou Horu.
13. května v DASu se konalo Májové posezení s překvapením.
Vystoupily
děti,
pěvecký
soubor,
z Nýřan,
potom
zahrála
Stavařinka.
V květnu se konaly tři zájezdy, jeden vlakový do Lázní
Kynžvart, dva autobusové zájezdy do Kladrubského kláštera a
poslední do Průhonic.
V měsíci červnu bylo jen několik akcí. 4. června autobusový
zájezd do Temelína, Strakonic a Vodňan, 11. června do Staňkova,
Kdyně a 12. června vlakový výlet do Bečova nad Teplou. Všichni
účastníci byli spokojeni.
Prvního září se konala výborová schůze a k významným jubileím
se zasílá opět blahopřání a také osobní blahopřání členům, kteří
dovršili osmdesátku.
13. září se konal vlakový zájezd do Mariánských Lázní, 15.
září vycházka do lesního arboreta v Plzni.
V měsíci září byly zakoupeny vstupenky do Velkého divadla J.
K.Tyla na muzikál „Hallo Dolly“.
V říjnu se konaly dva zájezdy, vlakový do Stříbra a
autobusový do Hořovic.
15. října v DASu opět Posezení s překvapením. Vystoupila
pěvecká skupina Mladinka. Tohoto příjemného posezení se zúčastnilo
170 osob.
6.
listopadu
se
konala
v DASu
přednáška
paní
Ing.
Tittelbachové o zdravém stylu života na téma „Aby nám bylo fajn“.
Účast 70 lidí.
12. listopadu bylo pobesedování s panem starostou obvodu
Plzeň 2 Slovany panem Brouskem, který odpovídal na četné dotazy.
Potom vystoupili mladí kouzelníci, účast 250 lidí.
20. listopadu v DASu tradiční Podvečer při svíčkách za účasti
herečky paní Zorky Kostkové, která vyprávěla své příběhy ze
života.
15. prosince se konala poslední schůze výboru a plánovaly se
akce na příští rok.
R o k

1 9 9 8

8. ledna se konala návštěva plzeňské galerie, účast 86 osob.
28. ledna DAS výroční schůze svazu důchodců Plzeň Slovany
s volbou nového předsednictva. Po přestávce hrál orchestr plzeňské
konzervatoře k poslechu. Návštěva 270 lidí.
12. února v DASu přednáška spojená s filmovými záběry
s názvem „Spojené nálety na město Plzeň ve 2. světové válce“.
Velmi poutavé a účast 45 osob.
25. února tradiční ples důchodců s bohatou tombolou. Pozváni
byli pan starosta ÚMO 2 Plzeň Slovany Brousek, paní magistra
Kulowiaková a Ing. Hála. Účast 290 lidí.
Od 2. do 15. března probíhaly „Smetanovské dny v Plzni“,
které slovanští důchodci také navštívili.
V tomto měsíci se uskutečnily dva zájezdy, autobusový do
Chemických závodů v Kaznějově a vlakový zájezd do Klatov.
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K dispozici
vstupenky
na
divadelní
představení,
operu
„Čertova stěna“.
Začátkem dubna se konalo několik procházek po Plzni, dále
vlakový zájezd do Radnic.
23. dubna v DASu přednáška Dr. Křížové „Jak se v Plzni
bydlívalo“.
V květnu se konaly tři zájezdy, první autobusový do Přeštic a
do Litic, druhý zájezd vlakový do Janovic nad Úhlavou a poslední
zájezd na hrad Krakovec, hrad Křivoklát a do Hudlic (rodný dům
Josefa Jungmanna).
V měsíci květnu byly k dispozici vstupenky do Velkého divadla
J. K.Tyla na balet „Giselle“.
V červnu se konaly dva zájezdy, vlakový do Šťáhlav na zámek
Kozel a druhý autobusový na hrad Bečov a do Mariánských Lázní.
7. září zahájil opět činnost výbor slovanských důchodců.
17. září se konal autobusový zájezd na zámek do Nebílov.
1. října v DASu proběhl Den seniorů, kde účinkovali žáci
nýřanské školy a mažoretky. Po přestávce zazpívali herci Divadla
J. K.Tyla známé melodie z operet a muzikálů.
13. října autobusový zájezd do Spáleného Poříčí, na zámek
Kozel a zříceninu hradu Lopata.
21. října DAS tradiční Posezení s překvapením. Pozváni byli
starosta ÚMO 2 Plzeň Slovany Lumír Aschenbrenner, bývalý starosta
a nyní senátor Brousek a další poslanec Jurečka. Po nich přišli
herci manželé Pavlovští, Pavel a Monika. Povídali o zajímavých
příhodách z jejich hereckého působení.
27. října zájezd do Konstantinových Lázní, na vrch Krasíkov a
do Tachova. Účast 36 osob.
10. a 17. listopadu zájezd do Heřmanovy Hutě do sklárny pro
výrobu užitkového skla. Poté se jelo do kláštera Kladruby a do
Stříbra. Účast 42 osob.
26. listopadu tradiční Posezení při svíčkách. Vzpomínalo se
na paní doktorku Marii Ulčovou. Vyprávěla o ní paní Dr. Máderová,
ředitelka muzea a její dlouholetá spolupracovnice.
9. prosince v DASu Vánoční posezení s vystoupením souboru
„Mladina“. Účast 167 lidí.
R o k

1 9 9 9

Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s Ústavem
sociálního lékařství Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy připravil
pro občany vyššího věku cyklus zajímavých přednášek. Stejná
organizace provozuje již třetím rokem poradnu zdravé výživy pro
tutéž skupinu lidí. O tyto akce je mezi seniory velký zájem.
27. ledna v DASu se konala výroční schůze, na které se sešlo
225 osob. Druhá polovina programu byla vyplněna hudbou, nejdříve
k poslechu a poté k tanci. Hrál orchestr pana Hellera.
16. února se konala návštěva městského archívu. Přednášel pan
Dr. Douša, ředitel městského archívu. Ukázal nám staré tiskopisy a
knihy a jeho výklad byl velmi zajímavý a poučný.
24. února se konal již tradičně ples slovanských důchodců
v DASu. Ples uváděl a po všech stránkách řídil pan Egermaier. Na
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programu byla bohatá tombola, přes 200 cen. Všichni odcházeli
spokojeni.
9. března se konala návštěva plzeňské synagogy s velmi pěkným
výkladem o židovském náboženství. Účast byla obrovská, přes 200
lidí.
23. března byla návštěva a prohlídka plzeňské ZOO a botanické
zahrady. Výklad provedl Martin Vlček.
7. dubna v DASu se konala přednáška akademického malíře
Vladimíra Havlice na téma „O staré Plzni“. Účast 37 osob.
23. dubna vlakový zájezd na výlet do Bezdružic.
V květnu se konaly čtyři zájezdy. Prvním byl autobusový
zájezd do Sušice, Kašperských Hor a na hrad Kašperk, autobusový do
Nebílov do nově opraveného zámku, vlakový zájezd do Železné a
Bavorské Rudy a posledním zájezdem se stal autobusový zájezd do
Průhonic.
Do plzeňských divadel byly v květnu zakoupeny vstupenky na
„Vraždy a něžnosti“, „Hallo Dolly“, „Miláček“ a do Espritu na
představení „Benátská vdovička“.
V červnu se konaly tři výlety. První autobusový do Písku,
vlakový do Šťáhlav na zámek Kozel a třetí byla procházka do
Meditační zahrady pana Hrušky.
16. září se konala návštěva diecézního muzea v Plzni ve
Františkánské ulici. Účast 31 osob.
21. září vlakový zájezd do Nepomuka do muzea a do rodného
statku akademického malíře Augustina Němejce.
28.
září
autobusový
zájezd
do
Kasejovic,
Chanovic,
Horažďovic, Plánice a Žinkov.
1. října se konal galaprogram k roku seniorů v Pekle. Bohatý
kulturní program se sólisty opery Velkého divadla J. K. Tyla.
5. října vlakový zájezd do Plas do známého Konventu. Účast 19
lidí.
26. října autobusový zájezd do Prahy prohlédnout si budovu
Národního divadla a letiště v Ruzyni. Účast 44 osob.
11. listopadu návštěva Městské knihovny s povídáním o
Františkovi Nepilovi a čtením z jeho díla.
24. listopadu Posezení při svíčkách jako každý rok v době
adventní. Jako host přišla paní Šťastná, která vyprávěla o
prostředí rozhlasu. Tento podvečer při svíčkách byl podmalován
hudbou na klávesy v provedení pana Škáby. Účast 86 lidí.
8. prosince tradiční setkání s Posezením s překvapením.
Zazpívat přišli pan Míšek a paní Malinová z krásných světových
operet.
2. prosince autobusový zájezd do Německa do Chamu na
předmikulášské a předvánoční nákupy spojené s prohlídkou tohoto
města.
16. prosince setkání v Galerii v Pražské ulici s přednáškou
Ing. Martinovského o rodině slavných Purkyňů. Bylo to velmi
zajímavé, účast 42 osob. Konec roku 1999 a příští rok až v novém
tisíciletí.
R o k

2 0 0 0
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V novém roce zahájil Svaz důchodců Plzeň Slovany 6. ledna
svou činnost.
13. ledna se členové svazu sešli v muzeu Škoda. Expozice byla
zajímavá a zúčastnilo se 55 osob ve dvou etapách.
Dalším lednovým programem 26. ledna se konalo oblíbené
Posezení s překvapením ve velkém sále DASu. Nejdříve se konala
členská schůze a po ní zahrál krásné dechové skladby orchestr
plzeňské konzervatoře, řízený Mgr. Žůrkem. Účast byla 54 osob.
V tomto roce oslavil své kulatiny, 75 let, náš dlouholetý
předseda pan Jiří Egermaier a my členové Svazu důchodců České
republiky Plzeň Slovany jsme přemýšleli o osobnosti XX. století, a
naše odpověď byla jednoznačná.
Přes řadu funkcí v republikovém výboru Svazu důchodců,
v městském výboru, ale i v sociální komisi magistrátu a v řadě
dalších organizací, přece jenom věnuje svým ovečkám ve Svazu
důchodců v Plzni na Slovanech. Vybudoval zde velkou a silnou
organizaci, která s pomocí nás členů výboru ze Slovan funguje
velmi dobře. Je možné, že toho člověk tolik stačí, když má den
pouhých 24 hodin? Hnací motor je především láska k lidem, ohromná
píle, houževnatost a skromnost. Vždy se s námi radí o svých
plánech a co je na něm obdivuhodného, dovede naslouchat, ale i
poděkovat a pochválit. A my zase děkujeme za vše manželce pana
Egermaiera, která mu fandí a ve všem ho podpoří.
A
co
dodat
závěrem?
Milý
pane
předsedo,
vy
přece
nepotřebujete titul „Osobnost XX. století“, vy tou osobností již
dávno jste v srdcích a myslích všech dobrých lidí.
Takže hodně zdraví a radosti z dobře vykonané práce.
12. dubna se konal zájezd do firmy MEDIFIT Chrást z Plzně
Slovan od bazénu. Vyrábí tam léčebné pomůcky, které jsme si mohli
koupit. Zájezd se všem líbil a ještě jsme byli obdarováni. Účast
36 osob. V tomto měsíci se uskutečnil ještě jeden zájezd a to do
lázní Kynžvart. I přes nepříznivé počasí se výlet líbil. Účast 36
osob.
V květnu se uskutečnilo pět zajímavých zájezdů a jedna
návštěva výstavy v Masných krámech pod názvem „Tisíc let českého
výtvarného umění“.
2. října v rámci Dne seniorů vystoupily v divadle Čas na
náměstí Republiky dvě oblíbené zpěvačky, Zorka Kohoutová a Iveta
Simonová se svým krásným repertoárem a přednesem. Dále se mimo
jiné konal vlakový zájezd do Kožlan, rodiště prezidenta Edvarda
Beneše nebo ve velkém sále DASu opět oblíbený program Posezení
s překvapením s účastí 175 osobami.
V listopadu, sedmého, se konala vycházka na lobezskou
střelnici, kde se nás ujal pan plukovník Veselý, který nás provedl
celým střeleckým areálem, včetně interiérů. Viděli jsme i místa,
kde se připravoval slavný olympionik Láďa Kůrka i jiní vynikající
střelci. Účast 50 osob.
29. listopadu se konala v zasedací místnosti na ÚMO 2 na
Slovanech
přednáška
paní
Řehulkové,
týkající
se
sociální
problematiky. Po přednášce se rozvinula velice plodná diskuse.
Účast 35 osob.
Měsíc prosinec začal v malém sále DASu v Jablonského ulici
posezením při svíčkách s panem profesorem Hlobilem. Ten při
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doprovodu kytary přednášel básně s adventní a vánoční tématikou.
Účast 48 osob.
21. prosince se konalo Vánoční setkání ve velkém sále
Kulturního domu Šeříková. Na akci vystoupili žáci 4. základní
umělecké školy, 21. základní školy, 25. základní školy a ÚMO Plzeň
2 Slovany jako pořadatel.
R o k

2 0 0 1

V lednu se uskutečnila návštěva plzeňského archivu. Slovem
nás provázel Dr. Douša, přednáška v zasedacím sále nové radnice
ÚMO 2 paní Caltové, která velmi poutavě vyprávěla o našich
plzeňských divadlech, ve kterých pracuje 40 let.
24. ledna se konala výroční členská schůze v Kulturním domě
Šeříková. Té se zúčastnili i přední představitelé ÚMO 2 Plzeň
Slovany a po programu zahrál k poslechu dechový soubor hudební
školy z Plzně, Chválenické ulice. Účast 173.
Poslední den v lednu proběhla také exkurze do Teplárny
v Doubravce.
V únoru se konal již tradiční ples seniorů s předtančením
v Kulturním domě Šeříková.
V březnu se v aule gymnázia na Mikulášském náměstí konala
přednáška Mgr. Martina Votruby o plzeňské ZOO. Velice pěkná
přednáška o zvířatech s obrázky,
14. března v zasedací místnosti ÚMO 2 Slovany přednáška
zahradníka Fišera na téma „Jarní zahrádka“. Účast 92 posluchačů.
V dubnu se konaly dva zájezdy a to do Dobřan, Přeštic a Litic
a druhý zájezd byl do Třeboně.
18. dubna v plzeňském Posádkovém domě armády se konal program
pro důchodce.
V květnu proběhly tři autobusové zájezdy,
9. května se konala beseda s plzeňskou básnířkou K. Erbovou.
Povídání s ní bylo velkým zážitkem.
V červnu se konaly dvě exkurze a to do závodu Styl na Nové
Hospodě a do firmy MEDIFIT na Lochotíně.
13. června se konala vycházka do Litic. Účast 22 osob.
V září akce pokračovaly. Přednáška na ÚMO 2 pana Dr.
Bělohlávka o Staré Plzni.
V říjnu se konaly dva celodenní zájezdy, do jihočeského kraje
a druhý byl do Chebu.
31. října se konala zajímavá akce v Kulturním domě Šeříková,
Posezení s překvapením. Program přišla vyplnit bývalá členka opery
divadla J. K. Tyla v Plzni se svými žáky z konzervatoře. Byl to
velice působivý program.
V listopadu, šestého se v aule gymnázia na Mikulášském
náměstí konalo vyprávění pana Brejchy o světových muzikálech
s ukázkami z diapozitivů,
10. listopadu se konalo Vinobraní v Kulturním domě Šeříková a
hrála kapela „Cerchovanka“.
21. listopadu se konala exkurze do družstva „Styl“ v Plzni,
Radobyčické ulici, kde pracují ponejvíce tělesně postižení lidé.
Účast 50 osob.
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5. prosince v Kulturním domě Šeříková pořádal náš svaz
„Mikulášské posezení“ s tancem a rozdávání dárků. Odpolední zábava
se vydařila a hodláme v budoucnu pokračovat.
Rok
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7. února se konala v Kulturním domě Šeříková výroční schůze
důchodců pod heslem „Důchodci důchodcům – ať není nikdo sám.
Pod tímto heslem se naplňoval samými seniory. Ano, byla to
přehlídka pěkně upravených dam a vkusně oblečených pánů. Vždyť
bylo také proč! Konala se totiž Obvodní konference Svazu důchodců
Plzeň Slovany. Nejdříve byla naše pozornost věnována hostům, pan
Ing. Brousek, poslanec Parlamentu České republiky, Ing. L.
Aschenbrenner, starosta ÚMO 2 Plzeň Slovany, pan Ing. Hála,
Republikový výbor důchodců ČR a paní Uhrová, baráčníci PlzeňBožkov.
Zprávě o činnosti věnoval předseda pan J. Egermaier zvlášť
mimořádnou pozornost. Rok je jistě dlouhá doba a co všechno bylo
nabídnuto
důchodcům,
bylo
neuvěřitelné,
např.
koncerty,
společenské
akce,
přednášky,
vycházky,
zájezdy,
večer
při
svíčkách, ale i vstupenky do bazénu a poukázky na masáže. Zajímavá
je i spolupráce s Českým rozhlasem, přednášky „Univerzity třetího
věku“, členství VTS, kulturní akce v Západočeské galerii i úspěšná
spolupráce
s Všeobecnou
zdravotní
pojišťovnou
Plzeň
sever,
jmenovitě s Mudr. Vlasákem.
Samozřejmě, že nezapomínáme na jubilanty a nezapomíná na ně
ani ÚMO 2. Při životních jubilejních jsou zváni na společenské
akce. Jsme rádi, když mezi nás přijdou i důchodci a tělesně
postižení občanů, kteří nejsou nikde organizováni.
Byli jsme pochváleni i za dobré hospodaření naší revizní
komisí a to nás těší.
Dík patří všem členům výboru, kteří nezištně a s velkou
láskou pomáhají při všech našich akcích.
Zdravici přednesl starosta ÚMO2 pan Ing. Aschenbrenner, který
nám všem poděkoval za dobrou práci v rámci obvodu. Mile nás
překvapil pan poslanec Ing. Brousek, který podotkl, že z nás sálá
určitá moudrost a moc vzpomíná, kdy měl na nás více času, když byl
ve funkci starosty obvodu. Zdravici přednesl i pan Ing. Hála ze
Svazu důchodců a paní Uhrová za Baráčníky.
Volby do našeho výboru potvrdily to, že pro další období máme
o práci postaráno.
Pan Egermaier poděkoval v závěru všem hostům i přítomným
členům za účast a už nás čekal malý kulturní dárek hostů Divadla
J.K.Tyla.
Mějte se hezky milí důchodci, přejeme vám po celý rok 2002
hodně zdravíčka a elánu a na našich akcích se těšíme s vámi se
všemi nashledanou!
Zapsala Ševčíková Ludmila, členka Obvodního výboru Svazu
důchodců Plzeň-Slovany. 175 osob.
Jinak se konaly pravidelná setkání, návštěvy výstav, výlety a
posezení se svíčkami.
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4. dubna se uskutečnilo významné setkání. Důchodce přišel
pozdravit velvyslanec a vedoucí delegace Evropské komise v České
republice.
Dále v polovině roku oslavili tři členové našeho výboru
významná životní jubilea a zemřel dlouholetý člen výboru Jaroslav
Neumann.
12. prosince byl slavnostně ukončen tento rok v Kulturním
domě Šeříková posezením s překvapením při svíčkách. Jako host
přišla účinkovat paní Lilka Ročáková se svými svěřenci.
R o k
2 0 0 3
29. ledna v Kulturním domě Šeříková se konala hodnotící
schůze Svazu důchodců v Plzni Slovanech. Při této příležitosti
vystavila před začátkem jedna seniorka, umělkyně, nádherné ruční
vyšívané práce a po skončení schůze nám zahráli žáci z Umělecké
školy z Lobez.
Konalo se celkem dvanáct vlakových zájezdů a pěších výletů.
Zemřeli dva dlouholetí členové našeho výboru, pan Václav Obl
a pan Miroslav Kop.
Konec roku byl ukončen slavnostně. Plzeňská organizace Svazu
důchodců Plzeň Slovany se řídí heslem „Vždy s úsměvem, tancem a
humorem“.
9. prosince byla tento rok ukončena sezona výletů, výlet do
vesnice Příchovice s betlémem, a do města Přeštice s pěkným
kostelem.
10. prosince bylo posezení na předvánočním koncertu s Lilkou
Ročákovou a s umělci operních písní. Pan předseda Egermaier jim
předal květiny.
R o k
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Rok začal pěkným rčením : „a již tu máme opět zase jeden nový
rok 2004 a s ním jsme zase, bohužel, o jeden rok starší, což
hlavně my, důchodci, velmi intenzivně pociťujeme. Leč nedá se nic
dělat, takový je již život“.
27. ledna se konalo v aule gymnázia na Mikulášském náměstí
pásmo
veselého
vyprávění,
hudby
a
obrázků
s názvem
„Od
osvobozeného divadla k Semaforu“. Komentář i obrázky připravil pan
MUDr. Oldřich Brejcha. Účast 46 osob.
25. února se konal již tradiční ples slovanských důchodců
v Kulturním domě Šeříková. Byla připravena bohatá tombola, do
které naši milí sponzoři dodali spoustu darů. Hrála kapela
„Rustica“, známý to karlovarský orchestr. Nálada byla výborná.
Konalo se deset přednášek na různá témata, zájezdů a výletů
bylo celkem jedenáct.
V tomto roce oslavil pan předseda Svazu důchodců v Plzni
Slovany 15. března své osmdesáté narozeniny. Na svůj věk vůbec
nevyhlíží, je stále svěží a nových nápadů, jak připravit pěkné
programy nám, důchodcům. Přejeme hodně zdraví a vitality.
3. května v sále ÚMO 2 nás navštívila poslankyně za
Demokratickou stranu České republiky paní MUDr. Milada Emmerová a
uskutečnila při této příležitosti přednášku na téma : „Sociální a
zdravotní problematika“. Účast 50 osob.
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12. října v divadla „Čas“ v Plzni na náměstí Republiky byl
pro důchodce pořádán II. gerontologický den, pořádaný pod záštitou
primátora města Plzně. Přednášky lékařů byly velice poutavé a
poučné. Účast 170 osob.
Koncertem Muzikálové hity v kulturním domě PEKLO v Plzni
ukončili důchodci zase jeden rok své činnosti.
R o k
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Začátek
roku
zahájili
důchodci
návštěvou
výstavy
v
plzeňské Galerii č. 13 v Pražské ulici. Jednalo se o výstavu
obrazů a vzpomínkovou slavnost k nedožitým 80. narozeninám
plzeňského malíře Jiřího Patery. Akce se zúčastnilo celkem 85
osob.
Koncem ledna proběhla beseda v zasedací místnosti na ÚMO 2 na
Slovanech s bývalými plzeňskými operními pěvci Libuší Bláhovou a
Karlem Křemenákem. Vyprávěli nám o svém působení v plzeňském
divadle. Přišlo 87 lidí.
28. února v plzeňské Velké synagoze zažili přítomní členové
našeho svazu nezapomenutelný zážitek. Vystoupila zde skupina
Antonína
Gondolána spolu s jeho sourozenci. Nádherný koncert
s nádherným zážitkem.
14. dubna se sešli důchodci v Galerii č. 13 v Pražské ulici,
kde se uskutečnil křest knihy pana profesora J. Kumpery s názvem
Otevírání řek. Přednáška byla velice poutavá a účast byla 72 osob.
Začátek května byl ve znamení zájezdu na Šumavu. Účastníci
navštívili muzeum v Sušici a okolí.
17. a 18. května byly vyslány dvě členky výboru Svazu
důchodců Plzeň Slovany do Hradce Králového, kde se konal seminář
Jak naložit se stářím.
V červnu se uskutečnil výlet na zámek Kozel u Šťáhlav. Počasí
přálo a účastnilo se 30 lidí.
Během prázdnin bylo většinou volno, ale tento rok se
uskutečnil zájezd autobusem do Lokte. Tam se v nádherném přírodním
divadle odehrála opera Rusalka.
Koncem října se skupina slovanských důchodců zúčastnila
zájezdu
s programem
Dostupná
Šumava.
Akci
pořádala
Správa
Národního parku a Chráněné krajinné oblast, provoz Sušice. Zájezd
pochválili všichni účastníci.
7. prosince v Kulturním domě v Šeříkové ulici se konalo
Posezení při svíčkách, při kterém zahráli žáci Lidové umělecké
školy v Lobzích. Touto akcí byl ukončen celý tento rok.
R o k
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Zajímavá akce proběhla 18. ledna. Zájemci navštívili DEPO
ČSD. Obdrželi jsme pamětní list u příležitosti 140. výročí
založení výtopny Plzeň a České západní dráhy. Účast 22 osob.
22. února se Kulturním domě v Šeříkové ulici konal již
tradiční ples slovanských důchodců. Ten se jako obvykle vydařil.
Účast 130 osob.

95
22. března se v zasedací místnosti ÚMO 2 Slovany konala
přednáška s diapozitivy člena slovanské pobočky důchodců, pana V.
Simbartla o cestě po Velké Británii. Účast 67 lidí.
V měsíci květnu se konalo několik zajímavých zájezdů, vlakový
do Švihova, do Konstantinových Lázní a Berouna, autobusový do
Mariánské Týnice, zámku Chyše a do Žlutic.
Také se konala jedna pěší procházka přes Obcíznu na Roudnou.
Průvodcem byl pan Mgr. Šourek, který vyprávěl o zajímavostech
Plzně.
12. září proběhla prohlídka plzeňské Besedy spolu se Svazem
invalidů. Dále se konal autobusový zájezd do Nebílov na prohlídku
nově zrestaurovaných budov zámeckého areálu a parku.
V říjnu se jelo vlakem do bavorského města Pasova. Zájezd se
vydařil a účast byla 18 osob.
Dále se konal autobusový zájezd do Bečova, kláštera Teplé a
nakonec přišlo příjemné posezení v pivovaře v Chodové Plané.
V prosinci se uskutečnila poslední kulturní akce Svazu
důchodců v Plzni na Slovanech v Kulturním domě v Šeříkové ulici.
Tradiční Posezení při svíčkách bylo spojeno s hudebním programem,
zazpíval dětský pěvecký sbor Guta s Dýšiny naše české koledy.
Toto akcí byl ukončen rok 2006.
R o k
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7. ledna se uskutečnilo hudebně-literární pásmo pod názvem W.
A. Mozart a Praha. Přednášel pan MUDr. Oldřich Brejcha se svojí
manželkou.
21. února se konal tradiční ples slovanských důchodců. Hrál
orchestr Stavařinka.
V březnu
členové
Svazu
důchodců
navštívili
skladiště
plzeňských
divadel.
Účastníky
provázel
nejdřív
technický
pracovník, který seznámil, jak se zhotovují kulisy, a druhou část
prohlídky obstaral vedoucí krejčovské dílny s ukázkami kostýmů.
Tato exkurze se moc líbila a zúčastnilo se jí 41 osob.
11. dubna se na ÚMO 2 Slovany v zasedací místnosti
uskutečnila beseda s panem dr. Doušou, ředitelem Archivu města
Plzně. Pan doktor vyprávěl o památkách v našem regionu, také
zmínil vykopávky, které se v našem kraji našly, ukázal nám staré
knihy s obrázky objektů, které již neexistují. Povídání bylo
poutavé a účast 30 lidí.
V měsíci květnu navštívili slovanští důchodci Meditační
zahradu pana Hrušky v Plzni Doudlevcích. Pro 12 účastníků to byl
opravdu zážitek.
Dále se konal autobusový zájezd do Kadaně, Krásného Dvora,
Andělské hory a do Klášterce nad Ohří. Účast 43 osob.
Na konci června se konala vycházka kolem Bolevce a jeho
rybníků. Účast 12 osob.
V říjnu se konal v Kulturním domě v Šeříkové zábavný pořad
k Mezinárodnímu dni seniorů. Setkáni zahájil senátor a bývalý
starosta Ing. Jiří Šneberger, poté se ujal slova pan starosta Ing.
Lumír Aschenbrenner. Druhou polovinu setkání zahájil orchestr
Základní umělecké školy s jeho vedoucím panem učitelem Bučíkem.
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Setkání ukončily dvanáctileté mažoretky. Akce byla velice úspěšná
a účast se 171 osobami.
V listopadu se pořádalo tradiční VINOBRANÍ v Kulturním domě
v Šeříkové. Hrál orchestr Stavařinka a účast byla veliká.
12. prosince byl rok ukončen tradičním Posezením při
svíčkách. Účinkovali, bývalá herečka paní Ludmila Bednářová se
skupinou
tří
hudebníků.
Dále
zahráli
žáci
hudební
školy
z Chválenické na harmoniky.
Tak byl zakončen tento rok.
R o k
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V lednu byl zahájen nový rok besedou na téma Tři světoví
tenoři s hudebními ukázkami, které slovem doprovodili manželé
Brejchovi.
V březnu se konala exkurze do závodu Škoda-kovárny, kde
válcují a obrábějí železa na lodní hřídele a nakonec je finální
výrobek hlazen brusnými kotouči. Přesnost opracování je řízeno
počítači. Celkem se zúčastnilo osob 45.
Dále
se
v březnu
konala
zajímavá
přednáška
s názvem
Československé bankovky. Přednáška byla doplněna ukázkami našich
platidel.
V dubnu se konal autobusový zájezd do Kolovče, do Horšovského
Týna, do Domažlic, do Klenčí pod Čerchovem a nakonec výlet skončil
v dobřanském pivovaře.
Další autobusový zájezd byl v květnu a to do Žinkov, do zámku
Zelená Hora, do zámku Lnáře a konečný cíl byl na zámku v Blatné.
29. května se slovanští důchodci sešli na návštěvě pivovaru
v Plzni Černicích. Všichni se náramně bavili při dobré večeři a
výborném pivu, které tento soukromý pivovar vaří sám.
Měsíc červen byl opět ve znamení zájezdů a to do Blovic, na
hrad Žebrák a Točník. Konala se také prohlídka botanické zahrady
na Lochotíně.
Půlroční činnost důchodci ukončili zájezdem do přírodního
divadla v Lokti na Verdiho operu Aida.
V září se konal vlakový zájezd do Lužan u Přeštic, kde měl
zámek Ing. architekt Josef Hlávka. Ten založil Nadaci Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových. Bylo v ní hodně kapitálu pro studium
chudých a nadaných studentů. Dále se pokračovalo do Přeštic,
rodného města Josefa Hlávky a také hudebníka Jana Jakuba Ryby.
Účast 20 lidí.
V říjnu se opět konala oslava Mezinárodního dne seniorů. Také
se konala dvakrát exkurze do podniku Škoda-Turbinová hala.
V listopadu se konala přednáška Šansony Edith Piaf a obrazy
Paříže. Přednášel v zasedací místnosti ÚMO 2 Slovany MUDr.
Brejcha.
Dále zajímavá přednáška na téma Senioři a léky. Přednášela
paní Mgr. Jitka Kováříková také v zasedací místnosti ÚMO 2
Slovany.
Začátkem prosince se konala schůze výboru a mimo jiné byla
diskuse s přijetím nových členů do výboru. V současné době byl
počet členů výboru 16 + 1. Dále výbor poděkoval celému ÚMO 2
Slovany v čele s panem Ing. Lumírem Aschenbrennerem.
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17. prosince se opět konalo oblíbené Posezení při svíčkách,
kterých se zúčastnilo 102 osob a na dobrovolném vstupném se
vybralo 638 korun.
R o k
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První akce v tomto roce byla návštěva muzea závodu Škoda.
Účast 29 lidí.
V únoru se konala v zasedací místnosti ÚMO 2 Slovany beseda
s panem Ing. Sochorem, majitelem cestovní kanceláře. Mluvil na
téma Rekreační pobyty na Slovensku. Účast 32 osob.
25. března se konala opět v zasedací místnosti beseda s panem
Martinem Vobrubou na téma Co nového v naší, plzeňské zoologické
zahradě. Beseda se všem líbila a zúčastnilo se jí 53 osob.
V dubnu se konal autobusový zájezd do Koněpruských jeskyní,
do Lužné u Rakovníka a do Krušovic. V tamním pivovaru si senioři
dali guláš a krušovický zlatý mok. Všichni byli spokojeni a účast
byla 43 lidí.
V květnu
se
uskutečnil
autobusový
zájezd
do
Českého
středohoří, na trase Libochovice, Litoměřice a Budyně nad Ohří.
Účast 44 osob.
23. května pan starosta Ing. Lumír Ashenbrenner zajistil
autobus zhruba pro 27 osob na návštěvu do Senátu.
24. září se konal v Plzni VII. plzeňský gerontologický den
„Zdravě stárnout“, který se konal pod záštitou primátora města
Plzně v Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Plzni. Na této akci bylo přítomno 130 našich členů.
Ve dnech 4. a 11. listopadu se uskutečnila návštěva
plzeňského rozhlasu vždy v počtu 20 osob v důchodovém věku. Akce
byla kvalitně připravena a pracovníci rozhlasu se všem plně
věnovali.
11. listopadu se konalo již tradičně Vinobraní 2009 v sále
kulturního zařízení v Šeříkové ulici.
1. prosince hejtmanka Plzeňského kraje paní MUDr. Emmerová
pozvala naše seniory do restaurace „Na Spilce“ na adventní
posezení 30 seniorů. Celkový počet pozvaných byl 300 seniorů.
4. prosince byl uskutečněn vlakový zájezd do Pasova.
Průvodcem byl pan Simbartl a proto byl zájezd kvalitní.
R o k
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V lednu so konala přednáška o Portugalsku. Ta se konala
v zasedací síni ÚMO 2 Slovany. Přednášel pan Václav Simbartl a
seniorům se výklad o této zemi velmi líbil. Účast 54 osob.
10. února se konal tradiční les seniorů v kulturním zařízení
v Šeříkové ulici. Ples zahájil předseda Svazu důchodců pan Jiří
Egermaier. K poslechu hrála Stavařinka a také byla bohatá tombola.
12. února byl zajištěn přístup na výstavu Karla Gotta
v Bohemia sekt Starý Plzenec.
17. března se konala slavnostní konference ve Velkém sále
Kulturního domu Šeříková k 20. výročí založení Svazu důchodců
Plzeň Slovany. Po slavnostním zahájení a projevů následoval
kulturní pořad.
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Ocenění
zasloužilých
a
zakládajících
důchodců
při
příležitosti 20 let od založení Svazu České republiky se 26. dubna
uskutečnilo setkání seniorů České republiky v Obecním domě
v Praze. Tam byly oceněny dvě členky ze Svazu důchodců České
republiky Plzeň 2 Slovany Pamětním listem. Jednalo se o
zakládající členku a členku výboru Základní organizace, paní
Zdeňku Fuksovou a paní Annu Heinzovou, pokladní Základní
organizace.
V květnu se konal autobusový zájezd do Kynšperka, do
Kynžvartu a do Chodové Plané.
8. června se uskutečnila exkurze v Likérce Božkov. Garantem
byl Ing. Jaroslav Vaněk. Zúčastnilo se 31 důchodců.
V červnu v zasedací místnosti ÚMO 2 Slovany se konala
přednáška na téma Výživa seniorů ve stáří. Přednášela dietní
sestra Kreuzbergová.
10. června se konal opět autobusový zájezd s návštěvou hradů
a zámků ve Velharticích a v Klenové. Dále se navštívila Americká
zahrada a Bolfánek se zámkem v Chudenicích.
Letní přestávka
10. září se v Kulturním domě Šeříková uskutečnilo Zábavné
setkání seniorů, které uspořádal pro seniory pan starosta Ing.
Lumír Aschenbrenner.
16. září se realizoval vlakový zájezd Dostupná Šumava. Jelo
se vlakem do Sušice a potom ekologickým autobusem na Šumavu dle
programu. Zájezdu se zúčastnilo celkem 33 důchodců.
1. října při příležitosti 20. výročí činnosti Svazu důchodců
České republiky v Plzni se konalo slavnostní setkání seniorů
v Divadle J. K. Tyla. Všichni důchodci obdrželi vstupenky na
divadelní představení operety Vévodkyně z Chicaga gratis.
5. října připravil Odbor sociální ve spolupráci s Městskou
policií pro slovanské seniory preventivně-bezpečnostní akci,
jejímž cílem byly informace a názorná ukázka, jak se chovat
bezpečně doma a na ulici. Akce se konala v Kulturním domě
Šeříková.
16. listopadu se konala vycházka Z Božkova do Božkova. Šlo se
přes polesí Pytel na Švábiny a do Božkova.
1. prosince v zasedací místnosti ÚMO 2 Slovany se konala
přednáška Chudokrevnost ve vyšším věku. Přednášel pan docent MUDr.
Jiří Motáň.
8. prosince v Kulturním domě Šeříková se konalo již tradiční
předvánoční Posezení při svíčkách. Na akci vystoupila osvědčená
dvojice pana Jaroslav Špeliny a Jana Ježka. Všichni přítomní pak
zpívali koledy, které sepsal, a při vstupu do sálu všichni písemně
obdrželi. Celkové ovzduší bylo velmi dojemné.
Podle tradice zavedené bývalou hejtmankou paní Dr. Emmerové
pozval seniory do Spilky na den 9. prosince i nový hejtman pan
Milan Chovanec.
R o k
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Tento začal 2. ledna v zasedací
cestopisnou besedou o návštěvě Francie.

místnosti

ÚMO

2

Slovany
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23. února se konal již tradiční ples důchodců. K tanci a
poslechu hrála osvědčená Stavařinka.
16. března se konala v Kulturním domě Šeříková výroční
konference spojená s volbou na období 2011.
V dubnu, šestého se konala zajímavá přednáška v zasedací
místnosti ÚMO 2 Slovany Účinky čínské medicíny.
21. dubna se konal jednodenní autobusový zájezd na trase
Nečtiny, Mariánská Týnice, Krašov a Býkov.
12. května se konala prohlídka vodárny, které se zúčastnilo
22 osob a 25. května proběhla prohlídka kostelíka U Ježíška a
Mikulášského hřbitova. Průvodcem byl pan Ing. architekt Soukup.
18. května se konala přednáška pana profesora MUDr. Jaroslava
Slípky Vzpomínka na doktorku z domu Trubařů. Pan doktor přednášel
o doktorce Vlastě Kálalové. Ta vystudovala v Praze na Karlově
univerzitě obor chirurgie. Poté odcestovala do Iráku, kde si
nejdříve vybudovala ošetřovnu a potom nemocnici. Brzy tam vešla ve
známost. Paní doktorka Kálalová tam získala cenné zkušenosti,
které potom předala panu MUDr. Slípkovi, který nakonec doporučil
přítomným přečíst si knihu Doktorka z domu Trubačů.
19. května se konal autobusový zájezd do Žatce, Loun, Peruce,
Panenského Týnce. Důchodci navštívili chmelařské muzeum v Žatci,
zámek Líčkov, Peruc se zámkem a pamětihodnosti města Louny.
V červnu se konal další autobusový zájezd na Tachovsko,
Kladruby, Tachov, Světce a Chodová Planá.
Po letní přestávce se v září mimo jiné uskutečnila návštěva
Meteorologické stanice na Slovanech.
29. září se konal autobusový zájezd „Volnou Šumavou“.
2. října senioři navštívili divadlo J. K. Tyla, kde se hrála
opereta Netopýr.
5. října se konala v Kulturním domě Šeříková diskusní beseda
se starostou MO 2 Slovany panem Ing. Lumírem Aschenbrennerem a jím
přivedenými hosty, spojená s promítáním filmu „Světovar“.
12. října se konalo veřejné setkání v Kulturním domě Šeříková
v rámci projektu „Bezpečné město“. Přítomni byli zástupci z řad
policistů, strážníků a zastupitelů.
8. listopadu se v plzeňské Měšťanské besedě konal IX.
gerontologický den.
7. prosince se konalo již tradiční Posezení při svíčkách. Na
programu byla hudba se zpěvem s názvem Dáša a Vašek.
14. prosince se opět konalo „Přátelské posezení seniorů“
s hejtmanem Plzeňského kraje v restauraci „Na Spilce“.
R o k
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Od 23. do 27. ledna proběhla tradiční bezplatná zdravotnická
prohlídka v Ústavu hygieny Lékařské fakulty. Dále se rozdávaly
masážní lístky se slevou.
24. ledna byli důchodci Plzeňska přijati primátorem Plzně
panem Martinem Baxou na radnici k projednání plnění styčného
komunálního programu města Plzně.
8. února se konala přednáška a beseda „Moje působení
v Bruselu“ s panem Mgr. Janem Fluxou, místostarostou ÚMO 2
Slovany.
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29. února se uskutečnila přednáška pana Jana Hajšmana na téma
Tajemství plzeňských kopců. Celkem se mluvilo o 45 kopcích.
Přenáška
byla
doplněna
promítáním
snímků
ze
stejnojmenné
publikace.
21. března se konala v Kulturním domě Šeříková výroční
konference. Na tu byli pozváni, starosta pan Ing. Lumír
Aschenbrenner, pan Mgr. Jan Fluxa a pan Bc. Libor Pečínka.
10. května se konal autobusový zájezd na památník Karla Čapka
ve Strži, na zámek Mníšek pod Brdy a Průhonice.
12. června se konal autobusový zájezd do Jemniště, do Českého
Šternberka a Konopiště.
13. září se konala vycházka pěšky podél Mže do Radčic.
25. září se konal oblíbený zájezd „Dostupná Šumava.
3. října proběhl Den seniorů v Kulturním domě Šeříková se
zajímavým programem.
10. října se konala exkurze do Policejní kamerové ústředny.
Akce se zúčastnilo 18 osob.
14. listopadu v zasedací místnosti ÚMO 2 Slovany se konala
přednáška „Poprava J. S Koziny a jeho druhý život“. Přednášela
paní Dr. Janečková.
20. a 21. listopadu pan Simbartl zorganizoval exkurzi do
plzeňské teplárny. Exkurze byla velmi zajímavá a užitečná pro
každého z nás.
5. prosince se konalo oblíbené Posezení při svíčkách. Na akci
zazpívali členové plzeňského divadla paní Hana Spinetová a pan
Roman Krebs za klavírního doprovodu paní Niny Vaněčkové.
R o k

2 0 1 3

V lednu neprobíhaly žádné akce z důvodu voleb. Konaly se
pouze schůze výboru.
20. února se konal již tradiční ples seniorů v Kulturním domě
Šeříková. Účast 80 osob.
12. března se konal vlakový zájezd do Rochlova a do Blatnice
kolem „Kamenných křížů“.
20. března se konala výroční konference slovanských důchodců
v sále Kulturního domu Šeříková. Po zprávě o činnosti Svazu
důchodců Plzeň Slovany následoval kulturní program. Vystoupil
herec pan Antonín Procházka se svou paní.
24. dubna se konala přednáška o významných osobnostech
v Plzni na Slovanech. Přednášel pan Bukovský.
9. května se uskutečnil autobusový zájezd do Přeštic, Lužan,
Klatov, Švihova a Chotěšova. Účast 30 osob.
23. května vycházka na zámek Kozel s účastí 10 osob.
25. září se konala zajímavá přednáška paní Šmuclerové „Písmo
náš obraz.
30. září oslava Dne seniorů v Kulturním domě Šeříková.
2. října se konala v zasedací místnosti ÚMO 2 Plzeň přednáška
s promítáním
snímků
na
téma
„Námořní
piráti-dobrodružství
v Pacifiku“. Přednášel pan Frank.
13. listopadu se konala přednáška o Albánii. Přednášel pan
Simbartl, účast 32 osob.
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4. prosince tradiční Posezení při svíčkách s kapelou pana
Špeliny. Účast 104 osob.
R o k
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Pouze seznam akcí
12. února se konal tradiční ples seniorů v Kulturním domě
Šeříková, 101 osob
19. února zajímavá přednáška „Senioři a nový Občanský
zákoník“
19. března se konala konference-výroční schůze v Kulturním
domě Šeříková
V dubnu se konala přednáška „Za trochu lásky šel bych světa
kraj-Jaroslav Vrchlický“. Přednášel Mgr. Kubová s účastí 25 osob.
V květnu vycházka na rozhlednu Břasy, v červnu se konal
autobusový zájezd do Jindřichova Hradce, Červené Lhoty a Písku
s účastí 45 osob.
25. září se konal zájezd Dostupná Šumava s účastí 31 osob.
V říjnu se uskutečnila návštěva Mikulášského hřbitova a
přednáška „Cestování po Holandsku“.
V listopadu přednáška „Díky pane Werichu“ přednášela Mgr.
Kubová s účastí 36 osob. Dále proběhla akce Sebeobrana seniorů a
Zdravotní styl seniorů. Účast 50 osob.
3. prosince se konalo tradiční Posezení při svíčkách
s programem, operetní melodie a koledy s účastí 110 lidí.
R o k
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V lednu byl sestaven plán činnosti.
18. února se konal 25. ples slovanských důchodců, dále 25.
února přednáška o Emě Destinové a E. Carusovi. Přednášel pan
Brejcha, účast 56 osob.
18. března se konala výroční členská schůze s kulturním
programem s účastí 84 osob.
25. března přednáška „Plzeňské historické zajímavosti“ a
přednášel pan Stelzr.
V dubnu se konal autobusový zájezd do Karlových Varů
s návštěvou sklárny Moser a likérky Becher, a pěší túra na Dianu.
Účast 35 osob.
29. dubna připravila akci Policie České republiky „Bezpečnost
seniorů“.
V květnu
návštěva
Loosovy
interiérypřednáška
pana
architekta Domanického.
V červnu návštěva Luftovy zahrady, autobusový zájezd do
Rožumberka a do kláštera Vyšší Brod, a zájezd do Prahy s návštěvou
Senátu.
V říjnu se konala zajímavá exkurze do čističky odpadních vod
v Plzni, Jateční ulici.
14. října 25. výročí založení organizace Svazu důchodců
s účastí 64 osob.
V listopadu se konala exkurze do svíčkárny v Liticích
s účastí 29 osob.
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9. prosince tradiční Posezení při svíčkách v Kulturním domě
Šeříková s programem melodií Karla Hašlera. Účast 108 lidí.
R o k
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V lednu plánování zájezdů, vycházek příprava přednášek a
plesu.
21. února se konala přednáška s promítáním „Sýrie před
válkou“. Přednášel pan Kolář. 21 osob.
7. března se konal 28. ples v Kulturním domě Šeříková
s předtančením a hudbou pana Duba.
14. března byla členská schůze Svazu důchodců České republiky
v Kulturním
domě
Šeříková
s programem
dětí
Heligonkáři
a
Meteláček. 70 osob.
V dubnu se konala exkurze do spalovny Chotíkov. Účast 32
osob. Dále se konala přednáška paní Kořenkové „Mikoláš Aleš“ s
účastí 28 osob.
V květnu se konal autobusový zájezd do Hospitalu Kuks, Zoo
safari ve Dvoře Králového. Účast 50 osob.
Prodávaly se lístky na koncert ke Dni seniorů v plzeňské
Besedě.
V září se konaly dvě přednášky, „Významné osobnosti Plzně“ a
„Když byla Plzeň nejbohatším městem“.
3. října se konal v Kulturním domě Šeříková Den seniorů
s kulturním programem, účast 75 osob.
Dále se konal autobusový zájezd „Dostupná Šumava, 32 osob.
12. prosince tradiční posezení tentokrát s panem T. Černým a
jeho písněmi. Mluvené slovo k Vánocům od paní Kořenkové a paní
Ševčíkové. 80 osob.

