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Zápisy jsou řazeny podle kapitol, které mají očíslované
přílohy. Přílohy jsou uloženy v Archivu města Plzně spolu
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První leden byl prvním dnem, kdy Velká Británie skončila
všechny formální vazby na Evropskou unii.
V lednu
byla
nalezena
v Indonésii
jedna
z nejstarších
jeskynních maleb na světě.
Po důkladné analýze satelitních snímků planety vědci
došli k závěru, že ještě v 90. letech se ze zamrzlých oceánů
a moří v polárních krajích se ztrácelo kolem 0,8 bilion tun
ledu ročně. Od té doby zmizelo z polárních krajin a horských
hřbetů 28 bilionů tun ledu. Experti předpokládají, že díky
množství
skleníkových
plynů
emitovaných
do
atmosféry
lidstvem, se hladina oceánů do konce století zvedne o jeden
metr.
Rok
2020
byl
jedním
z nejteplejších
v historii
globálních měření teplot.
V lednu v Argentině paleontologové odkryli pozůstatky
gigantického dinosaura.
Začátkem roku objevili archeologové v indonéské džungli
unikátní nález, nejstarší známou zvířecí jeskynní malbu na
světě. Malba je 136 centimetrů široká a 54 centimetrů vysoká
a zobrazuje dospělého samce sulaweského divokého prasete
s typickými rohovitými bradavicemi. Specialista na datování
nálezů určil, že nalezenému obrazu zvířete je 45 500 let.
Koncem února a začátkem března šíření koronaviru
v Evropě opět zrychlovalo. Počet nových případů covid-19
vzrostl o devět procent, na o něco více než milion.
Svět dosud zaznamenal více než 115 milionů případů
nákazy koronavirem a na 2,6 milionů lidí s nemocí covid
zemřelo.
Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství
uvedla, že světové ceny potravin již devátý měsíc za sebou
rostly a index cen potravin se dostal na maximum od července
2014.
V pátek 9. dubna zemřel manžel britské královny Alžběty
II, princ Philip ve věku devadesáti devíti. Narodil se 10.
června 1921.
12. dubna 1961, tedy před šedesáti lety jako první
člověk Jurij Gagarin vyletěl do vesmíru a obletěl naši
planetu.
V dubnu přesáhl počet úmrtí souvisejících s onemocněním
covid-19 na Zemi přesáhl tři miliony.
V severozápadní části Arabského poloostrova v okrscích
Al-Ula a Khaybar nalezli australští vědci obdélníkové stavby,
tzv. mustatily, což arabsky znamená obdélník. Je jich přes
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tisíc a nejlépe jsou vidět z ptačí perspektivy. Jsou starší
než slavný Stonehenge o více než 2,5 tisíce let.
Počátkem dubna zhruba týden byla zaseknutá obří loď Ever
Given v Suezském kanálu. Způsobila kolaps mezinárodní dopravy
a předznamenala zdražování. Jednalo se o loď dlouhou přes 400
metrů o hmotnosti 220 tisíc tun.
Ve středu 16. června se uskutečnilo setkání dvou
prezidentů, amerického Joa Bidena a ruského Vladimíra Putina.
Summit se uskutečnil v Ženevě ve Švýcarsku. Mimo jiné se
prezidenti domluvili na výměně amerických vězňů v Rusku za
ruské vězně ve Spojených státech amerických, dále se dohodli,
že na ambasády v obou zemích se vrátí velvyslanci.
Mezi 13. a 18. červencem vznikly v částech západní
Evropy
silné
bouře
s vydatnými
dešti,
které
vyvolaly
v postižených oblastech prudké zvýšení hladin řek a rozsáhlé
povodně. Katastrofa postihla především západní, jižní a
východní
oblasti
Německa,
dále
Lucembursko,
Belgii,
Nizozemsko, Rakousko či Švýcarskoé. Povodně si vyžádaly
nejméně 200 obětí a škody přesáhly 250 miliard korun.
Letní olympijské hry v japonském Tokiu byly naplánovány
na léto 2020 ale kvůli koronavirové pandemii se přesunuly na
rok 2021. Program zůstal stejný. Hry se konaly od 23.
července do 8. srpna. Olympijských her se zúčastnilo celkem
11 českých sportovců a ti získali celkem 11 medailí, 4 zlaté,
4 stříbrné a 3 bronzové.
Necelé tři týdny po skončení olympiády byly 24. srpna na
Olympijském
stadionu
v Tokiu
slavnostně
zahájeny
XVI.
paralympijské hry, jež byly rovněž o rok odloženy kvůli
pandemii. Soutěžilo celkem 28 sportovců, kteří získali 2
zlaté, 3 stříbrné a tři bronzové medaile. Olympijské hry
skončily 5. září.
V pondělí
6.
září
zemřela
nejzářivější
hvězda
francouzské
a
světové
kinematografie,
herec
Jean-Paul
Belmondo. Bylo mu osmdesát osm let.
V září byl dokončen plynovod Nord Stream 2, který má
přivádět zemní plyn z Ruska do Německa.
V listopadu Rakousko donutil nepříznivý vývoj pandemie
covid-19 zavést již čtvrtou celonárodní uzávěru, takzvaný
lockdown.
Rok 2021 vstoupil do dějin jako rok, kdy odstartovala
vesmírná turistika. Nejbohatší lidé planety totiž začali
vozit do kosmu cestovatele.
Tento rok byl vedle pandemie také trochu rokem Marsu. Na
naší nejbližší planetě přistálo hned několik pozemských
raket.
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Ve dnech 1. až 24. ledna proběhla v České republice
tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ve prospěch
potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a
projektů. Letošní 21. ročník byl však jiný, neboť při 5.
stupni PES nemohli tříkrálové skupinky na koledu vyjít. Také
řada tradičních doprovodných akcí byla zrušena. Přesto lidi
měli možnost, jak do charitních kasiček na podporu potřebných
přispět.
V sobotu 9. ledna zemřel režisér František Filip ve věku
90 let. František Filip byl legendou české televizní tvorby.
Natočil
na
600
dramatických,
hudebních
a
zábavných
televizních pořadů.
V neděli
10.
ledna
se
uskutečnila
v Praze
celorepubliková manifestace s názvem „Otevřeme Česko“ svolaná
iniciativou za zachování provozu restaurací „Chcípl PES“. Na
pražském Staroměstském náměstí se sešlo zhruba dva a půl až
tři tisíce lidí.
V úterý 12. ledna byla přivezena do Brna první vakcína
proti covid-19 MODERNA.
V pátek 15. ledna začalo v České republice plošné
očkování. Stát spustil registrační systém pro osoby starší
osmdesáti let. Ti
se museli nahlásit do Centrálního
redakčního systému k plošnému očkování proti covidu-19.
21.
ledna
Poslanecká
sněmovna
České
republiky
prodloužila nouzový stav do 14. února.
Od 1. února se pak mohli hlásit všichni obyvatelé České
republiky. Očkovací termín dostali podle různých kritérií.
Hlavním byl věk, ale také zdravotní stav nebo zaměstnání.
Plošné očkování má zajistit, aby dostatečný počet
obyvatel získal imunitu proti nemoci covid-19 a mohla se tak
zrušit opatření vyhlášené vládou.
V úterý 19. ledna byly otevřeny obchody s dětským
oblečením a obuví. Totéž platilo i pro papírnictví. Školy
zůstaly i v příštím týdnu pro většinu dětí zavřené.
Do karantény kvůli koronaviru šlo za 11 měsíců epidemie
v České republice 421 300 lidí. Téměř pětina z nich zamířila
letos v lednu, a to přes 76 800. Lednový počet byl zatím
druhý nejvyšší. Nejvíc karanténních e-neschopenek lékaři
vystavili loni v říjnu, kdy kvůli šíření nákazy muselo zůstat
doma přes 119 200 lidí.
Od pátku 5. února se zpřísnila pravidla pro cestování do
České republiky. Změna se týkala i návratu českých občanů
z ciziny.
Hlavním
důvodem
byla
snaha
utlumit
šíření
koronaviru.
Ve čtvrtek 11. února vláda podnikla zatím největší akci
proti šíření koronaviru. Kvůli hrozícímu kolapsu nemocnic
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uzavřela až na výjimky tři okresy, v nichž žije dohromady
zhruba tři sta tisíc lidí. Nešlo z nich vycestovat.
Ve čtvrtek 18. února byl v České republice nouzový stav
nahrazen pandemickým zákonem.
V únoru se po 160 letech těžby uzavřely doly ČSA a
Darkov na Karvinsku.
Od pondělí 1. března vláda výrazně utlumila život
v zemi.
Nová
opatření
měla
snížit
počet
nakažených
koronavirem. Zavřely se školy, některé typy obchodů a omezil
se pohyb mezi okresy. Nově musel být zakryt nos a ústa jen
respirátorem, a to do obchodů, provozoven služeb, do vozidel
hromadné dopravy, na jejích zastávkách, do zdravotnických
zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Vláda schválila
povinné testování ve velkých firmách (nad 250 osob) od středy
3. března. Firmy od 50 do 250 zaměstnanců pak začaly
s testováním od pátku 5. března. Celoplošná karanténa platila
až do 28. března.
V pondělí 22. března, přesně před rokem zemřela v České
republice první oběť korovaviru, 94letý muž z Prahy. Občanská
iniciativa Minuta ticha vyzvala ke společné minutě ticha za
oběti pandemie, a to v pravé poledne. Ve stejný čas se
rozezněly i kostelní zvony po celé republice.
Do 21. března 2021 zemřelo s prokázanou koronavirovou
nákazou v těle už 24 667 lidí. Nejmladší obětí byla teprve
osmiletá dívka z Plzeňska, nejstarší 104letá dáma.
V pátek 26. března byl opět prodloužen nouzový stav do
11. dubna.
Od 27. března do 11. května proběhlo po deseti letech
pro všechny obyvatele sčítání lidí, domů a bytů v České
republice Sčítání lidu 2021. Sčítání se koná jednou za deset
let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která
slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného
života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či
integrovaného záchranného systému. Dále je povinné pro
všechny, kteří mají v České republice trvalý či přechodný
pobyt nebo alespoň 90denní pobyt či azyl.
Vůbec poprvé v naší historii bylo připraveno primárně
on-line. Provedl ho Český statistický úřad podle zákona č.
332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů.
Oproti poslednímu sčítání před deseti lety obsahoval
formulář o polovinu méně údajů, protože si je statistický
úřad umí vytáhnout z nejrůznějších registrů. Letošní formulář
měl jen 23 otázek, před deseti lety jich bylo 47.
Kvůli pandemii většina lidí preferovala možnost „sečíst
se“ přes internet nebo prostřednictvím aplikace v mobilním
telefonu. Senioři nebo ti, kteří neměli k IT technologiím
přístup, mohli požádat kohokoliv, např. členy rodiny nebo
sousedy.
Elektronický sčítací formulář byl zpřístupněn od 27.
března do 9. dubna. Statistici asi týden vyhodnocovali data
tak zjistili, kdo sčítání online neprovedl. Na základě toho
dostali jednotliví sčítací komisaři ve svém regionu seznam
lidí,
kterým
byl
doručen
papírový
formulář.
Papírové
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formuláře bylo možné vyplňovat od 17. dubna do 11. května.
Vyplněný list se
vložil do předplacené obálky. Lidé
hospitalizovaní v nemocnicích nebo dalších zařízení byli
sečteni v daném zařízení. Za neposkytnutí údajů bylo možné
uložit pokutu až 10 tisíc korun.
Sčítání
lidu
patří
k nejdůležitějším
statistickým
šetřením,
neboť
zjišťuje
údaje
o
stavu
obyvatelstva
k určitému okamžiku na celém území státu. Sčítání patří
k nejstarším statistickým akcím vůbec.
Na našem území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve
středověku, kdy byly prováděny k vojenským a daňovým účelům.
Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec
nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován
soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je
součástí zakládající listiny knížete Spytihněva II. Jako
významný mezník pak lze označit datum 13. října 1753, kdy byl
vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání
lidu.
Novou
kapitolou
v historii
sčítání
obyvatelstva
v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce
1754. To bylo výjimečným počinem. Soupisy z 60. let 18.
století, i když umožňují poprvé stanovit hustotu osídlení
podle krajů a poskytují některé další informace o sociálním
složení obyvatel, byly vcelku neúspěšné. Stoupající míra obav
ze vzrůstu daní, odpor šlechty proti centralistickým snahám
dvora, k němuž se postupně přidávala i církevní hierarchie,
vedly k četným zkreslením.
V roce 1777 byl vydán nový konspirační patent, který se
s mírnými změnami a odchylkami stal základem soupisů až do
roku 1851. Další významnou etapu v novodobých dějinách
sčítání lidu v Rakousku zahájil zákon přijatý v roce 1869. Na
jeho základě bylo na začátku roku 1870 provedeno sčítání
lidu, které zachytilo stav ke dni 31. 12. 1869.
Sčítání lidu v Rakousko-Uhersku v letech 1868 až 1910.
To se konalo na základě říšského zákona o sčítání vydaného
29.
března
1869,
který
stanovil
stálou
desetiletou
periodicitu sčítání s tím, že s výjimkou prvního se všechna
další měla konat vždy o půlnoci z 31. prosince na 1. ledna
roku končícího nulou. Toto ustanovení bylo závazné až do
zániku
Rakouska-Uherska.
Z biologických
znaků
se
u
obyvatelstva zjišťovaly věk a pohlaví. Zaznamenávaly se
případné
fyzické
vady,
později
i
mentální
vady.
Ze
společenských znaků se zjišťovala státní příslušnost, rodinný
stav, náboženské vyznání a obcovací řeč, od roku 1880 také
gramotnost. Rakouská sčítání z let 1890-1910 se svým obsahem,
kvalitou zpracování a rozsahem publikovaných dat zařadila
mezi velmi dobře organizovaná a provedená sčítání své doby.
Jejich kvalitu dokládá i ta skutečnost, že po rozpadu
Rakouska-Uherska byly užité metody převzaty nástupnickými
státy.
Pro srovnání:
V roce 1869 byl počet obyvatel 7 565 463 a většina lidí
žila ve vesnicích. Počet obyvatel v roce 2011 byl 10 436 560,
z toho tři čtvrtiny lidí žili ve městech.
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Poslední sčítání lidu konané na našem území před první
světovou válkou se uskutečnilo v roce 1910. V roce 1919 byl
založen Státní úřad statistický jako nový orgán pověřený
celostátními statistickými šetřeními, mezi něž patřilo i
sčítání lidu. 8. dubna 1920 byl přijat nový zákon o sčítání
lidu. Zákon nařizoval provést prvé československé sčítání
lidu nejdéle do roka a sčítání opakovat každých pět let.
První
sčítání
v samostatném
Československu
se
uskutečnilo před 100 lety a sčítacími komisary byli většinou
kantoři, neboť uměli číst i psát. Prováděním sčítání bylo
pověřeno ministerstvo vnitra a řídily je okresní úřady. Na
území
jednotlivých
obcí
nesly
za
provedení
sčítání
odpovědnost obecní úřady. Ty také jmenovaly příslušné sčítací
komisaře, kterými byli často učitelé nebo spolupracovníci
obecních úřadů. Výrazně se měnil způsob zpracování dat. Údaje
ze sčítání z let 1869 a 1880 byly ještě tříděny a
sumarizovány ručně. Zpracování cenzu z roku 1890 však
znamenalo zásadní zlom, neboť bylo užito elektrických
třídících strojů systému Hollerith, které nejenom urychlily
zpracování sčítání, ale umožnily i podstatné rozšíření
třídění. Všechny výsledky rakouských sčítání byly vydány
tiskem v rámci pramenných děl rakouské statistiky v řadě
sčítání lidu, i když nedostatkem finančních prostředků se
vydávání zdržovala a některá třídění se omezovala nebo
vypouštěla úplně.
Sčítání lidu podle nového zákona se uskutečnilo 15.
února 1921 a bylo provedeno za přítomné obyvatelstvo (nikoli
za
přítomné
obyvatelstvo).
Poválečné
povolání
bylo
konfrontováno s povoláním k 16. červenci 1914, aby byly
zjištěny sociální a profesní přesuny mezi dobou předválečnou
a poválečnou. Za politicky nejdůležitější se považovalo
zjištění
národnosti
obyvatelstva,
které
mělo
potvrdit
oprávnění vzniku samostatné Československé republiky. O
otázku a definici „národnosti“ byly svedeny nejen boje s
„československá národnost“, bylo možno zjistit počet obyvatel
české a slovenské národnosti odděleně.
Obyvatelstvo bylo sčítáno s pomocí sčítacích archů pro
domácnost, jak to bylo obvyklé u sčítání předválečných.
Výsledky
prvního
československého
sčítání
lidu
byly
publikovány v sedmi svazcích edice Československá statistika.
Z hlediska zpracování je první československé sčítání
považováno za úspěšné.
Druhé československé sčítání lidu se mělo podle zákona
konat již v roce 1925. Hospodářské důvody i vliv praxe ve
většině zemí světa, pořádat cenzy s desetiletou periodicitou,
nakonec vedly k tomu, že konání druhého československého
sčítání bylo stanoveno na 1. prosinec 1930.
Následující sčítání lidu se mělo uskutečnit v roce 1940.
Jeho
konání
zabránili
čeští
politici
a
demografové
s odůvodněním nepřipravenosti a hlavně s úmyslem neposkytnout
okupační
mocnosti
spolehlivé
podklady
pro
válečné
hospodářství.
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První poválečné soupisy z let 1946 a 1947 v obnoveném
Československu představovaly pouze dílčí akce a sčítání lidu
proběhlo až v roce 1950.
V polovině dubna se na severu Čech objevila nebezpečná
varianta viru, brazilská mutace covidu.
V pondělí 12. dubna byl ukončen nouzový stav. Přestalo
tak platit omezení cest mezi okresy i zákaz nočního
vycházení.
Vzhledem
k tomu,
že
se
objevila
brazilská
nakažlivá mutace covidu ostatní zákazy platily dál. Později
se nakažlivá mutace brazilského covidu nepotvrdila.
O víkendu 24. a 25. dubna proběhla po celé České
republice sbírka potravin, Národní potravinová sbírka. Ta je
dnem
solidarity,
je
organizována
ve
všech
krajích
potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve
spolupráci se Svazem obchodu a cestovním ruchem a Asociací
společenské odpovědnosti, Armádou spásy a obchodními řetězci.
Sbírka
potravin
je
realizována
pod
záštitou
ministra
zemědělství
Miroslava
Tomana
a
Evropskou
federací
potravinových bank.
Na mimořádném jednání vlády 29. dubna bylo rozhodnuto,
že se Česká republika vrátí postupně do normálu. Od 3. května
začalo v celé České republice postupné rozvolňování. Otevřely
se
některé
služby,
například
kadeřnictví,
kosmetiky,
pedikúry, či péče o domácí mazlíčky. Podmínkou však byl test,
či to, že je člověk očkován nebo v posledních 90 dnech
prodělal covid-19.
10. května do školních lavic zamířili žáci druhého
stupně základních škol v polovině krajů, zatím rotačně
s týdenní mezerou.
Na ulice se smělo bez ochrany dýchacích cest (pokud se
na jednom místě nenacházeli dva lidé) a na svatby i pohřby
mohlo přijít až 30 lidí.
Pivovary v České republice loni uvařily 20,2 milionů
hektolitrů piva. Spotřeba piva na obyvatele loni klesla o
zhruba sedm litrů, tedy 14 velkých piv, na 135 litrů, a byla
tak nejnižší od 60. let minulého století. Za poklesem výroby
stojí koronavirové restrikce a omezení provozu restaurací
v České republice, ale i v zahraničí.
Od 4. května se otevřely některé hrady a zámky ve správě
státu.
V pondělí 11. května nastalo další rozvolnění a otevření
obchodů. Před obchody byly davy lidí. Ale samozřejmostí byla
desinfekce všech prostor, testování zaměstnanců a dodržování
všech opatření.
Od pondělí 17. května otevřeli své zahrádky restaurace.
Ovšem se zásadní podmínkou, že zákazník musel mít doklad o
očkování či absolvování testu s negativním výsledkem. Na
rozdíl od kadeřnictví či masáží se v hospodách nemusela vést
„kniha hostů“.
Mohl také probíhat organizovaný amatérský sport venku se
30 osobami a také s očkováním proti koronaviru nebo
negativním testem. Byla také zpřístupněna zdravotnická
zařízení akutní péče a při dodržení příslušných pravidel
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navštívit své blízké. Dosud platné omezení poskytování
sociálních služeb bylo zrušeno.
České dráhy během června postupně obnovovaly další
dálkové spoje. Dopravu, kterou omezovala koronavirová krize,
postupně obnovovali další přepravci.
O víkendu 22. a 23. května proběhl přesun šesti stovek
amerických vojáků s téměř dvěma sty kusů vojenské techniky
přes české území do Maďarska. Američané se stejným způsobem
po cvičení vraceli ve dnech 12. a 13. června.
V úterý 25. května rezignoval kvůli nesrovnalostem
v majetkovém přiznání již čtvrtý ministr zdravotnictví Petr
Arenberger. Po Romanu Prymulovi, Janu Blatném se opět vrátil
na post ministra Adam Vojtěch.
Vláda od pondělí 31. května povolila další rozvolnění.
Epidemická situace se nadále zlepšovala. Tak se mohly otevřít
restaurace, bazény, koupaliště, herny a kasina, wellness,
sauny a kulturní akce.
Prvního června se otevřely všechny památky v České
republice
ve
správě
Národního
památkového
ústavu
s dvouměsíčním zpožděním.
Epidemie koronaviru v České republice byla dále na
ústupu. Testy v úterý osmého června potvrdily 384 případů
nákazy, což bylo o 94 méně než před týdnem a zároveň nejnižší
od konce loňského srpna. Dále klesalo incidenční číslo, na
100 tisíc obyvatel připadlo za uplynulých sedm dnů méně než
20 nakažených.
Devátého
června
zemřela
jedna
z nejpopulárnějších
hereček u nás, paní Libuše Šafránková. Zemřela v osmašedesáti
letech.
Ve čtvrtek 17. června definitivně skončily v České
republice telefonní budky. Podle oficiální statistiky dosáhl
počet veřejných telefonních automatů svého maxima v roce
2001, kdy jich bylo v České republice evidováno 30 200. Po
rozšíření internetu a mobilních telefonů se zájem o telefonní
automaty snižoval.
Pandemie koronaviru nadobro odradila lidi od práce
v pohostinství. Představovala příliš velké nestabilní riziko.
Hospody marně sháněly zaměstnance, chybělo jich tisíce.
Ve čtvrtek 24. června se přehnalo jižní Moravou, na
Hodonínsku a Břeclavsku ničivé tornádo. Kvůli řádění živlu
zemřelo nejméně pět lidí, desítky dalších utrpěly zranění a
materiální škody nevyčíslitelné. Pomoc nejhůře zasaženým
obcím mířila ze všech koutů republiky.
V sobotu 10. července přibylo v České republice 159
případů nemoci covid-19, to bylo o 35 více než před týdnem.
Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie stouplo na téměř
1,35 a bylo nejvyšší od začátku roku. Počet lidí, kteří byli
s covidem-19 v nemocnicích, ale klesl.
V pondělí 23. srpna schválila vláda, že testování na
nákazu koronavirem bude během září propláceno z veřejného
zdravotního pojištění. Češi tak měli nárok na dva PCR testy a
čtyři antigenní testy.
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Po dlouhých měsících on-line výuky a zmatků se na podzim
opět vrátili děti i učitelé do klasických škol. Samozřejmě za
přísných hygienických opatření včetně plošných testů.
V pondělí 13. září v České republice přibylo 493 nově
potvrzených případů onemocnění covid-19, o čtvrtinu víc než
před týdnem. Byl to druhý nejvyšší denní počet od začátku
června.
Nejvýrazněji
se
koronavirová
infekce
šířila
v Karlovarském kraji.
Od října se koronavirová epidemie pomalu vracela, ale
byla slabší než loni. Před rokem bylo začátkem října
zaznamenáno 3118
nově nakažených,
letos
to bylo 804
nakažených.
Laboratoře
prokázaly
1157
nových
případů
koronaviru, to bylo o skoro 500 víc než před týdnem a nejvíc
o víkendovém dni od začátku května. V nemocnicích bylo 463
pacientů s nemocí covid-19, o 15 méně oproti pátku, ale o 135
víc než minulou sobotu. Nižší letošní čísla byly do značné
míry dány proočkováním populace.
V neděli 10. října byl prezident Miloš Zeman převezen do
Ústřední vojenské nemocnice. Prezident nebyl schopen pracovat
a prognóza jeho zdravotního stavu byla nejistá.
V neděli 31. října v Liberci spadla kabina lanovky na
Ještěd. Nehoda si vyžádala jeden lidský život. Záchranáři
vyprostili z druhé kabiny 14 cestujících a nikdo z nich nebyl
zraněn.
Kvůli zdravotnímu stavu prezidenta republiky Miloše
Zemana
se
slavnostní
předávání
státních
vyznamenání
neuskutečnilo tradičního 28. října. Další datum bylo navrženo
1. ledna.
Od 1. listopadu byla nařízena po celé zemi kontrola
očkování a testování v restauracích. Většina zákazníků se
musela prokázat potvrzením o dokončené vakcinaci. Jinak hosté
nebyli obslouženi.
V pondělí 8. listopadu pět zástupců politických stran
podepsalo koaliční smlouvu. Podepsání smlouvy se čekalo pouze
na jmenování Petra Fialy premiérem od prezidenta Miloše
Zemana.
9. listopadu byl pověřen prezidentem Milošem Zemanem
sestavením vlády Petr Fiala a 26. listopadu jej prezident
jmenoval předsedou vlády a pověřil ho sestavením vlády.
Ve středu 10. listopadu zemřel zpěvák a skladatel Miro
Žbirka. Zpěvák podlehl zápalu plic v pouhých 69 letech.
V sobotu 20. listopadu se konala v celé České republice
Sbírka potravin. Nákupem trvanlivých potravin mohli občané
přispět matkám živitelkám či rodinám v krizi nebo osamělým
seniorům. Na Plzeňsku se do sbírky zapojily obchody Albert,
Billa, DM drogerie, Globus, Kaufland a nebo Penny.
V neděli 21. listopadu je Světovým dnem obětí dopravních
nehod, který vyhlašuje Světová zdravotnická organizace vždy
třetí
neděli
v listopadu.
Na
Plzeňsku
se
uskutečnila
ekumenická bohoslužba v dosud jediné dálniční kapli na
dálnici D5 u Plzně na odpočívadle poblíž Šlovic.
Sestavování vlády pozdržel zdravotní stav prezidenta
Miloše Zemana. Ten 17. prosince jmenoval vládu. Vláda se tak
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stala 16 kabinetem samostatné České republiky a Petr Fiala
šestým politikem Občanské demokratické strany.
Ve čtvrtek 30. prosince (narodil se 4. března 1949)
zemřela česká legenda a šestinásobný kamionový vítěz Karel
Loprais, který se stal legendou a obdivoval ho celý svět.

V o l b y

Příloha číslo 3

Ve dnech 8. a 9. října se konaly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Ve volbách kandidovalo
celkem 22 subjektů – 20 politických stran a 2 volební
koalice. Jednalo se o první volby do Poslanecké sněmovny,
které se konaly podle nových regulí po rozhodnutí Ústavního
soudu. Stejně jako loňské volby, byly i ty letošní kvůli
koronavirové pandemii uzpůsobené lidem v karanténách a
izolacích
Ve
volbách
zvítězila
koalice
SPOLU
(Občanská
demokratická stran, KDU-ČSL a TOP 09), která získala 27,79
procent (71 mandátů, zisk 1 493905 hlasů)
na druhém místě skončilo hnutí ANO2011 s 27,12 procenty
(72 mandátů, zisk 1 458 140 hlasů)
na třetím místě uspěla koalice Česká pirátská strana
(Piráti) a Starostové a nezávislí) s 15,62 procenty (37
mandátů, zisk 839 776 hlasů)
čtvrté míst obsadila strana Svobody a přímé demokracie
(SPD) s 9,56 procenty (20 mandátů, zisk 513 910 hlasů)
Další strany, např. Přísaha, Česká strana sociálně
demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy, Trikolora
Svobodní soukromníci, Volný blok a Strana zelených se do
Parlamentu nedostaly. Volební účast České republiky byla
65,43 procent.
Na rozdíl od republikového vítězství koalice SPOLU
vyhrálo v Plzeňském kraji ANO 2011, lidé jej volili nejvíce
v šesti ze sedmi okresů. Pouze v Plzni u voličů vyhrála
koalice SPOLU, která v regionu celkově obsadila druhé místo.
ANO i SPOLU tak mají čtyři poslance, dva mandáty získala
v kraji koalice Piráti a STAN, jeden má SPD. Bez poslanců
jsou komunisté a ČSSD.
O hlasy si v Plzeňském kraji řeklo celkem 18 volebních
stran. Výsledky v Plzeňském kraji se od republikových lišily.
Zvítězilo hnutí ANO, uspělo v šesti okresech.
Účast v Plzeňském kraji byla 64,72 procent. Hnutí
ANO2011 získalo 29,03 procenta, druhé místo získala koalice
SPOLU, ta získala 26,57 procent a dále koalice Česká pirátská
strana + STAN získala 13,88 procent. Na čtvrtém místě skončil
Svoboda a přímá demokracie (SPD) s 9,96 procenty hlasů. Dále
následovala Česká strana sociálně demokratická (4,9 procent),
Přísaha (4,7 procent), Komunistická strana Čech a Moravy
(4,1).
Plzeňský kraj bude zastupovat 11 nových poslanců, 4
poslanci za ANO, 4 poslanci za SPOLU, 2 poslanci za Piráty +
STAN a jeden poslanec za Svobodu a přímou demokracii (SPD).
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Plzeň 2 Slovany volilo následovně. Voleb se zúčastnilo
65,69 procent (16 662 hlasů). Zvítězila koalice SPOLU s 34,33
procent 5721 hlasů), druhé místo získalo ANO2011 s 23,23
procenty (3871 hlasů), na třetím místě skončila koalice
Piráti + STAN
( 17,15 procent 2859 hlasů), dále Svoboda
přímé demokracie (7,63 procent, 1272 hlasů) a nakonec Česká
strana sociálně demokratická (42 procent, 738 hlasů).
V pátek 26. listopadu po setkání předsedy Občanské
demokratické strany (ODS) Petra Fialy s prezidentem Milošem
Zemanem jmenoval premiérem Petra Fialu.
V těchto volbách byl zaznamenán největší počet stran
v historii České republiky, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a
nezávislí, a Česká strana pirátská, tři nová ministerstva
(pro evropské záležitosti, pro legislativu a pro vědu, výzkum
a inovace).
4 předsedové stran, 14 ministerských nováčků, 12
poslanců, 2 senátoři, 3 ženy, 15 straníků, 2 bývalí rektoři.
30 dnů od skončení voleb pětikoalice podepsala Koaliční
smlouvu včetně programových priorit, která má 39 stran.

P l z e ń s k ý

k r a j

příloha číslo 4

Prvním letošním miminkem Plzeňského kraje se stala
holčička, která se narodila ve Fakultní nemocnici v Plzni
poté, co odbila půlnoc. Jmenuje se Viktorka, měří 50
centimetrů a váží 3330 gramů. Prvním chlapečkem, který se
narodil v téže porodnici, je Matyáš. Na svět přišel v 5,04
hodin. Viktorka je zároveň také vůbec prvním letos narozeným
dítětem v České republice. V dalších nemocnicích Plzeňského
kraje se na Nový rok miminka nedočkali.
Epidemiologická situace v Plzeňském kraji se stejně jako
v celé České republice opět začala zhoršovat. Hygienici denně
registrovali stovky nových případů. Zároveň také přibývali
pacienti, kteří vyžadovali hospitalizaci. Jen v plzeňské
Fakultní nemocnici ve vážném stavu ležely téměř čtyři desítky
pacientů. Největší zdravotnické zařízení navíc kvůli infekci
k 4. lednu postrádalo 159 zaměstnanců. Ti byli v karanténě
nebo v izolaci.
Poutní místo v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku se
dočkalo významného milníku. U barokního skvostu od stavitele
Jana Blažeje Santiniho-Aichela byl totiž dostavěn východní
ambit a celý areál bude po dokončovacích pracích vypadat
podle původních plánů.
V sobotu 30. ledna jednání krizového štábu Plzeňského
kraje došlo k závěru, že sice čísla nakažených stagnují, ale
mění se skladba hospitalizovaných osob. V Plzeňském kraji
bylo evidováno 50 080 covid pozitivních osob, hospitalizováno
331 pacientů. Mezi hospitalizovanými pacienty byly stále
mladší ročníky, narození v roce 1970 až 1980.
Pro přepravu pacientů s covidem-19 v Plzeňském kraji
fungovala v Líních speciální helikoptéra. Oddělené zdí stály

12

v hangáru Letecké záchranné služby Armády České republiky dva
vrtulníky. O vrtulníky požádal hejtman Karlovarského kraje,
protože
v chebské
nemocnici
byla
trvale
zaplněná
specializovaná intenzivní lůžka určená pro nemocné s covidem19.
Od pondělí 1. února byla v Plzeňském kraji zprovozněna
informační telefonní linka, na kterou se mohou občané obracet
s dotazy týkající se očkování. Telefonní linku spustil
Plzeňský kraj ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem, který
nabídl kraji bezplatné využití svého operačního střediska i
svých zaměstnanců. Linka fungovala od pondělí do pátku v čase
od 8.00 do 15,30 hodin.
V pátek 12. února byl v Plzeňském kraji na jižním
Plzeňsku potvrzen první případ ptačí chřipky. Ohnisko
zaznamenali veterináři v chovu slepic ve vesnici Bzí. Na
ptačí chřipku uhynulo pět slepic a kohout.
Kvůli zákazům šíření koronaviru se rušily i soudy. U
Krajského soudu v Plzni byla zrušena některá líčení, v nichž
měli jako obžalovaní figurovat obyvatelé okresů Cheb a
Sokolov.
Plzeňský
kraj
v březnu
obdržel
dodávku
ochranných
pomůcek pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pěstounské
rodiny a zajistil i jejich rozvoz prostřednictvím obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností přímo zařízením a rodinám.
V březnu
zdravotnická
zařízení
v Plzeňském
kraji
fungovala v modu hromadného postižení osob (HPO). V únoru
byla vyčerpána kapacita lůžek a personálu a nebylo možné
poskytovat zdravotní péči v normálním režimu.
Od neděle 7. března začaly platit nové jízdní řády,
které přinesly řadu změn. Veřejná
doprava přešla
na
prázdninový režim. Důvodem bylo uzavření provozu škol v České
republice. S novými jízdními řády přestaly jezdit také vlaky
sloužící
primárně
k přepravě
turistů,
které
vzhledem
k omezení pohybu obyvatel v rámci katastru obce nebylo možné
využívat.
V České republice se opět objevila ptačí chřipka.
V malochovu na severním Plzeňsku bylo začátkem března
potvrzeno
druhé
ohnisko
ptačí
chřipky.
Stejně
jako
v předchozích případech bylo vymezeno tříkilometrové ochranné
pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto
pásmech byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření.
31. března skončila oficiálně zimní údržba silnic, za
kterou je odpovědná Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Letošní
zima
s nižšími
teplotami
i
sněhovou
nadílkou
způsobila škody ve větším rozsahu. Oproti loňskému roku
vzrostly náklady na zimní údržbu o zhruba 45 milionů korun.
Ke konci března činila spotřeba soli cca 25 000 tun soli a
cca 14 400 tun inertu.
V Plzeňském kraji vzniklo 19 očkovacích míst proti
nemoci covid-19. Celková denní kapacita očkovacích míst byla
zhruba 4000 osob.
22. března hygienici v Plzeňském kraji zaznamenali
pokles v počtu nově nakažených koronavirem. Ředitel Krajské
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hygienické stanice informoval, že zabrala nejen tvrdá
opatření,
ale
pomohlo
také
to,
že
lidé
začali
být
zodpovědnější. Ten den bylo ve Fakultní nemocnici v Plzni
hospitalizováno na 253 osob, na plicní ventilaci bylo
připojeno 35 pacientů a pět osob bylo napojeno na podporu
mimotělního oběhu.
Začátkem dubna ve většině nemocnic v Plzeňském kraji byl
zrušen tzv. režim hromadného postižení osob. Vlna onemocnění
covid-19 vykázala pokles, zátěž zdravotnických zařízení
v Plzeňském kraji nebyla tak výrazná. V Plzeňském kraji bylo
devátého dubna v nemocnicích 320 covid pozitivních pacientů,
na intenzivní péči pak 78. Počet nových případů nákazy
poklesl. Začátkem března bylo až 7000 nových případů za
týden.
Denní
přírůstek
v tomto
týdnu
nepřekročil
270
nemocných.
Od prvního března do nedělní půlnoci jedenáctého dubna
bylo kontrolováno dodržování nouzového stavu o omezení
volného pohybu osob mezi okresy. Na území Plzeňského kraje
toto opatření kontrolovalo okolo 220 policistů, přes 80
vojáků a více než dvě desítky příslušníků Celní správy České
republiky. Za uplynulých 6 týdnů tyto hlídky společně
provedly 161 231 kontrol, v jejich souvislosti zjistily 4045
případů porušení vládních nařízení a v 1141 případech
odepřely řidičům vjezdy.
Pivovary v Plzeňském kraji nabízely na Zelený čtvrtek
celou řadu zeleně zbarvených velikonočních piv. Jednalo se
např.
o
speciální
zelenou
jedenáctku
nebo
kopřivovou
dvanáctku. Podle pivovarníků byl o ně letos extrémní zájem.
Od dubna se začalo v Plzeňském kraji očkovat naplno. Byl
zahájen pravidelný provoz ve velkokapacitním očkovacím místě
v Plzni ve Skvrňanech. Plzeňský kraj rovněž spustil motivační
očkovací kampaň.
V druhé polovině dubna covid v Plzeňském kraji nadále
ustupoval. Před týdnem bylo hospitalizováno 320 osob, 16.
dubna jich bylo 219.
V sobotu 15. května se covidová situace v Plzeňském
kraji pomalu zlepšovala. Alespoň jednu dávku očkování mělo už
více než čtvrtina lidí.
Krizový štáb bilancoval. Za období pandemie od 1. března
2020 do letošního
11. května bylo
ve zdravotnických
zařízeních akutní lůžkové péče hospitalizováno v Plzeňském
kraji 8 229 pacientů s covid-19. Naprostá většina z nich, a
to 64 procent, pocházela z věkové kategorie 60 až 85 let.
Celkem zemřelo 1 761 pacientů. Většina byla ve věku 70 až 95
let.
V pondělí 17. května Plzeňané vyrazili na zahrádky
navzdory chladnému počasí. Ty se otevřely po sedmi měsících a
zájem byl veliký. Opět byl oběd z talíře místo z plastové
krabičky,
konečně
posezení
s točeným
pivem
či
káva
s dortíkem.
Sbory dobrovolných hasičů z Plzeňského kraje získaly od
krajského úřadu dotace na nová auta nebo rekonstrukce
požárních zbrojnic. Na 168 jednotek dobrovolných hasičů si
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tak rozdělilo z dotačního programu na podporu jednotek Sboru
dobrovolných hasičů 16,5 milionů korun.
Vedení Plzeňského kraje připravilo projekt, jehož cílem
bylo zlepšit stav krajiny na území regionu pomocí zadržování
vody. Projekt s názvem Regionální strategie adaptačních
opatření Plzeňského kraje na udržení vody v krajině potrvá
minimálně pět let a bylo rozčleněno na několik etap. Řadu let
byla krajina jen využívána a nyní je třeba ji začít
uzdravovat, konstatoval náměstek pro životní prostředí PK.
Pro zajímavost: Půda je zdecimována tak, že metr krychlový
zachytí 40 litrů vody. Když je země zdravá, udrží se v ní 240
až 300 litrů.
V pondělí 31. května 1721, přesně před třemi sty lety,
papež Inocenc XIII. blahořečil Jana Nepomuckého. Jan z Pomuku
se narodil kolem roku 1340 v Pomuku. Od roku 1369 působil
jako veřejný notář v Praze, v září 1389 byl jmenován
generálním vikářem pražského arcibiskupa. 20. března 1393
tehdejší král nechal zajmout čtyři muže. Ti byli umučeni a
Jan z Pomuka byl poté svržen z dnešního Karlova mostu do
Vltavy. 17. března bylo jeho tělo nalezeno na břehu Vltavy a
pohřbeno v kostele sv. Kříže většího.
Prvního
června
se
také
otevřely
všechny
památky
Plzeňského kraje. Největší novinkou bylo otevření selského
dvora U Matoušů v Plzni Bolevci.
Koupaliště přírodní a venkovní koupaliště v Plzeňském
kraji měly velmi kvalitní vodu, např. všechny bolevecké
rybníky v Plzni.
V obcích Plzeňského kraje začaly působit mobilní pobočky
České pošty. Mobilní pošta má zajistit větší bezpečnost
občanů, kteří si budou moci poštovní službu vyřídit u sebe
v obci a nebudou muset kvůli ní cestovat do obce s pobočkou
České pošty.
Přírodní živel poškodil na sklonku letošního června věž
kostela svatého Josefa v Mirošově. Došlo k uvolnění kříže a
makovice s dokumenty. Naštěstí nespadly na zem, ale zůstaly
viset na drátech hromosvodu. Po sundání krytu na farní
zahradě nejprve byl odstraněn s pomocí rozbrušovačky kryt a
vzápětí vyndány čtyři tubusy z pozinkovaného plechu. Poté
badatelé složení ze zástupců církve, okresního archivu a
odboru
kultury
rokycanské
radnice
otevřeli
tubusy
v rokycanské knihovně.
Kromě starých novin, fotografií a
mincí tubusy ukrývaly také unikátní mapu z roku 1893. Je
nesmírně cenná, ukazuje totiž naleziště černého uhlí a
poddolování celé oblasti.
V sobotu 26. června se konala Bahna 2021, přehlídka u
Strašic na Rokycansku. Loni se akce kvůli koronaviru
nekonala, letošní se uskutečnila, ale bez diváků. Ti mohli
sledovat akci on-line na webu nebo v televizních vstupech.
Finále
Plzeň
připravilo
opět
prázdninové
projekce
známých filmů na hradech a zámcích Plzeňského kraje. Stejně
jako Filmové hrady a zámky připravilo Finále Plzeň opět i
Filmové večery na náplavce u plzeňské Radbuzy.
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O víkendu 17. a 18. července oslavila bezdružická
lokálka sto dvacet let od zahájení provozu železniční trati
Pňovany-Bezdružice, známá jako Bezdružická lokálka.
Od pátku 23. do neděle 25. července se konal již potřetí
festival Industry Open pro fanoušky industriálu a technických
památek. Ten umožňuje podívat se také na místa, která běžně
není možné navštívit. Mezi ně patřil i areál bývalých
Škodových závodů nebo se uskutečnila vyjížďka vlakem do depa
kolejových vozidel Českých drah. Dále návštěva sklárny
Liběnka v Hrádku u Sušice, na den otevřených dveří v Muzeu
Hangár 3 v Líních nebo prohlídka plzeňské Papírny.
Ve středu 4. srpna na železnici trati u Milavčí na
Domažlicku se ráno čelně srazil osobní vlak se Západním
expresem jedoucím z Mnichova do Prahy. Při nehodě zemřela
vedle obou strojvedoucích také sedmačtyřicetiletá cestující.
V sobotu 14. srpna mohli v rámci festivalu Industry Open
vyrazit z Plzně historickým vlakem za zábavným programem do
okolí Konstantinových Lázní. Tam je čekal bohatý program pro
děti, doprovodný program byl připraven i na farmě Dvůr
Krasíkov. Vlak skončil na bezdružickém nádraží, kde bylo
otevřeno železniční muzeum a četnická stanice.
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje vyhlásila devátého
září stavby roku. Zájem o tuto soutěž byl letos rekordní,
přihlásilo se 40 staveb. Stavbou roku se stala Mariánská
Týnice,
domažlický
pivovar
a
atriový
dům
ve
svahu
v západočeské metropoli. Cenu veřejnosti si odnesl projekt
prodloužení tramvajové trati na plzeňská Borská pole.
V září formou putovní panelové výstavy se veřejnosti
představilo všech 40 staveb, které usilovaly o titul
v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Celkem třináct panelů
putovalo nejdříve do Rokycan, dále do Mariánské Týnice, sídla
jedné z úspěšných staveb a dalších šesti měst Plzeňského
kraje.
Plzeňský kraj připravil na září spolu s Divadlem Josefa
Kajetána Tyla pro seniory projekt „Kultura občanům“. Plzeňské
divadlo tak odehrálo celkem čtyři představení nad rámec
programu.
V pondělí 18. října byl na Šumavě uzavřen unikátní
hradlový most přes řeku Vydru. Byl v dezolátním stavu, a
proto projde opravou. Most by měl být opět otevřen v polovině
roku 2022.
Plzeňský kraj evidoval rostoucí zájem o očkování. Proto
v Plzni, v bývalém obchodním domě Prior bylo otevřeno
v pondělí 29. listopadu očkovací místo bez registrace. Denní
kapacita centra je až 8000 osob.
Poslední listopadový týden zaznamenali výrazný odliv
klientů a zákazníků provozovatelé služeb a restaurací. Do
návštěvnosti hospod, bazénů a dalších míst se totiž promítla
další protiepidemická opatření vlády. Nová pravidla se
citelně promítla do návštěvnosti plzeňských bazénů. V Plzni
na Slovanech do bazénu chodilo plavat sedm stovek lidí, po
proticovidovém nařízení vlády necelých sto plavců denně.
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Koncem listopadu začala stavba 8,1 kilometrů dlouhého
obchvatu Klatov. Obchvat ulehčí nejen městu, kterým projede
až 16 tisíc aut, ale zajistí i turistům rychlé spojení na
Šumavu. Stavba přijde na více než miliardu korun a má být
hotov za dva a půl roku.
Od změn jízdních řádů v železniční dopravě (12.12)
získali v Plzeňském kraji cestující největší komfort v celé
České
republice,
protože
Plzeňský
kraj
patřil
k těm
zanedbaným. Proto Plzeňský kraj a České dráhy představily
nové vlaky. Nasazeny byly nové elektrické jednotky na krajem
objednané spoje. Tím se výrazně zvýšil komfort pro cestující.
V nových jednotkách nechybějí elektrické jednotky, USB porty
pro dobíjení elektroniky, místa pro nabíjení elektrických
vozíků nebo bicyklů a klimatizace.
Nejčastější
a
netradiční
jména
narozených
dětí
v Plzeňském kraji-chlapci Jakub, Jan, Matyáš, Vojtěch, Lukáš
a Matěj. Nejčastější jména děvčat-Eliška, Anna, Sofie, Tereza
a Nela. Netradiční jména chlapců-Alfréd, Darien, Damir,
Harry. Elliot, Fayel, Jonatan, Mateo, Rodin, Timon, Wesley,
Vařinec, Zachariáš, Rocky a Bonifác.
Netradiční jména dívek-Aylin, Abigail, Alisa, Daria,
Elfrída, Jenoféna, Kayra, Kauri, Lola, Maya, Madlen a Santal.

P o č a s í

příloha číslo 5

Na Nový rok bylo zataženo až oblačno, ojediněle se
objevil slabý déšť. Teploty přes den se pohybovaly okolo čtyř
stupňů Celsia. Večer se déšť změnil ve smíšené a sněhové
přeháňky s teplotami okolo nuly.
Ve středu 14. ledna začalo vydatně sněžit a přesto, že
přišla studená fronta, doprovázely sněžení bouřky.
Po mrazivém víkendu dorazila obleva s teplotami přes den
se čtyřmi stupni, později až sedmi stupni Celsia, noční
teploty kolem nuly.
Počasí bylo stále jako na houpačce, pár dní pravé zimní
počasí s občasným sněžením nebo s deštěm. 26. ledna se Plzeň
oblékla do bílého, sněžilo celý den a teploty se pohybovaly
okolo nuly. V prvním únorovém týdnu se ochladilo, přimrzlo a
začalo opět krásné zimní počasí.
První únorový den byl jasný a stal se nejchladnějším
ránem této zimy. V Plzni bylo naměřeno minus 3 stupně, ale
kvečeru se zatáhlo a začal padat sníh s deštěm. Na příští den
byla hlášena a také byla ledovka. Ve středu 3. února přišly
jarní teploty, plus pět stupňů Celsia.
V sobotu 6. února vysoká koncentrace prachu změnila
barvu oblohy a sníh na oranžovou. Podle meteorologů za vše
mohl vítr, který přivál písek ze Sahary.
V pondělí 8. února přišla sněhová nadílka v celé České
republice.
Z 15. na 16. únor byly naměřeny na Šumavě u Rokytské
slati a na Březníku více než třicetistupňové mrazy. Dále
meteorologové varovali před ledovkou. Tající sníh a pokles
teplot vytvořil nebezpečné náledí.
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22. února atakovaly únorové teploty rekordy. Rtuť
teploměru stoupala místy až k plus 16 stupňům Celsia.
V úterý 23. února se zapsalo do historie. Po krutých
mrazech dorazilo jaro. Teplotní rekordy padaly ve velkém.
Rovnou o několik stupňů byl překonán rekord, např. ve
Stříbře,(23. 2. 1967 naměřeno 18,4 stupně)a ten samý den se
teplota vyšplhala na 18,4 stupně Celsia. Podobné teploty
panovaly i v následujících dnech. Ochladilo se až na víkend,
27. a 28. února. Na Šumavě teplotní rozdíl dosáhl 47 stupňů
Celsia. (Na Jezerní slati v polovině února minus 31,4 stupně,
ale ve středu 24. února bylo naměřeno 15,7 stupně).
Začátek března byl nadprůměrně teplý, denní maxima
dosáhly až na 12 stupňů Celsia. Ke konci týdne se výrazně
ochladilo až pod bod mrazu. V pondělí 8. března slabě sněžilo
a denní teploty se vyšplhaly až na 8 stupňů Celsia. Na Šumavě
na Kvildě v ranních hodinách meteorologové naměřili minus 19
stupňů Celsia.
O víkendu 13. a 14. března Českou republiku zasáhl silný
vítr v nárazech 55 až 70 kilometrů za hodinu. Vítr způsobil
poškození stromů a menší škody na budovách. Po víkendu přišlo
ochlazení a dokonce začalo sněžit.
Těsně
před
jarní
rovnodenností
(20.
března)
se
připomněla zima. Místy napadlo několik centimetrů sněhu, přes
noc mrzlo (až minus 8 stupňů Celsia, na šumavské Kvildě bylo
minus 24,6), během dne bylo ne víc než 6 stupňů Celsia. Po
22. březnu přišlo pozvolné oteplení, až na jarních 10-15
stupňů Celsia.
První noc astronomického jara 21. března byla velmi
chladná. Mrzlo v celé České republice. Nejchladněji bylo na
Šumavě, když nejnižší teplotu naměřila stanice Kvilda-Perla,
Jezerní slať, kde bylo minus 24,6 stupně Celsia.
Konec měsíce byl ve znamení jara s teplotami kolem 15
stupni Celsia.
V době Velikonoc, na 4. dubna vál silný vítr se sněžením
a náledím, 8. dubna bylo naopak až 20 stupňů. V pondělí 12.
dubna následovalo prudké ochlazení s deštěm a na horách se
sněhem a teplotami pouze do 7 stupňů Celsia. V noci teploty
klesly až na nulu. Přesto tato změna nezabránila v našem
městě v rozkvětu sakur.
Po teplém víkendu 10. a 11. dubna, kdy teplota
vystoupala na 15 až 20 stupňů Celsia přešla přes Českou
republiku studená fronta a tak jsme si slunce a teplo moc
neužili. Od 21. dubna se začalo opět oteplovat, ale konec
týdne se opět ochladilo a dokonce padal sníh s deštěm.
V sobotu 24. dubna nastal superúplněk. Jde o jev, kdy je
měsíc v úplňku a zároveň je na své dráze kolem Země nejblíže,
357 000
kilometrů.
Letošní
dubnový
superúplněk
dostal
přezdívku růžový.
Pokračovalo chladní počasí, noci byly dokonce mrazivé,
na Kvildě minus 10,2 stupně Celsia. Rekord padl na 22 českých
meteorologických stanicích.
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Duben se stal nejchladnějším měsícem od roku 1941, kdy
průměrná teplota byla 5,8 stupně Celsia, obvyklá teplota 11,6
stupně Celsia.
Prvního května bylo poměrně teplo s občasným deštěm, ale
neděle 2. května byla opět chladná s teplotami pouze do 10
stupni a opět s přízemními mrazíky.
V úterý 4. května přišel mráz a silný vítr s rychlostí
až 65 kilometrů za hodinu. Do konce týdne se teploty
pohybovaly těsně nad deseti stupni Celsia.
O víkendu 8. a 9. května přišlo oteplení, které
pokračovalo do úterý s letními teplotami až do 28 stupni
Celsia.
Úterý 11. května se stalo prvním letošním tropickým dnem
tohoto roku. V Plzni Bolevci bylo naměřeno 30,9 stupňů
Celsia, nejvyšší teplotu v celé České republice.
12. května pršelo celý den a přišlo citelné ochlazení.
Stále pršelo a řeky začaly stoupat. Průtoky řek byly
v tomto měsíci nadprůměrné, zhruba až na trojnásobek. Chladné
a deštivé počasí pokračovalo s teplotami kolem 15 stupňů
Celsia, noční teploty pak kolem šesti stupňů.
Postupné oteplování nastalo až začátkem června, kdy
teploty vystoupaly až na 23 až 27 stupňů celsia. Po celém
Plzeňském kraji se prohnaly bouřky místy s krupobitím nebo
přívalovými dešti. Škody ale nebyly hlášeny.
Ve čtvrtek 10. června proběhl velmi vzácný úkaz na denní
obloze. Měsíc částečně zastínil Slunce. I v našem kraji mohli
lidé tento jev pozorovat.
Kolem 17. června přišla týdenní vlna veder. Nejtepleji
bylo v Plzni-Bolevci, kde naměřili 33,3 stupně Celsia, 19.
června dokonce 35,7.
21. června začalo astronomické léto, nejdelší den a
nejkratší noc.
Koncem června následovaly bouřky, přívalové deště, vítr
o nárazu od 90 do 110 kilometrů, na řekách Klabavě a Úslavě
byl krátce druhý povodňový stupeň.
Ve středu 7. července počasí rozdělilo republiku na
horkou (na Moravě) a chladnější (Plzeňsko). V Plzni se
teplota pohybovala do 23 stupňů Celsia, zatímco na Moravě
teploty stoupaly nad 30. stupňů.
Potom se do České republiky vrátily bouřky, sever Čech
trápily extrémní deště, poté se srážky přesunuly na Moravu.
Ve čtvrtek 8. července bouřky lámaly stromy, po
vydatných srážkách byly neprůjezdné některé silnice i
železnice. Řeka Úslava zaplavila okolí, v Koterově řeka
vystoupala na 3. stupeň povodňové aktivity, to bylo až na
dvoumetrovou
úroveň
a
na
druhý
stupeň
klesla
až
v podvečerních hodinách. Voda tak zaplavila například farmu
Jitřenka nebo i cyklostezku vedoucí do Starého Plzence.
Nejhorší bleskové povodně za posledních desítek let
přišly do Německa. O život přišlo 58 osob, desítky lidí se
pohřešovalo, 10 lidí přišlo při záplavách o život v Belgii,
povodně zasáhly i sousední Lucembursko a Nizozemsko.
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21. července na Šumavě mrzlo a na třech měřících
stanicích spadla ranní teplota pod nulu, minus 0,2 stupně
Celsia.
V polovině srpna, většinou o víkendech teploty stoupaly
až na 32 stupňů Celsia. Počasí se střídalo, začátek týdne se
ochladilo až na 20 stupňů a foukal velmi studený a silný
vítr, konec týdne byl pak letní.
Druhá polovina léta byla teplotně průměrná, ke konci
prázdnin i deštivá.
Začátek září přinesl oteplení spolu se slunečnějším
počasím. Ve středu 15. září se teploty vyšplhaly až na 28
stupňů Celsia. Od 16. září Českou republiku opustilo léto,
noční teploty klesly na 9 až 12 stupňů Celsia, denní se
pohybovaly okolo 20 stupni Celsia s občasnými dešťovými
přeháňkami.
Začátkem října jsme se definitivně rozloučili se
sluncem, po suchém září přišel déšť, na horách sníh. Objevily
se přízemní mrazíky, na Šumavě naměřili dokonce minus 7
stupňů Celsia. V druhé polovině října nastoupil studený a
vlhký vzduch s nočními teplotami 1 až 5 stupňů, denní se
pohybovaly od 7 do 11. stupni Celsia.
V noci na středu 13. října napadl na Šumavě první sníh,
zhruba třícentimetrový poprašek, ale ten neměl dlouhého
trvání.
Ve středu 20. října padaly na většině míst České
republiky
teplotní
rekordy.
Nejtepleji
bylo
v Českých
Budějovicích 25,3 stupně Celsia, na Šumavě v nadmořské výšce
1100 metrů nad mořem bylo naměřeno 22 stupňů Celsia.
21. října se prohnal Českou republikou silný vítr, který
lámal stromy, ničil střechy. Hasiči po celé republice vyjeli
k desetinásobnému počtu zásahů než v běžné dny.
V poslední říjnové dekádě se začalo opět oteplovat až
k 15 stupňům Celsia. Teplé počasí vydrželo až do 1.
listopadu.
Dále
pokračovalo
s postupným
ochlazením
a
zataženou oblohou, v okolí Plzně s deštěm, ve vyšších
polohách se vyskytly srážky smíšené nebo sněhové.
Letošní říjen byl nejchladnější za posledních pět let
(průměrná měsíční teplota byla 11 stupňů Celsia). Chladnější
říjen byl naposledy v roce 2016.
Skončil slunný podzim. První listopadový týden byl
teplotně průměrný s denními teplotami do 10 stupňů Celsia,
noční teploty se pohybovaly kolem 4 stupňů, při zmenšené
oblačnosti mrzlo. Svatý Martin (11. 11.) nepřijel na bílém
koni. Naopak celý den provázelo mrholení a teplota byla
necelých 10 stupňů Celsia. Poté nastalo inverzní počasí, na
Šumavě bylo slunečno s teplotami až 17 stupňů Celsia.
Konec listopadu přinesl první větší sněhovou nadílku
letošní zimy. Teploty většinou nepřekročily pět stupňů.
V Plzni se jednalo o mokrý sníh, který později přešel do
deště. Od 3. prosince se ochladilo, v noci teploty klesly pod
nulu, přes den hrozilo místy náledí.
Ve středu 8. prosince celou Českou republiku i Plzeňský
kraj zasypal sníh. V Plzni byl sice mokrý, ale město dostalo
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krásnou zimní pohodu. Teploty se pohybovaly okolo nuly. Od
10. do 11. prosince platila výstraha před náledím.
Okolo 20. prosince se do České republiky vrátila zima.
Až do čtvrtka 23. prosince byly odpolední teploty kolem nuly,
ale na Štědrý den se začalo oteplovat a sněžení přešlo
v déšť. Na Boží hod a na Štěpána nemrzlo ani ráno, maximální
teploty se vyšplhaly k sedmi stupňům, ale 25. prosince se
Plzeň oblékla do bílého. Sníh padal celý den a také celý den
vydržel s teplotami do pěti stupňů Celsia.
Ke konci roku však přišlo výrazné oteplení s teplotami
až 14 stupňů Celsia.
V Plzni si lidé letos užili čtrnáct dnů, kdy byla
naměřena teplota vzduchu 30 stupňů Celsia a vyšší.
Česká republika zažila nejteplejší zimu od roku 1961,
v průměru byly 2 stupně Celsia, mimořádně teplý byl především
měsíc únor.
Letní čas bude v dalších pěti letech stejně jako dosud
začínat vždy poslední březnovou nedělí a trvat do poslední
neděle v říjnu. Rozhodnutí nařízení schválila vláda 13. září.
Tento rok bylo v Evropě léto historicky nejteplejší.
Podle expertů k tomu přispěly například vlny veder ve
Středomoří,
kde
byla
naměřena
vůbec
nejvyšší
teplota
v evropské historii, 48,8 stupně Celsia na Sicílii.

P l z e ň

příloha číslo 6

Letošní epidemiologická situace neumožňovala tříkrálovým
koledníkům osobní návštěvy domů a domácností při tradiční
Tříkrálové sbírce pro lidi v nouzi, rozhodla se Charita
oslovovat veřejné instituce nebo obchody, které zůstaly
otevřené, aby tam mohla umístit jinak nevyužité pokladničky.
V plzeňské Diecézi už bylo zaznamenáno na 140 takových
koledních míst. Dále se mohla použít online koleda přes
internet. Online běžela až do 30. dubna.
Město Plzeň a dobrovolnické centrum TOTEM spustila 18. ledna
vlastní systém pomoci seniorům s registrací na očkování proti
onemocnění covid19. Bylo zřízeno telefonní centrum, kde byli
připraveni pracovníci a dobrovolníci seniorům poradit.
Mezi divadlem J. K. Tyla a plzeňským biskupstvím
podepsali Deklaraci o spolupráci plzeňský biskup Tomáš Holub
a ředitel J. K. Tyla v Plzni Martin Otava. Spolupráce dala
vznik novým uměleckým projektům. První koncert by se měl
uskutečnit
u
příležitosti
znovuotevření
zrekonstruované
katedrály v červnu 2021.
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, které
poskytuje mimo jiné sociálně aktivizační služby pro seniory a
rodiny s dětmi, rozšířilo své aktivity. Město pronajmulo
centru své prostory v Prostřední ulici v Plzni na Nové
Hospodě. Organizace působila již dva roky, ale v provizorních
prostorách.
Kulturní
centrum
DEPO2015
připravilo
akci,
která
umožňuje možnost nahlédnout do historie industriálního areálu
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mezi plzeňskými ulicemi Cukrovarská a Presslova, industriální
stezku. Stezka přibližuje architekturu, významné podniky a
události tohoto místa. Sestává se z 11 zastavení, kde si
návštěvníci pomocí QR kódu mohou přehrát krátká videa o daném
místě.
Pomoc lidem bez domova v mrazivých dnech posílilo město
Plzeň. V domově sv. Františka pro ně připravovali tzv. teplé
židle. Stejnou službu nabídla od 10. února jedna z hal
v areálu DEPO2015. Ve středu 10. února bylo spuštěno
evakuační krizové centrum pro lidi bez domova. První noc
kapacita
lůžek
nedostačovala,
proto
DEPO2015
navýšilo
kapacitu
o
„teplé
židle“.
Provoz
střediska
byl
čtyřiadvacetihodinový, klienti tedy nemuseli být na ulici ani
přes den.
Zoologická zahrada v Plzni byla sice uzavřena, ale
přesto se do ní mohlo nahlédnout. Na youtube kanále ZOOPLZEN
pravidelně přibývala videa ze života zvířat všeho druhu.
Od 10. do 17. února připravil spolek Rozběháme Česko
virtuální Valentýnský běh. Díky této akci získala plzeňská
zoologická zahrada přes 200 tisíc korun. Po celé České
republice se zúčastnilo více než 3000 běžců.
Ve středu 10. března otevřel v Plzni výdejní místo
řetězec s nábytkem IKEA. Vzniklo v Plzni na Borských polích a
lidé tak nemusí jezdit do Prahy.
V první polovině března ukončili svůj zimní odpočinek
medvědi v plzeňské ZOO a trojice Eliška, Honza a Miky začala
opět navštěvovat venkovní výběh.
V pondělí 8. března, na Mezinárodní den žen, se stal
plzeňský minipivovar „Proud“ jako jediný v České republice
dějištěm
celosvětové
pivní
akce
nazvané
Pink
Boots
Collaboration Brew Day. Na tento
Mezinárodní den žen tady
v „růžových botách“ uvařili exkluzivní várku piva Hazy IPA,
včetně nealkoholické verze, podle receptury zdejší sládkové
Lenky Strakové, na podporu a oslavu žen v pivovarnictví.
Součástí akce bylo setkání tuzemských profesionálek v oboru
pivovarnictví, které se uskutečnilo on-line. Pozvání přijaly
např. dámy z pivovarů Monopol, Chroust, Trilobit, Dva kohouti
nebo z Českého svazu pivovarů a sladoven či Výzkumného ústavu
pivovarského a sladařského. Část výtěžku z prodeje chmele
putovalo na vzdělávací programy určené ženám v pivovarnictví.
Na plzeňském náměstí Republiky kašna Velbloud se v
březnu dočkala opravy. V její žulové nádobě na vodu se totiž
objevily velké praskliny. Odborná firma do žulové nádoby
umístila olověnou vanu, která zamezí průsaku vody nejen
současnými prasklinami, ale i těmi, které případně vzniknou
v budoucnu.
V březnu byla dokončena kompletní rekonstrukce selského
dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci za více než 48 milionů korun.
Selský dvůr z počátku 19. století je od roku 2008 národní
kulturní památkou. Dvůr přibližuje návštěvníkům každodenní i
sváteční život rodiny hospodáře na přelomu 19. a 20.
století. Otevření veřejnosti přijde hned, jakmile se zlepší
epidemická situace.
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V polovině března bylo v Plzni otevřeno velkokapacitní
očkovací centrum. Místo se nacházelo v nově zrekonstruované
budově
středního
odborného
učiliště
elektrotechnického
v Plzni
na
Skvrňanech.
Očkování
v Plzeňském
kraji
odstartovalo na sklonku roku 2020. Centrálním místem pro
dodávku vakcín byla Fakultní nemocnice v Plzni. Odtud byly
vakcíny distribuovány do vakcinačních center v kraji.
Industriální
stezka
v areálu
DEPO2015,
jež
se
návštěvníkům otevřela před koncem minulého roku, se změnila
na stopovací hru. Příběh začíná u stroje času, který
návštěvníky přenese do minulosti. Aby se všichni vrátili do
současnosti,
musí
projít
všechna
zastavení,
rozluštit
hádanky, najít druhý stroj času a nastartovat ho. Z původní
stezky zůstal zachován formát označených zastavení, kde si
návštěvníci mohli přehrát krátká videa o daném místě.
Od 30. března do 1. dubna se konal v Plzni již podeváté
Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem. Ten nabízí
široké spektrum pracovních míst, kontakt s personalisty, ale
také přednášky a poradenství zdarma.
Poblíž plzeňského vlakového nádraží od začátku roku
vznikala nová vstupní brána do města. Na prostranství u
postranního vchodu do hlavního nádraží vyrostlo infocentrum
s vyhlídkovou věží, cykloboxy a deset stánků, které bude
využívat město. Kontejnerové městečko je usazené v upraveném
parku a nechybí ani sociální zařízení. Celá stavba vyšla na
23 milionů korun.
Zoologická a botanická zahrada města Plzně letos slaví
95. výročí od svého založení. Plzeňská zoo je druhá nejstarší
v tuzemsku, zároveň ale první, kde se sloučila zoologická
zahrada s botanickou.
V pondělí 12. dubna se otevřela zoo i Dinopark více po
než třech měsících. Naplnit ale mohla jen pětinu své
kapacity.
Plzeňská společnost Amitia vyvíjí aplikaci s názvem
Healthiary. Jejím cílem bylo pomáhat chránit své zdraví,
zvyšovat produktivitu a fitness úroveň. Využijí ji lidé,
kteří dbají o své zdraví a hledají způsoby, jak si ho udržet
a zvyšovat svou fyzickou zdatnost, ale i ti, kteří trpí
chronickými chorobami. Město tak trvale podporuje inovativní
podnikatele. Aplikace Healthiary byla k dispozici ke stažení
pro Android v Google Play store, a to zcela zdarma.
V sobotu 17. dubna se na plzeňské náměstí Republiky
vrátily oblíbené farmářské trhy. Zhruba čtyři desítky
prodejců nabídli nejlepší produkty z českých farem, pekařství
či uzenářství. Trhy začaly v 8 hodin ráno a končily úderem
poledne.
Město Plzeň v únoru a březnu obdarovala pracovníky tří
nemocnic a jedné kliniky. Do těchto zdravotnických zařízení
putovaly dodávky kávy, čaje, sladkých i slaných pochutin či
ovoce a také zeleninu.
Na konci dubna se postupně do kašen na plzeňském náměstí
republiky začala vracet voda. Kašna Velbloud vstoupila do své
letošní 12. sezony s novou vanou zabraňující průsakům vody.
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V pátek
30.
dubna
zasadili
členové
Střediska
západočeských spisovatelů a Lions Clubu Plzeň Ladies dvě lípy
v plzeňském Borském parku. Lípy mají připomínat dvě významné
kulturní osobnosti, spisovatele Zdeňka Šmída, od jehož úmrtí
uplynulo
10
let,
a
letos
pětaosmdesátiletého
herce,
spisovatele a dramatika Zdeňka Svěráka. Stromy věnovalo město
Plzeň a tato tradice by se měla stát základem pro budoucí
park básníků a umělců.
V pondělí 3. května na plzeňském náměstí Republiky ke
čtyřem platanům u veřejných toalet přibyly dva rododendrony
v mohutných květináčích. Ten samý den bylo také umístěno osm
dalších rododendronů do ulice Bedřich Smetany.
Letošní Slavnosti svobody Plzeň proběhly v on-line
studiu od 6. do 9. května. On-line studio vysílalo
z Měšťanské besedy v Plzni. Ve studiu vystupovali zajímaví
hosté, dokumenty a reportáže nebo představení klubů vojenské
historie. Dále byl vysílán živý přenos vzpomínkového aktu u
památníku Díky, Ameriko nebo živé rozhovory s veterány z USA
a Belgie. Poslední den, devátého května se konaly slavnosti
ve vzduchu, živý přenos přeletu vojenských historických
letadel nad Plzní. Nad centrum města vyrazil jako první
americký vojenský čtyřmotorový transportní C 130 Hercules, po
něm záchranářský vrtulník W 3A-Sokol české armády a leteckou
podívanou završil švýcarský cvičný letoun Pilatus se dvěma
Harvardy. Na letounech tohoto typu se během války cvičili i
českoslovenští piloti. Dále se konaly rozhovory, tematické
reportáže k historii pořádání oslav nebo hudební program.
Další
doprovodný
program
pořádal
např.
výstavy
v mázhauzu plzeňské radnice s názvem Americká polní pošta
nebo ve Smetanových sadech Svoboda nebyla zadarmo. Výstava
Osvobození bez svobody byla instalována v návštěvnickém
centru Plzeňského Prazdroje nebo výstava ve Smetanových
sadech
mapující
ztráty
amerických
pozemních
sil
v jihozápadních Čechách. Novinkou letošních oslav se stalo
autokino v DEPO2015, které promítalo film Anthropoid a
Tobruk.
V plzeňské Techmanii vyrostla včelí věž (Bee Tower)
vysoká přes 30 metrů. Návštěvníkům má věž pomocí moderních
technologií přiblížit život včelího společenstva.
V sobotu 5. června od 10 do 18 hodin sdružení Envic na
nádvoří Plzeňského Prazdroje akci „Slow market“. Na tuto akci
byli pozváni řemeslníci a designéři. Její druhý ročník nabídl
návštěvníkům kromě zajímavých a originálních výrobků i
možnost zúčastnit se workshopů, zkusit školu čepování
s mistry výčepními nebo získat zdarma vstup do labyrintu
pivovarského podzemí. Dále zde byli vidět i proslulí bednáři
Plzeňského Prazdroje, kteří jsou se svým tradičním uměním
zapsáni do národního Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky. Nechybělo ani dobré jídlo a
pití.
Od 20. do neděle 23. května se uskutečnil v Plzni šestý
ročník benefičního Běhu pro Paměť národa. Letos se účastníci
vzhledem k protiepidemickým opatřením na vyznačené trasy
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v parcích a lesích vydali individuálně. Trasa byla viditelně
označena a vedla lesy okolo Boleveckých rybníků.
Po celý květen na Plzeňsku probíhal již 11. ročník výzvy
Do práce na kole, při kterém se zájemci snaží změnit své
dopravní návyky a chodit do práce co nejčastěji pěšky, běhat,
jezdit na kole či koloběžce. V Plzni se zúčastnilo rekordních
1184 zájemců všech možných profesí. Výzvu pořádal spolek
AutoMat a v Plzeňském kraji ji koordinoval spolek Plzeň na
kole s podporou řady partnerů. Součástí výzvy byly doprovodné
akce, např. veřejná cyklodílna 25. května, cyklosnídaně 27.
května a závěrečná cyklopárty na začátku června.
V neděli 23. května se konal v areálu plzeňského
DEPO2015 ve 13 hodin v pořadí již šestý „blešák“. K vidění
bylo oblečení pro děti a dospělé, hračky, knížky, sportovní
potřeby, ale i vybavení domácnosti. Akci pořádal Spolek Uzlík
a vstupné bylo dobrovolné.
Plzeňská Zoo vlastní celkem devět jedinců vzácného ibise
skalního. Na jaře zahnízdily čtyři páry a první dvě mláďata
v historii jsou již na světě.
V pátek 25. června v objektu Vodárny u vodojemu Homolka
se
konala
akce
PechaKuchaNight.
Organizátoři
pozvali
k přednášce devět inspirativních tvůrců od architektuty po
kavárenství. Místo u vodojemu se veřejnosti otevřelo poprvé
v historii. Vodojem Homolka je z roku 1889 a stál milion
zlatých.
Koncem května se na plzeňském Anglickém nábřeží pod
budovou
Komerční
banky
objevila
obří
lavička,
která
upozorňovala na zaplevelení veřejného prostoru vizuálním
smogem. Autor Richard Loskot lavičky chtěl přispět k aktuální
diskuzi o vizuální kultuře místního prostředí. Lavička je
šest metrů dlouhá, tři metry široká a přes čtyři metry
vysoká. Opěradlo autor opatřil nápisem „Toto není lavička“.
Obří lavička fungovala do 26. června.
V květnu začala rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněné
výpravní budovy plzeňského hlavního vlakového nádraží.
Rozsáhlá rekonstrukce naváže na modernizaci nástupišť a
dalších částí stanice v minulých letech. Samozřejmostí bude i
přestavba veřejných WC a bezbariérový přístup na ně. Trvat má
805 dní a bude stát zhruba 668 milionů korun bez DPH.
Ve středu 2. června se po třech letech otevřela
katedrála sv. Bartoloměje v Plzni. Opraven byl celý interiér
včetně veškerého vybavení, jako jsou oltáře, lavice, obrazy a
další výzdoba. Obnoveny byly také varhany. Následující
čtvrtek a pátek byly umožněny volné prohlídky katedrály, věž
a podkroví byly přístupné za zvýhodněnou cenu.
Ve čtvrtek 17. června se konala na Jiráskově náměstí
v Plzni Slovanech velká sportovní a zábavná akce pro děti i
dospělé. Tu pořádala nadace Proměny Karla Komárka, která se
dlouhodobě zasazuje o obnovu celého prostoru. Nadace rozdala
lidem letáky s odpověďmi na nejčastější dotazy ohledně
plánované rekonstrukce náměstí. Návštěvníci dostali také
možnost
doptat
se
na
další
záležitosti,
které
je
v souvislosti s obnovou prostoru napadaly. Nadace Proměny
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Karla Komárka, druhý plzeňský městský obvod Slovany a další
organizace, které se na zajímavém programu podílely, umožnily
lidem bavit se až do šesté hodiny večerní.
Nadace Karla Komárka podpořila obnovu Jiráskova náměstí
sumou 25 milionů korun.
V pátek 18. června pokřtil radní města Plzně Vlastimil
Gola malou velbloudici, která se
narodila 3. března
v plzeňské ZOO. Jmenuje se Nayla a rozšířila tak plzeňské
velbloudí stádo, které mělo dosud čtyři členy.
V areálu čističky odpadu v Plzni Skvrňanech se stala 18.
června tragédie. Kvůli úniku nebezpečných látek zemřeli dva
lidé, další dvě osoby byly hospitalizovány ve vážném stavu.
Událost vyšetřovali kriminalisté.
V neděli 20. června se konal v plzeňském DEPO2015
festival Street food market. Návštěvníci mohli ochutnat
hamburgry, hot dogy, pečené sele nebo třeba španělskou
paellu.
V pondělí 21. června plzeňští zastupitelé schválili plán
nového šéfa městské policie Petra Vlka na zavedení většího
počtu jednočlenných hlídek strážníků.
V pondělí 28. června schválila usnesením č. 689 Rada
města Plzně nová kritéria pro regulaci hazardních her na
území města Plzně v souvislosti s přípravou novely vyhlášky
č. 6/2017 o regulaci hazardních her na území statutárního
města Plzně.
Plzeňský Prazdroj ohlásil za červen výrazný růst prodejů
sudového a tankového piva oproti loňsku, a to i přesto, že
letos zatím panovalo celkově horší počasí než loni.
Ve středu 14. července plzeňská zoologická zahrada
představila a pokřtila dvojčata velmi vzácného levharta
čínského. Mláďata se v Zoo narodila 9. června.
V sobotu 17. července proběhlo slavnostní zahájení
devátého ročníku Dnů lidové architektury Čech, Moravy a
Slezska
v Plzni-Bolevci
v Selském
dvoře
U
Matoušů.
Návštěvníci se mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly a
vyzkoušet si svoji zručnost, např. na kolovrátku. Usedlost se
skládá z velkého stavení, stodoly, sýpky, špýcharu a chlévů.
26. července se v Plzni začalo očkování proti covidu-19
bez registrace přes internet ve velkých vakcinačních centrech
v Plzeňském kraji. Během prvních dvou hodin přilákalo
očkování 350 lidí.
Ve čtvrtek 29. července byla připravena v plzeňském
DEPO2015 akce Seafood and Prosecco. Mistři kuchyně připravili
nejrůznější mořské speciality.
Koncem července proběhl 11. ročník soutěže První pivní
extraligy o nejlepší český ležák vyráběný v průmyslových
pivovarech. Poprvé v historii se jím stal lahvový Pilsner
Urquell.
V sobotu 31. července se konal v Plzni historicky první
ročník veganského food festivalu. Návštěvníci mohli ochutnat
slané i sladké dobroty a alko a nealko nápoje čistě
rostlinného původu. Festival se konal v prostranství U
Branky.
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Začátkem srpna plzeňští zastupitelé schválili finanční
pomoc na provoz call centra v celkové výši 749 tisíc korun.
Náklady spojené s pandemií koronaviru pomohlo také uhradit
sedm subjektů působícím v sociální oblasti města.
14. a 15. srpna patřil plzeňský park za obchodním
centrem Plaza po dvouleté pauze milovníkům dobrého jídla a
pití. Kuchařskou show předvedli známí kuchaři, představilo se
šestnáct větších i menších pivovarů, sedmnáct restaurací a
prodejen.
14. srpna se sjelo v plzeňském areálu DEPO2015 několik
desítek trabantů a wartburgů v různém provedení. Veterány
vyrobené v bývalém východním Německu si přišlo prohlédnout
mnoho milovníků aut. Akci pořádal AutoMotoKlub Trabant Plzeň
ve spolupráci s muzeem Příběhy dvoutaktů Lobzy. Vrcholem akce
byl odjezd kolony na spanilou jízdu okolím Plzně.
V neděli 15. srpna od 14 do 19 hodin se v plzeňském
areálu DEPO2015 uskutečnil další Swap, měnírna oblečení pro
všechny, kteří si rádi obměňují a oživují svůj šatník.
Nerozebrané oblečení pak bylo předáno Armádě spásy.
Od soboty 21. do neděle 29. srpna se již po šesté stal
amfiteátr a park
za Obchodním centrem
Plzeň centrem
plzeňského sportu. Děti, mládež i dospělí si mohli na vlastní
kůži a pod odborným dohledem trenérů vyzkoušet nejrůznější
druhy sportů. Na 40 stanovištích se ve třech třídenních
cyklech vystřídalo na sedm desítek sportovních odvětví. Akci
také
provázel
bohatý
doprovodný
program,
např.
ranní
rozcvičky pro každého, hudební a pohybové vystoupení a řada
autogramiád českých olympioniků a známých sportovců.
21. srpna se konala vzpomínková akce v budově Českého
rozhlasu v Plzni na náměstí Míru. Československo tehdy
obsadila okupační vojska států Varšavské smlouvy. Cílem
okupace bylo zastavit demokratické změny v komunistickém
režimu. Plzeňský rozhlas byl v zemi jediným, který se
okupantům nepodařilo v prvním týdnu obsadit.
Od čtvrtka 26. srpna do 3. září se konala v Plzni na
Mikulášském náměstí na zahradě gymnázia každoroční výstava
skalniček a dalších rostlin. Zároveň s výstavou probíhal i
oblíbený prodej. Akci pořádal spolek Alpinum Plzeň.
Od 1. října Plzeňský Prazdroj zvýšil ceny svých
produktů, v průměru šlo o 46 haléřů na půllitr. Poprvé po
třech letech zdražila i čepovaná piva. Důvodem bylo to, že se
pivovar v posledním roce potýkal s omezeními provozu hospod a
restaurací a také to, že po celou dobu pandemie kladl pivovar
hlavní důraz na bezpečnost svých zaměstnanců a zachování plné
zaměstnanosti.
Od pondělí 6. září bylo plzeňské science centrum
Techmania pro veřejnost otevřené od čtvrtka do neděle a po
předchozím objednání velkých skupin i v pondělí, úterý nebo
středu.
Tímto
opatřením
se
vedení
Techmanie
snažilo
minimalizovat
náklady
na
provoz
a
zajistit
maximální
přístupnost pro školy a veřejnost. Techmanie se bohužel musí
potýkat s následky pandemie a snížené podpory na její
činnost.
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Město Plzeň se letos popáté připojilo k mezinárodnímu
projektu uctění obětí holokaustu instalací dalších 20
takzvaných kamenů zmizelých, stolpersteine, které byly
umístěny do plzeňských chodníků, a mají tak připomenout
kolemjdoucím k zastavení, vzpomínce či jen k myšlence na tyto
oběti nacistického režimu.
V pátek 10. září plzeňské náměstí Republiky patřilo vědě
a žákům základních a středních škol. Konal se festival Dne
vědy a techniky. Na náměstí na ně čekalo 35 interaktivních
expozic, a pro žáky a studenty se tak staly jednou velikou
laboratoří. Akci pořádala Západočeská univerzita a expozice
připravily také např. Techmania Science Center, Centrum
robotiky nebo hvězdárna Rokycany.
V sobotu 11. září plzeňská zoologická zahrada oslavila
95 let od svého založení. Poblahopřát přišli bývalí i
současní zaměstnanci, nechyběl ani křest knížky k 95. letům
ZOO Plzeň a bohatý doprovodný program pro děti.
17. a 18. září se už počtrnácté v Pivovarském dvoře
v Plzni Černicích konal festival minipivovarů Slunce ve skle.
Festivalu se zúčastnilo 42 minipivovarů.
V sobotu 18. září v Borském parku v Plzni se uskutečnil
desátý ročník „Psí den 2021“ se psí přehlídkou, ukázkami
psích sportů, poradenstvím nebo soutěžemi s bohatou tombolou.
Ten samý den proběhl na nádvoří plzeňského pivovaru
Pilsner Urquell třetí ročník Slow marketu. Akce byla plná
neobvyklých dílen, u nichž si přišli na své jak děti, tak i
kreativní dospělí. Nechybělo ani skvělé jídlo a pití, děti
povozil historický kolotoč.
18. září spolek Arabfest pořádal v Plzni hned dvě akce
pro veřejnost. Dopoledne se mohli návštěvníci seznámit
s arabskou nabídkou jejich jídla v Bezručově ulici v Anděl
bistru. Dále se zájemci mohli připojit k umělcům streetartové
exhibici v podchodu mezi Resslovou a Radobyčickou ulicí.
V neděli 19. září v areálu Plzeňského Prazdroje si mohli
návštěvníci prohlédnout elektromobily Wave Trophy účastníků
spanilé jízdy Evropou a to včetně jízdy v nich. Byla také
prezentována přednáška na téma Cesta kolem světa na sluneční
energii.
Spolu s elektromobily v areálu plzeňského pivovaru se
již po třinácté uskutečnil oblíbený Festival polévky.
K ochutnání byly pokrmy ze všech koutů světa-od asijských
přes středomořské, africké, rybí až po českou klasiku.
28. září se U Ježíška konal Rytířský turnaj pro Václava
II. Na programu byl i koncert kapely Strašlivá podívaná. Akci
pořádalo občanské sdružení Plzeňský Landfrýd, které nabízí
komplexní zajištění slavností dle vašeho přání.
30. září a 1. října se konal v areálu SIT Port
v plzeňské
Cukrovarské
ulici
festival
pro
studenty
a
inovátory, který ukazuje atraktivní projekty budoucnosti.
2. a 3. října ve stejném areálu proběhl festival
bezpilotního létání. Akce nabídla letecké ukázky, veletrh
dronů, přednášky, závody ve FPV (pohled první osoby se
speciálními brýlemi) létání a atraktivní doprovodný program.
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V pátek 17. září přiletěla nad Plzeň vzducholoď. Svou
pozornost upoutala svou velikostí. Více než půl tuny těžký
Zeppelin letěl z Prahy do Plzně dvě hodiny. Loď řídila jediná
pilotka na světě s licencí Katharine Board. Obří vzducholoď
si pronajala technologická společnost ZF, která v Plzni
vyvíjí převodovky a elektrické pohony do aut pro společnost,
jako je Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW nebo Jaguar.
V sobotu 25. a v neděli 26. září se uskutečnil v Plzni
festival vína již tradičně v ulici Bedřicha Smetany a
Kopeckého sadech. Zájemci mohli ochutnat vína z 24 vinařství
z České republiky. Součástí akce byla také food zóna
s širokým
výběrem
delikates
z celého
světa
a
bohatý
doprovodný kulturní program.
V úterý 28. září si Plzeň připomněla 750. výročí
narození svého zakladatele krále Václava II. (27. září 127121. června 1305), který dal město na soutoku čtyř řek založit
roku 1295. Loni to tak bylo 725 let od založení okamžiku
založení Plzně, oslava však nebyla možná z důvodu vládních
nařízení. Proto se letos oslava uskutečnila v parku U
Ježíška, kde proběhl rytířský turnaj. Lidé tak mohli
zhlédnout klasickou disciplínu, souboj dvou jezdců na koních.
Přijel také Václav II i se svou manželkou Gutou Habsburskou.
Ve středu 29. září ukončilo velkokapacitní očkovací
centrum
v Plzni.
Symbolickým
předáním
klíče
řediteli
Středního odborného učiliště elektrotechnického Jaroslavu
Černému uzavřela největší centrum v kraji hejtmanka Ilona
Mauritzová. V budově učiliště zdravotníci očkovali veřejnost
od 12. března a celkem tu podali více než 92 000 dávek
vakcín.
Od pátku 1. října přepravní společnost Uber, začala
nabízet svezení osobním automobilem na základě objednání
jízdy přes mobilní aplikaci v Plzni. Obyvatelé i návštěvníci
města tak mohou využívat jízdy Uberem přes mobil. Společnost
tak nabídla nový způsob snadné a cenově dostupné dopravy po
městě bez nutnosti používat vlastní automobil.
Od 1. do 31. října proběhla soutěž plzeňského pivovaru
Pilsner Urquell s názvem „Vyrazte po Plzni za Plzní“. Po celé
Plzni byly rozmístěny otázky související s naším pivovarem a
odměněni byli ti, kteří na ně znali odpovědi. Za čtyři
správné odpovědi bylo jedno pivo zdarma, a pokud bylo
zodpovězeno správně všech 42 otázek, byli hráči zapojeni do
slosování o pivo na celý rok zdarma.
Od 2. až 3. října se konal v Plzni v Cukrovarské ulici
Dronfest 2021, zábava, létání a technologie na největším
českém festivalu bezpilotního letectví.
Od 2. do 31. října připravilo město Plzeň k 100. výročí
položení základního kamene Masarykovy školy na Jiráskově
náměstí, jehož se zúčastnil sám prezident T.G.Masaryk při své
návštěvě Plzně 2. října 1921, zajímavou akci, např. stezka
představila naši slovanskou čtvrť a její důležitá místa,
události i slavné osobnosti, jež tu žily nebo studovaly.
Stezka nabídla dětem jednoduchou vědomostní soutěž, k níž
bylo důležité si vyzvednout hrací kartu v informačním centru
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na Palubě Hamburk. Za správné zodpovězení alespoň 10 z 16
otázek, které byly součástí stezky, čekala na účastníky na
Palubě Hamburk malá odměna.
Stezku doplnila výstava Slavní Petrohradští, která byla
ve stejném termínu, 2. do 31. října, k vidění v galerii
Paluby Hamburk.
Stezka i výstava byly součástí Plzeňských oslav vzniku
republiky.
V sobotu 9. a v neděli 10. října se na nádvoří
Plzeňského Prazdroje konal Festival Brewstock. K ochutnání
byly desítky druhů piv z českých minipivovarů. Novinkou byla
možnost si prohlédnout nový pivovar Proud, který sídlí
v areálu Plzeňského Prazdroje.
Od devátého do dvanáctého října patřil plzeňský areál
DEPO2015 nejmladší generaci, tzv. festival KUK. Ten přinesl
hravé aktivity pro rodiče s dětmi od 10 měsíců do 3 let.
Od pondělí 11. do 17. října se konaly na plzeňském
náměstí Havelské trhy. Návštěvníci se mohli těšit zhruba na
pět desítek stánků s řemeslnými výrobky i občerstvením.
Připraven byl i odpolední kulturní program.
Plzeňské oslavy vzniku republiky nabídly řadu aktivit,
např. okružní jízdy historickými vozy, prohlídky památek nebo
vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka. Program
završil ohňostroj.
28. října si sváteční den zpříjemnili Plzeňáci návštěvou
festivalu pouličního jídla v plzeňském DEPO2015. Pestrost
chutí byla nepřeberná, každý si přišel na svéOd konce října
nabídla Správa hřbitovů a krematoria města Plzně ojedinělou
službu-pohřbení ke kořenům stromů. Pozůstalí si vyberou strom
v Lesním hřbitově, který je součástí Ústředního hřbitova na
Doubravce,
kam
při
obřadu
uloží
pozůstatky
zemřelého
v ekologicky rozložitelné urně nebo jen nasypou popel do
předem připravené jamky.
Od konce léta plzeňské krematorium používá tři nové
kremační pece napojené na centrální dispečink do italského
města Udine. Správa hřbitovů a krematoria města Plzně po
téměř 30 letech provozu vyměnila zastaralá a nevyhovující
zařízení na Ústředním hřbitově za kremační pece italského
výrobce.
Od 2. do 11. listopadu začaly v Plzni na náměstí
Republiky tradiční Svatomartinské trhy. Kromě návštěvy stánků
s různým sortimentem a dobrotami mohli návštěvníci zhlédnout
i ukázky řemesel a připraven byl také kulturní program.
V neděli 7. listopadu Papírna v Plzni na Slovanech
nabídla ochutnávku skvělého tropického ovoce, které pěstují
drobní ugandští farmáři na akci Africké trhy. Ke koupi bylo
sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru či kvalitní
čaj a džemy.
Během měsíce listopadu bylo v Plzni na Slovanech
instalováno nové inteligentní veřejné osvětlení v Částkově
ulici a ve Chvojkových lomech. Svítidla byla vybavena
pohybovými čidly. Modernizace veřejného osvětlení přináší
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nejen úsporu provozních prostředků, ale také biologicky
příznivější chromatičnost svítidel.
V neděli 7. listopadu se v Muzeu Lobzy v Plzni sešli
milovníci trabantů a wartburgů, aby se rozloučili s uplynulou
sezonou a zároveň oslavili 64. výročí zahájení výroby vozů
trabant.
Ve čtvrtek 11. listopadu převzali účastníci misí v Den
válečných veteránů u pomníku na plzeňské Homolce z rukou
hejtmanky Ilony Mauritzové pamětní medaile. Všichni se
zúčastnili misí SFOR, UPROFOR a UNCRO.
V ten samý den dorazil do centra Plzně po jedenácté
hodině svatý Martin na bílém koni se svojí družinou. Svatý
Martin přilákal stovky lidí, kteří jeho příjezd nadšeně
fotili a natáčeli.
Plzeňská Domovinka v Úslavské ulici 75 na plzeňských
Slovanech křtila svůj pátý kalendář. Zaměstnanci Domovinky
spolu se seniory fotili kalendář v rámci volnočasových
aktivit. Kalendář vyšel jak v nástěnné, tak ve stolní
variantě.
Koupí
tohoto
kalendáře
se
podpoří
rozvoj
volnočasových aktivit v tomto domově.
V úterý 16. a ve středu 17. listopadu se v areálu
DEPO2015 v Plzni rozzářil festival světla a umění ve veřejném
prostoru Blik Blik, tentokrát s dovědkem Mini. Vždy od 18 do
24 hodin bylo k vidění osm světelných, digitálních i
interaktivních instalací. Tato akce byl dárek Plzeňanům za
dva zrušené ročníky v březnu 2020 a 2021.
V sobotu
13.
listopadu
odjela
„Velká
laminátka“
(unikátní prototyp elektrické lokomotivy vyrobené ve Škodě
Plzeň v roce 1963) z Plzně do železničního depozitáře
Národního technického muzea v Chomutově.
Ta byla vystavena
v plzeňské Techmanii a nyní ji koupilo Národní technické
muzeum do svých sbírek.
V předvečer oslav 17. listopadu získaly čtyři osobnosti
Čestnou plaketu hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské
postoje. Oceněni byli Stanislav Frank, Pavel Pavlovský, Jana
Petrová a Jiří Marek.
V neděli 28. listopadu vyjela z vozovny Plzeňských
městských
dopravních
podniků
vánoční
tramvaj.
Výzdoba
zachycuje vánoční tradice a ozářilo ji dva tisíce světýlek.
Vánoční tramvaj jezdila na speciální trase U Synagogy-Náměstí
Republiky-Anglické nábřeží-Hlavní nádraží-Mikulášské náměstí
a zpět. Jízdy v neděli byly zdarma. Od pondělka 29. listopadu
byla tramvaj nasazována na pravidelné linky. V pracovní dny
na linku číslo 4 a o víkendech na tramvaj číslo 2.
Od listopadu byl na plzeňském odboru registru vozidel a
řidičů
na
Koterovské
třídě
postaven
vyhřívaný
stan
s lavičkami a stoly. Ten zpříjemňuje čekání těm, kdo si
potřebují ve městě vyřídit řidičský průkaz či převod vozidla.
Čekat na chodbách a v jiných vnitřních prostorech této budovy
kvůli covidu nebylo možné.
Od pondělí 19. listopadu ve druhém patře budovy bývalého
obchodního domu Prior (dnes supermarket Lidl) byl zahájen
provoz očkovacího centra bez registrace. Denní kapacita
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centra, které zaštítila EUC Klinika Plzeň byla až 800 osob
bez registrace. Otevřeno bylo každý všední den od osmi do
šestnácti hodin.
Od úterý 21. listopadu do 5. prosince si mohli zájemci
prohlédnout Legiovlak. Jednalo se o věrnou repliku vlaku, se
kterým se československé legie zúčastnily v letech 1918 až
1920 bojů v Rusku. Skládá se z vozů polní pošty, těplušky,
zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného,
prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou
plošinových vozů. Vstup byl zdarma.
Třídění
bioodpadu
ve
městě
je
obtížné.
V areálu
kulturního centra DEPO2015 proto vznikl komunitní kompostér.
Je volně přístupný, stačí přinést bioodpad v přiměřeném
množství, to znamená několik kilogramů. Zájem je veliký.
V neděli 28. listopadu se na plzeňském náměstí Republiky
rozsvítil vánoční strom, kterým byla letos jedle obrovská ze
Zahrádky nedaleko Teplé na Chebsku.
Strom byl přivezen do Plzně v pátek 12. listopadu.
Přibližně 15metrovou jedli obrovskou má město jako vánoční
strom
poprvé.
K blikajícím
řetězům
a
tenkým
tyčkám
vyvolávajícím dojem padajícího sněhu letos přibyly svítící
hvězdy, které si lidé vybrali v anketě.
Kvůli nepříznivé epidemické situaci město vyzvalo občany
pro sledování rozsvícení stromu on-line. Vysílání začalo
v 17.30 hodin vánočním programem v podání souboru Plzeňský
MLS (malý lidový soubor), vánoční strom rozsvítil primátor
města Plzně Martin Baxa a biskup plzeňský Tomáš Holub.
V mázhauzu plzeňské radnice po roce opět stál unikátní
betlém. Ten má již tisícovku postaviček, které jsou reálné,
sami sebe vymodelovali obyvatelé města. První postavičky
Marie, Josefa, Ježíška a tří králů vyrobili plzeňští studenti
už v roce 2000. Postupem času se vytvořila tradice a nové
postavy Plzeňanů stále přibývají. Jde například o doktory,
zedníky a další profese, nechybějí někteří politici. Lidé
vytvářejí z figurek celé rodiny. Figurky do betléma nosí děti
z mateřských škol, lidé aktivního věku i senioři. Každá nová
postava je zaregistrována, očíslována a vystavena. Agentura
Dobrý den z Pelhřimova, která spravuje Českou knihu rekordů,
udělila Velkému plzeňskému betlému certifikát-je to betlém
s nejvíce autory, kteří ztvárnili sami sebe.
Od 29. listopadu do 17. prosince Vánoční strom splněných
přání Fakultní nemocnice Plzeň rozdává už řadu let radost
nemocným dětem a seniorům, kteří musejí trávit vánoční svátky
na nemocničních odděleních. Všichni, kteří jim chtěli
zpříjemnit Vánoce, mohli přinést, jak do nemocnice, tak do
redakce Plzeňského deníku dárky. Všichni dárci byli uvedeni
na webu Deníku.
Začátkem prosince město Plzeň opět upozornilo na
problematiku pití alkoholu u nezletilých. Nová kampaň
projektu Respektuj 18!, při níž již podeváté spojily síly
město Plzeň, Plzeňský Prazdroj a Centrum protidrogové
prevence a terapie, vyvrcholila 4. prosince Dnem Respektuj
18! Každý Plzeňan mohl poukázat na problém tolerantního
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přístupu veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými nošením
speciálních „respektujících“ ponožek. S podporou pomohly i
známé osobnosti z řad influencerů (označení pro osobnost
známou na sociálních sítích), oslovit se podařilo více než
sto tisíc lidí. Do projektu se mohl zapojit každý Plzeňan.
Stačilo sledovat Facebook a Instagram Plzeň.eu a vyzvednout
si speciální „respektující“ ponožky u originálního Mikuláše,
který první čtyři dny v prosinci chodil ulicemi města.
Zájemci si ponožky oblékli, vyfotili se a sdíleli obrázek na
sociálních sítích.
Od prosince mohli služby Domova sv. Františka ve
Wenzigově ulici v Plzni využít i lidé bez domova se svými
psy. Na dvoře totiž vznikly pro čtyřnohé mazlíčky bezdomovců
dva dřevěné kotce. Další dva plastové boxy pro psy nechal
domov nainstalovat ve vnitřních prostorách.
Ve středu 1. prosince zemřel ve věku 102 let ve Zlíně
legendární cestovatel Miroslav Zikmund, plzeňský rodák. Plzeň
k uctění jeho památky zřídila v mázhauzu radnice kondolenční
místo, kam mohli lidé přicházet zapisovat své vzpomínky, na
cestovatele nebo vzkazy jeho rodině. Na radnici vlál černý
prapor.
V neděli 5. prosince přišli do plzeňské zoologické
zahrady čerti s Mikulášem a Andělem. Takzvané Čertovské
odpoledne proběhlo na statku Lüftnerka. Laskavý Mikuláš
rozdával dětem drobné dárky za písničku nebo básničku.
Ve čtvrtek 9. prosince se konal jubilejní desátý ročník
charitativní dražby uměleckých pivních lahví Pilsner Urquell
ze
sklárny
Janštejn.
Centru
Paraple
dražba
přinesla
neuvěřitelných 2 064 179 korun.
V pátek 10. prosince byly v Plzni uděleny ceny ANDĚL
2021, které patří dobrovolníkům činným v sociální oblasti,
dále Andělské ruce 2021 určené pro pracovníky v sociálních
službách, dále titul Dobrá duše 2021, jenž je určen
partnerům, kteří významně pomohli městu Plzni, když bylo
třeba, a cena nejvyšší Zlatý Anděl 2021. Tu získala paní
Ludmila Ševčíková za dlouholetý neúnavný, lidský a kulturní
přínos plzeňské seniorské veřejnosti a klientům sociálních
služeb. Kvůli pandemii onemocnění covid-19 se nemohl konat
galavečer ANDĚL v plzeňské Měšťanské besedě.
V prosinci
v Plzni
v Pivovarském
muzeu
sídlící
v původním právovárečném domě z 15. století byla otevřena
„Pivotéka“. Ta nabízí milovníkům piva 140 druhů piv z 25
pivovarů z celé České republiky. Od klasických ležáků přes
piva různých typů až po ta, která jsou stařená v sudech po
nejrůznějších
destilátech.
Pivotéka
chce
lidem
ukázat
rozmanitost pivního trhu v České republice a pomoci jim
zorientovat se v pivních stylech.
Od 14. prosince začala po roce opět fungovat Vánoční
pošta v mázhauzu plzeňské radnice. Otevřeno bylo denně od 10
do 16 hodin, a to až do středy 22. prosince.
Betlémské světlo-symbol míru a přátelství-dorazilo do
České republiky v neděli 12. prosince. Po republice ho
skautští dobrovolníci rozvezli o týden později. V Plzni se
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betlémské světlo rozdávalo 23. a 24. prosince v katedrále sv.
Bartoloměje. Na Štědrý den bylo možné světlo získat ještě na
čtyřech místech v Plzni.
Už třetím rokem má Magistrát města Plzně umístěné včelí
úly na svých budovách. Prvním místem umístění byla plzeňská
radnice na náměstí Republiky, následně pak ve Škroupově ulici
a v nedávné době také v Koterovské ulici. Včely daly 90
kilogramů
medu.
Včely
na
střechách
jsou
pravidelně
monitorovány, takže zájemci mohou včely sledovat on-line na
webu.
Jako vánoční dárek si nadělila plzeňská zoologická
zahrada pár vzácných taikinů čínských. O tomto zvířeti se
mluví jako o tvoru s rohy pakoně, nosem losa, ocasem medvěda
a stavbou těla připomínající bizona.
V Plzni se letos nekonal ohňostroj kvůli zhoršené
epidemické situaci. Letos jej centrální obvod nahradil
prvního prosince instalací plovoucího vánočního stromu na
Borskou přehradu. Naposledy se konal v Plzni ohňostroj v roce
2020.
K u l t u r a

příloha číslo 7

Začátkem ledna byla k vidění ve Smetanových sadech před
Studijní vědeckou knihovnou výstava o výjimečném vztahu mezi
židovským a českým národem „Tradice dobrých vztahů“. Plzeň
dlouhodobě
spolupracuje
s Izraelem
zejména
v kulturní
oblasti.
Od čtvrtka 11. února proběhla výstava „mrazivých
uměleckých děl Ledová zoo“. Z důvodu
protiepidemických
opatření se výstava ledových soch nemohla uskutečnit ve stanu
v plzeňském pivovaru. Proto byla akce přemístěna na plzeňské
náměstí Republiky a patnáct soch bylo vytvořeno přímo před
zraky veřejnosti. „Ledovou zoo“ pořádala společnost Ice
Factory.
Od 12. února do 5. března u příležitosti třicátého
založení Salesiánského střediska v Plzni připravili jeho
zaměstnanci výstavu v mázhauzu plzeňské radnice. Expozice
seznámila veřejnost se třemi dekádami působení salesiánů
v Plzni.
Od konce ledna do 25. února na 21 panelech u Studijní a
vědecké knihovny byla k vidění výstava, která dala nahlédnout
do specifického světa neslyšících a do jejich kultury a
zvyků.
Festival Smetanovské dny letos byl opět díky koronaviru
nejistý. Jisté ale bylo, že zahajovací koncert byl ve čtvrtek
4. března a odvysílala ho regionální televize ZAK.
Ve středu 9. prosince 2020 byla otevřena unikátní
výstava v Masných krámech v Plzni věnovaná Plzeňské madoně
s názvem „Nad slunce krásnější-Plzeňská madona a krásný
sloh“.
Madona plzeňská je hlavní patronkou Plzeňské diecéze a
ochránkyně Plzně.
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Výstava
ji
představuje
v širokých
náboženských
a
kulturně-historických
souvislostech
jako
prototyp
madon
krásného slohu. Výstava je koncipována po tematických
oddílech. Madona s vrcholnými středověkými díly tvoří její
jádro. Výstava měla začátkem dubna končit. Vzhledem k tomu,
že kvůli opatřením koronaviru ji zájemci mohli navštívit jen
během devatenácti dnů, rozhodla se ji Západočeská galerie
v Plzni prodloužit o dva měsíce, do 6. června. Sochy madon
zapůjčené z celé České republiky i ze zahraničí tak zůstanou
v plzeňské galerii déle, než se předpokládalo. Expozice byla
přístupná veřejnosti, až do uvolnění vládního opatření.
Madona se po 29. květnu vrátila na své místo na
vyvýšeném
oltáři
v plzeňské
katedrále,
která
byla
po
rekonstrukci vnitřních prostor otevřena ve středu 2. června.
V dubnu byla v Plzni ve Smetanových sadech otevřena
venkovní výstava k 95. výročí založení plzeňské zoologické a
botanické zahrady.
V neděli 25. dubna od 18 hodin se konal on-line
komponovaný pořad Plzeňáci Plzeňákům. Jednalo se o ochutnávku
z představení všech čtyř souborů plzeňského divadla J.K.Tyla.
Ve spolupráci s divadlem jej připravil centrální obvod Plzeň
3. Jeho motivem bylo nejen pobavit, ale také poděkovat všem
v první linii boje proti koronaviru a získat prostředky na
charitu. On-line přenos byl zdarma, diváci jej mohli sledovat
na internetových stránkách Městského obvodu Plzeň 3, na webu
plzen.cz a na regionálním vysílání Plzeň TV.
Plzeňské dvorky, tradiční akce, byla přesunuta na sobotu
11. září kvůli nepříznivé epidemické situaci.
Také Divadelní léto pod plzeňským nebem změnilo své
plány. Scéna letošního festivalu se postaví v termínu od 12.
června do 28. července.
Období
nejistoty
se
odrazilo
v pořádání
velkých
kulturních akcí, které byly naplánovány v Plzeňském kraji.
Např. Metalfest, který se měl konat na začátku června, byl
přesunut na červen 2022. Dále byly v ohrožení dvě tradiční
akce. Majáles (15. května) a vyhlášení hudebních cen Žebřík
(21. května). Vyhlášení Hudebních cen Žebřík v DEPO2015 v
Plzni se opět odložil. Slavnostní večer s oznámením vítězů
loňského a letošního ročníku se přesunul na pátek 3. září.
V sobotu 1. května
byla otevřena na prostranství před
Komerční bankou na Anglickém nábřeží výstava s názvem Voda
spojuje… Výstava seznamuje tzv. modrozelenou infrastrukturu
neboli budování sítě prvků zeleně a vody, které zpříjemní a
zlepší život ve městech. Poté se výstava přesunula na
Jiráskovo náměstí, kde setrvala do poloviny září.
V úterý 4. května byla v hlavní budově Západočeského
muzea v Plzni otevřena výstava, která byla uspořádána v rámci
41. ročníku festivalu Smetanovské dny. Výstava se věnovala
tématu fotografie a jejích předchůdců v návaznosti na
fotografické ateliéry v Plzni v 19. století. Letos se výstava
posunula i do 20. století a představila stručný vývoj
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fotografických přístrojů a výsledků v podmínkách dějinných
reálií až do 90. let 20. století.
Od úterý 11. května připravilo DEPO2015 novou expozici
Tajuplný les. Návštěvníci se mohli vydat do krajiny plné
pohádkové atmosféry a fantazie, hry světel, stínů a zvuků.
Děti navíc po příchodu dostaly magické hůlky, díky nimž mohly
oživovat různé části expozice a jednotlivé instalace.
Expozice byla z důvodu velkého diváckého zájmu prodloužena až
do 19. prosince.
Po dlouhé zimní přestávce se od května opět otevřel
unikátní zahradnický areál Hruškova meditační zahrada v Plzni
Doudlevcích. Kapacita zahrady je 40 osob.
Ve středu 12. května u příležitosti Mezinárodního dne
sester se uskutečnila akce, na které vystoupily známé české
kapely. Koncert byl vysílán z areálu DEPO2015 od 17 hodin.
Touto akcí Plzeňský kraj poděkoval sestřičkám za náročnou a
namáhavou práci v covidové době.
Od 21. května do 31. října se v Plzni v Muzeu církevního
umění
představila
výstava
Pověsti
a
příběhy
spojené
s františkánským klášterem v Plzni. Výstava byla doplněna
výběrem záběrů františkánského z historických diapozitivů a
negativů ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.
Od května do 28. září Západočeské muzeum v Plzni
vystavovalo pravěké ozdoby, ale i technologie jejich výroby.
Návštěvníci si mohli vyrobit vlastní šperk.
Od
27.
do
30.
května
Plzeň
ožila
festivalem
„Nastevřeno“. Do města přijeli divadelníci, výtvarníci a
performeři (baviči, hráči)z celé republiky. Hlavní část
programu se odehrála venku, v centru města v sadovém okruhu,
v Mlýnské strouze, na soutoku Mže a Radbuzy ve Štruncových
sadech, v Proluce, na Anglickém nábřeží, a také ve veřejném
prostoru okolo nádraží Plzeň-jižní předměstí. Program nabídl
celkem dvaadvacet venkovních událostí různého formátu,
uměleckých žánrů i délky trvání.
V polovině
června
se
v Plzni
konal
druhý
ročník
festivalu WALLZ se streetartovými
(pouličními) umělci.
Organizátoři z plzeňského DEPO2015 vypsali v dubnu výzvu na
objekty ve veřejném prostoru, jejichž fasády by majitelé rádi
zušlechtili. Festival tak nabízel možnost netradičně oživit
své okolí současným uměním.
V pátek 11. a v sobotu 12. června ožilo plzeňské
Jiráskovo náměstí na Slovanech. Konal se Víkend otevřených
zahrad. Zájemcům se tak otevřela zahrada dominikánského
kláštera. V pátek se konala komentovaná prohlídka výstavy
„Voda spojuje“ s předním českým hydrobiologem Jindřichem
Durasem. V sobotu byla připravena stopovačka „Před zdí a za
zdí po minulosti“, současnosti Jiráskova náměstí, při které
účastníci poznávali pamětihodnosti a vzpomínky pamětníků.
Odpoledne navázala na komentovanou prohlídku výstavy Voda
spojuje Architektonická procházka po Jiráskově náměstí a
okolí. Ta přiblížila vývoj celého území, stylově různorodé
stavby kláštera dominikánů s kostelem Panny Marie Růžencové,
Masarykovy základní školy či vybraných domů.
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Po oba dny byla v prostoru klášterní zahrady také
k vidění
výstava
„Paměť
II,
Jiráskovo
náměstí
ve
vzpomínkách“. Ta přiblížila příběhy, dějiny a osobnosti
Jiráskova náměstí očima pamětníků včetně básníka Josefa
Hrubého,
spisovatele
Vlastislava
Tomana,
dominikánského
mnicha bratra Alvareze nebo výtvarníka Václava Maliny. Mezi
slavné osobnosti z okolí Jiráskova náměstí, kterým byla
výstava také věnována, patří cestovatel a žák Masarykovy
školy Miroslav Zikmund, výtvarník Jiří Trnka, válečné stíhací
eso Ladislav Světlík a další.
Od poloviny června do konce srpna připravila městská
příspěvková organizace Plzeň-Turismus Festival Industry Open,
pestrý program pro letní večery. Akce měla za úkol objevovat
a obdivovat zajímavé industriální objekty a místa v Plzni a v
Plzeňském kraji. Jedním z plzeňských industriálních objektů
byla i Papírna v Plzni na Slovanech.
Od pondělí 14. do 19. června se v Plzni v areálu
DEPO2015 konal již druhý ročník Street Art Festival WALLZ. Na
akci vystoupili umělci z celé Evropy. Během akce vzniklo
deset velkých nástěnných maleb a nakonec byl připraven
sprejerský workshop pro děti.
19., 25., a 26. června se konala komunitní akce, která
si klade za hlavní cíle pečovat o dobré sousedské vztahy. Na
programu bylo sousedské vaření a stolování nebo komentované
procházky po městských částech.
Před čtyřiceti lety, v roce 1981, se v Plzni poprvé
uskutečnil celostátní festival Porta a zakotvil tu na
krásných a složitých 10 let. Festival přiváděl do Plzně
nejlepší kapely a písničkáře té doby. Z původního místa na
bývalém výstavišti se festival přesunul do lochotínského
amfiteátru. Vzpomínky na léta Porty v Plzni přinesla venkovní
výstava ve Smetanových sadech. Proběhlo i několik koncertů
umělců, kteří byli s Portou v Plzni spojeni.
V pátek 18. června byla otevřena nová výstava ve
výstavní síni 13 Západočeské galerie v Plzni s názvem „Já a
oni, jedinec a společenství v umění 19. století“. Akce
vznikla jako doprovodná k 41. ročníku mezioborového sympozia
ke kultuře 19. století. Výstava vznikla ve spolupráci
Západočeské galerie v Plzni s Ústavem dějin křesťanského
umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Výstava trvala do 26. září.
23. a 24. června proběhl v plzeňském kulturním centru
Papírna, minifestival souborů literárně-dramatického oboru
Základní umělecké školy Trnka na Zámečku. Akci provázela
výstava výtvarného oboru téže školy.
V pátek 25. června se konala v mázhausu plzeňské radnice
vernisáž výstavy obrazů Markéty Evjákové. Slabozraká grafička
zde vytavovala do 16. července v rámci Dnů umění nevidomých.
V červnu byla umístěna v Plzni ve Smetanových sadech
před Studijní a vědeckou knihovnou nově zrestaurovaná lavička
s pamětní deskou Miroslava Horníčka, významného plzeňského
rodáka, herce, dramatika, režiséra, výtvarníka, spisovatele a
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glosátora Lavička byla umístěna na místo, na kterém rád
sedával.
Od července do 28. září se konala výstava v hlavní
budově Západočeského muzea v Plzni s názvem „Ozdoby dávné
doby“. Ženy se mohly pokochat krásou nádherných ozdob, muži
řemeslným uměním, děti se mohly pobavit v interaktivní části
výstavy. A pokud zájemci měli zájem vyluštit krátký kvíz, tak
si mohli odnést i vlastnoručně vyrobený šperk.
I letos pokračoval v plzeňském DEPO2015 již druhý ročník
akce s názvem DEPOvLETU. Tento programový koncept si dal za
cíl podpořit zejména lokální umělce a po vynucené pauze znovu
nastartovat živou kulturu. Akce také zahrnovala gastronomický
program, takže každý milovník pohodových letních večerů
plných kultury, zábavy a dobrého jídla si přišel na své.
Každý
červencový
prázdninový
čtvrtek
se
rozeznělo
nádvoří plzeňského pivovaru koncerty českých kapel. Vstupné
na všechny koncerty činilo 50 Kč.
V neděli 11. července se uskutečnila tradiční „Slam
poetry“
exhibice
v rámci
Divadelního
léta
na
pódium
v prostoru U Zvonu.
V úterý 13. července od 10,30 hodin se konal v plzeňské
Staré synagoze koncert cyklu „Fascinující svět hudby“.
Tentokrát s oslavou 20. výročí Kvarteta PiKap.
15.
července
proběhl
v Plzni
v Kopeckého
sadech
v prostoru
U
Branky
další
promenádní
koncert
kapely
pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Foligno.
Dále ten samý den byla slavnostně otevřená Paluba
Hamburk
u
vlakového
a
autobusového
nádraží.
Kromě
informačního centra a vyhlídkové věže také v prvním patře se
nachází výstavní prostor, ve kterém chce Plzeň prezentovat
rozvojové projekty města a témata spojená s urbanismem,
architekturou i veřejným prostorem. Provoz galerie zahájila
výstava Brána do města, která představuje plánovaný rozvoj
okolí Paluby Hamburk.
V pátek 16. července plzeňský amfiteátr na Lochotíně se
stal místem mimořádného filmového zážitku. Uskutečnila se zde
předpremiéra českého filmu Prvok, Šampon, Tečka a Karel.
Nechyběla
ani
talk
show
Jirky
Pelnáře
s autorem
stejnojmenného knižního hitu. Právě v tomto roce si Plzeňané
připomínají 60 let od vzniku lochotínského amfiteátru.
V pondělí 19. července na nádvoří u Nové scény Divadla
J.K.Tyla v Plzni v rámci zastávky Bohemia jazz festu zahráli
známé kapely, např. Lenka Dusilová nebo švédský kytarista Ulf
Wakenius se slovenským AMC Trio.
14. ročník Divadelního léta pod plzeňským nebem skončil
premiérou inscenace“ Slyšíš mě?“ V průběhu více než šesti
týdnů nabídl festival na scéně U Zvonu divákům premiéru a
devět představení inscenace Romeo a Julie a pět repríz
Cyrana.
Letošní
celkový
počet
7000
diváků
byl
při
srovnatelném počtu představení nižší než v době před covidem,
kdy se pohyboval kolem 9000.
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27. července se v plzeňském areálu DEPO2015 uskutečnila
oblíbená show „Na stojáka“, porce svérázného humoru ze
života.
5. a 6. srpna se vrátil do plzeňského DEPO2015 druhý
ročník dvoudenního putovního festivalu „Energie pro kulturu“.
Akce cílí jak na dospělé publikum, tak i na děti, pro něž byl
připraven zábavný program spolu s workshopy a dílnami. Druhý
den byl k vidění např. soubor Cirk La Putyka.
V pátek 6. a v sobotu 7. srpna pokračoval festival
Industry Open 2021, např. s komentovanými prohlídkami Muzea
Lobzy
nebo
Tajemství
Bohemia
Sektu
s prohlídkou
a
s ochutnávkou ve Starém Plzenci.
V prvním srpnovém týdnu si vyzkoušely děti v příměstském
táboře
v Plzni
pod
vedením
lektorů
Cirkulária
různé
disciplíny
nového
cirkusu
jako
žonglování,
vzdušnou
akrobacii, klauniádu či hooping (zábavné cvičení a tanec
s obručí). Cirkulárium je centrum v areálu bývalé Papírně
v Plzni na Slovanech, kde se pravidelně organizuje vzdělávání
pro veřejnost s cílem popularizace nového cirkusu.
Od pátku 6. do soboty 7. srpna se konal v Plzni na pláži
Ostende u Velkého boleveckého rybníka největší festival
taneční hudby na západě Čech. Festival nabídl pestrý seznam
českých i zahraničních interpretů a na návštěvníky už jako
tradičně čekala řada vodních atrakcí.
Od úterý 10. srpna do 5. září se usadil v Plzni u
Globusu hororový cirkus. Diváci mohli zažít ve dvouhodinovém
extrémním, děsivém a zároveň palčivě vtipném programu
děsivého klauna, žongléry a vodní akrobaty, hororové umělce
z Čech, Venezuely, Ruska i Polska.
Od pátku 20. do 28. srpna se na šesti scénách v Plzni
rozběhl další ročník multižánrového „Festivalu na ulici“.
Jeho program byl rozdělen do tří třídenních bloků, na rock a
beat, následoval crossover/alternative (punkmetalová hudba) a
zakončily je tři dny s folkem, country a trampskou muzikou.
Festival se letos rozšířil o další dvě scény. Připraven byl i
doprovodný program, např. pro děti odpoledne divadlo nebo na
náměstí Republiky Market na ulici.
V neděli 22. srpna zaplněné náměstí Republiky v Plzni
sledovalo jeden z vrcholů letošního „Festivalu na ulici“.
Nedělní večer obstarala Plzeňská filharmonie pod vedením
šéfdirigenta Chuheie Iwasakiho, která zahrála pod širým nebem
melodie ze slavných hollywoodských filmů. Na koncert dorazilo
kolem šesti tisíc lidí.
Od čtvrtka 2. do neděle 5. září patřilo plzeňské
historické centrum dalšímu ročníku Busking Festu (umělecké
vystupování na veřejných prostranstvích). Na několika scénách
se konala vystoupení performerů (hráč, bavič), divadelníků,
muzikantů i akrobatů. Celkem bylo zařazeno osm ozvučených
scén a devět tzv. volných scén.
V pátek třetího září se konal v plzeňském DEPO2015
velký hudební festival se slavnostním předáváním hudebních
cen „Žebřík“. Pořadatelé kvůli pandemické situaci zcela
mimořádně spojili vyhlašování výsledků za uplynulé dva roky a
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vzhledem k dobrému počasí rozšířili hudební zónu i open-air
prostory DEPO2015. Jednoznačnou vítězkou obou oceňovaných
ročníků se stala zpěvačka Anna K., kterou fanoušci určili
nejlepší zpěvačkou roku 2019 i 2020. Zpěvákem roku 2019 se
stal Vojtěch Dyk a za rok 2020 Marek Ztracený. V roce 2019
mezi kapelami zvítězila hudební skupina Mňága a Žďorp a
naopak v roce 2020 skupina Tata Bojs. Speciální cenu magazínu
iReport převzal Michal Prokop, zpěvák a skladatel.
Od 6. do 27. září se konal v katedrále sv. Bartoloměje
14. ročník varhanního festivalu. Ten byl zahájen koncertem
Martina Bernreuthera z Německa.
V pondělí 13. září se uskutečnilo vystoupení plzeňské
vokální skupiny The Foamies v Plzni v Mlýnské strouze v rámci
akce „Zpěvomat“. Celorepubliková tradiční akce „Zpěvomat“
probíhá na nejrůznějších místech České republiky.
Každé úterý a čtvrtek od 14. do 23. září v Plzni ve
venkovních prostorách kavárny „Your Time“ Café na Mikulášském
náměstí proběhly projekce vybraných dokumentárních filmů
z uplynulých ročníků festivalu „Jeden svět“. Akci pořádala
organizace „Člověk v tísni“ Plzeňského kraje.
Od 15. září do 10. října představila výstava v plzeňském
DEPO2015 „Skupinu 98“. Členy skupiny jsou čtyři, výtvarník,
muzikant, architekt a fotograf-pedagog. Umělci vystavovali
plastiky, fotografie, malby i koláže.
Od 15. do 23. září uvedl 29. ročník festivalu „Divadlo“
čtyřiašedesát představení od souborů ze sedmi zemí. Festival
uvedl 64 představení souborů z Belgie, Francie, Itálie,
Litvy, Polska a Slovenska. Festivalový program se odehrál
v obou budovách Divadla J.K.Tyla, v Alfě, v Moving Station
v DEPO2015 a také v ulicích Plzně.
V sobotu 18. září se konala v amfiteátru na plzeňském
Lochotíně předpremiéra filmu Karel. Na slavnostním aktu
v Gottově rodném městě nechyběla jeho vdova Ivana Gottová a
režisérka Olga Malířová Špátová. Lidé, kteří si na film
koupili vstupenky, také pomohli tím, že část ze vstupného,
(36 416 korun) byla věnována Nadaci na transplantaci kostní
dřeně.
23. září dámský klub LC Plzeň Ladies pořádal varhanní
koncert v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje. Stejně jako
v minulých letech i tentokrát měl koncert charitativní
poslání, jeho výtěžek byl předán plzeňským terénním službám
pro seniory.
Ve čtvrtek 23. září byla otevřena na plzeňském náměstí
Republiky venkovní výstava s informativními texty a obrazovým
materiálem věnovaná 750. výročí narození krále Václava II.,
syna českého krále Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské,
z jehož podnětu bylo založeno královské město Nová Plzeň.
Výstava byla umístěna na náměstí Republiky v Plzni mezi
katedrálou sv. Bartoloměje a radnicí. Výstava nesla název
„Václav II. a Plzeň“ a k vidění byla do konce října.
Od pátku 24. do 29. září se konal v Plzni 34. ročník
filmového festivalu „Finále Plzeň“. Festival představil 13
premiér, jednu předpremiéru a 96 dalších filmů.
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Od 25. do 26. září se již po šesté konal „Víkend
otevřených ateliérů“, kterou pořádala společnost Grafia. Byly
otevřeny všechny ateliéry, galerie i výtvarné školy po celém
Plzeňském kraji.
Od 30. září do 2. října hostil plzeňský areál DEPO2015
4. ročník festivalu cestovatelských filmů „International road
movie festival“. Promítalo se 30 snímků z pěti kontinentů. Na
filmové večery navázaly hudební koncerty a artefakty s DJs
(kuchařské umění), které se uskutečnily přímo v kavárně
DEPO2015.
Od 29. září do 3. října se konal v plzeňském areálu
Leháro u parkovacího domu Rychtářka „Plzeňský Oktoberfest“,
festival piva, jídla, hudby a skvělé zábavy
V pátek prvního října byla odhalena pamětní deska malíři
a ilustrátorovi Bohumilu Bimbovi Konečnému na jeho rodném
domě v Plzni ve Skrétově ulici 47 na Jižním předměstí.
Druhého října pak byla otevřena naučná stezka Krajem Bohumila
Konečného.
V sobotu 2. října proběhly v plzeňském DEPO2015 oslavy
80 let provozu a 85 let výroby trolejbusů v Plzni. Byla
připravena
výstava
historických
i
provozních
vozidel
Plzeňských dopravních podniků a dalších provozovatelů,
výstava trolejbusové výstroje, ukázka dynamického dispečnku,
probíhaly přednášky, po depu jezdily modely a velkým tahákem
byla nádherná replika trolejbusu Pessburg z roku 1909. Dále
proběhl křest knihy k výročí plzeňských trolejbusů. Toto
významné výročí připomněla i výstava v mázhauzu plzeňské
radnice. Výstava byla vytvořena ze snímků pánů Petera
Haseldina, Davida Pearsona a Michaela J.Russella z Velké
Británie. Výstava se tak jmenovala Plzeňské trolejbusy očima
britských fotografů.
V sobotu
9.
a
v neděli
10.
října
se
odehrály
„Správcovské prohlídky“ na Bolevecké návsi U Matoušů v Plzni.
Šlo o rozšířené exkluzivní prohlídky, kde průvodcem byl pan
správce v lidovém kroji.
V tom samém termínu hostila Vinotéka a Galerie Hess
v Plzni Na Roudné 3. ročník „Festival panenek“. Na festival
se sjeli sběratelé z celé republiky, aby vystavili své sbírky
panenek historických, retro nebo dnešní fenomén-reborn
(reborn znamená zrození a jedná se o realistické panenky,
tzn. tvoření, modelace a ruční malování)
Od 14. do 17. října se po téměř dvou a půl letech Plzeň
stala místem setkání špičkových stepařů od nás i ze
zahraničí, 7. ročník „Plzeňského festivalu stepu“. Původní
konání v květnu 2020 i v květnu 2021 znemožnila pandemie
covid 19. Stepařské umění se představilo jak v Měšťanské
besedě, tak pod širým nebem v centru Plzně. Vystoupilo více
než stovka účinkujících s ukázkami různých druhů a stylů
stepu či workshopy.
V polovině října byla ve výstavní síni 13 Západočeské
galerie v Plzni otevřena výstava s názvem „Zažít zjevení“. Na
výstavě byly k vidění sto let staré fotografie Josefa Sudka
v kontrastu se současnými malbami Jakuba Špaňhela. Výstavu
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dvou významných autorů spojuje jedno silné téma-pražská
katedrála sv. Víta v Praze. Výstava trvala do 6. února 2022.
Od 15. do 16. října proběhl v plzeňském DEPO2015
největší český festival sci-fi filmů a kultury „Future Gate“.
Kromě novinek, legend žánru přinesl festival i zajímavé
dokumenty.
27. října v Domě hudby v Husově ulici v Plzni zazněl
koncert
s názvem
Violoncellové
perly.
Vystoupily
dvě
hudebnice se skladbami Roberta Schumanna, Bohuslava Martinů
nebo Clauda Debussyho.
Ve čtvrtek 28. října se mohli těšit příznivci středověku
na jezdecký turnaj. Ten se konal v Plzni U Ježíška. Akce také
navázala i na 750. výročí narození Václava II.
V sobotu
30.
října
se
uskutečnil
13.
ročník
mezinárodního exhibičního vystoupení žáků zájmových baletních
škol“Balet Gala“. Akce proběhla v plzeňském Velkém divadle.
Tato akce je jedinečná nejen v České republice, ale i v celé
Evropě. Představili se například vítězové soutěže 6. ročníku
„Plzeňský střevíček“, který se konal v Kulturním domě
Šeříkovka.
Od
pátku
5.
do
11.
listopadu
proběhl
v Plzni,
Domažlicích, Horšovském Týně, Dobřanech a v Přešticích
„Juniorfest“, 14. mezinárodní filmový festival pro děti a
mladé publikum. Festival lákal na hvězdy českého plátna a
desítky filmů z celého světa.
Od 5. do 20. listopadu se po roční přestávce vrátil do
Plzně už 28. ročník „Bonjour Plzeň“. Během dvou týdnů nabídl
festival např. francouzské filmy, tradiční pokrmy, bretaňskou
hudbu
nebo
pohledy
do
života
pařížských
páru
skrze
fotografie. V kině Beseda se během festivalu promítly celkem
čtyři snímky, které se zaměřily na ryze současnou tvář
francouzské kinematografie.
V neděli
14.
listopadu
v plzeňském
DEPO2015
se
uskutečnil svatební veletrh „Budeme se brát“. Představily se
na něm desítky firem, umělců a výrobců, ochutnat se mohlo i
svatební menu.
V pondělí 15. listopadu se konala v plzeňském DEPO2015
přednáška „Jak se žije v zemích štěstí“.
Od 18. do 21. listopadu se uskutečnila soutěž festivalu
„Animánie“ v plzeňském Moving Station. Programová rada
festivalu jich do soutěže vybrala 150 a o festivalové ceny se
utkali mladí animátoři z rekordních 34 zemí.
V pátek 19. a v sobotu 20. listopadu pořádal „Plzeňský
Landfrýd“ a „Plzeňští“, spolky šermířů a přátel historie,
akci „Mušketýr v Plzni-Mansfeld odchází“. Vojska odešla
z Plzně v roce 1621 a vrátila město do rukou Plzeňanů a
katolické posádky generála Tillyho po téměř třech letech.
V roce 1618 město dobyla až po dvouměsíčním obléhání. Bitva
se odehrála v Proluce na dochovaných městských hradbách, tedy
na autentickém místě. Následující den v pravé poledne se
otevřelo tržiště a začaly ukázky tanců, hudby a kejklířů, a
v půl páté odpochodovali pak vojáci od Ježíška k opakované
bitvě o Plzeň do Proluky.
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20. listopadu patřilo plzeňské DEPO2015 milovníkům
swingu. Akce se konala v rámci celovíkendového festivalu
„Lindy Hop Herbst Camp“.
V plzeňském DEPO 2015 se uskutečnila výstava „Quatro
formi“
Veroniky
Drahotové,
Jitky
Nesnídalové,
Nikoly
Semotánové a Evy Vlčkové. Umělkyně představily především svou
aktuální tvorbu. Výstava byla prodloužena do 28. ledna 2022.
21. listopadu byla v Plzni otevřena nová stezka, která
vede okolím Boleveckých rybníků. Průvodci jsou Spejbl a
Hurvínek, jejich otcem je slavný plzeňský loutkář Josef
Skupa. Od jeho narození uplyne příští rok v lednu 130 let.
Okruh je dlouhý pět a půl kilometru a je na něm deset
stanovišť včetně startu. Každé z nich hlídá socha Spejbla
nebo Hurvínka. Zážitkový okruh Spejbla a Hurvínka je možné
navštívit bez omezení. Je volně přístupný.
Ve dnech 28. listopadu až 6. prosince se rozzářila Stará
synagoga i prostor okolo ní. Unikátní světelná instalace byla
netradiční oslavou židovského svátku Chanuka. Akci pořádala
Źidovská obec Plzeň společně s Fakultou designu a umění
Ladislava Sutnara za finanční podpory ministerstva kultury.
Při listopadovém slavnostním vyhlášení Ceny Bohumila
Polana byli v obřadní síni plzeňské radnice nejprve oceněni
vítězové loňského, dvacátého ročníku, neboť loni se kvůli
pandemii koronaviru slavnostní ceremoniál konat nemohl. Cenu
Bohumila Polana získala básnířka Karla Erbová a spisovatel
Jan Sojka. V letošním jednadvacátém ročníku udělila porota
čestné ocenění spisovatelce Jitce Prokšové. Hlavní cenu
Bohumila Polana získal básník Ivo Hucl.
Adventní trhy, které v Plzni trvají vždy měsíc a jsou
jedny z největších v České republice, jsou pro pořadatele a
řadu prodejců v celoročním podnikání klíčové. Po vládním
nařízení 28. listopadu ale musely skončit. Prodejci na
plzeňských trzích v 18 hodin zapalovali svíčky jako poslední
rozloučení takzvaný pohřeb trhů. Mezi přítomnými lidmi se
ozýval nespokojený pískot a zástupkyně provozovatelů trhů
pronesla, že „Vláda definitivně pohřbila ducha Vánoc“. Ale
trhovcům se snažily pomáhat firmy, např. nabídkou bezplatného
využití
předzahrádky
nebo
jiný
majitel
nabídl
jejich
vnitroblok, dále jim nabídly pomoc on-line supermarkety
Rohlik.cz nebo Kosik.cz.
Od pondělí 29. listopadu do neděle 5. prosince se
v areálu DEPO2015 v Plzni uskutečnila akce „Plzeň Design Week
2021“. Tentokrát se téma neslo v duchu „Jak žít v malém“.
Mimo jiné se konaly velké prodejní přehlídky „MINT market“
nebo
tržnice
složená
z Pop
Up
galerie
západočeských
designérů.
V pátek 17. prosince v návštěvnickém centru pivovaru
Plzeňský
Prazdroj
se
konal
Vánoční
koncert
komorního
orchestru Plzeňské filharmonie. Sváteční náladu umocnily
výběry z českých vánočních koled.
O víkendu 18. a 19. prosince se plzeňský areál DEPO2015
rozloučil se svojí historicky nejúspěšnější rodinnou expozicí
„BLIK BLIK Tajuplný les“, kterou za sedm měsíců provozu
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prošlo téměř 26 tisíc návštěvníků. Akce skončila s bohatým
doprovodným programem složený z vánočně laděných workshopů,
ukázkami tradičních řemesel, bezobalového tržiště „Beztrh“
nebo soutěžemi pro děti o vstupenky na chystanou novou
interaktivní rodinnou expozici „Vzhůru do oblak“, která od
března nahradí akci „Tajuplný les“.
Po roční přestávce způsobené omezením kvůli koronaviru
zazněly v pátek 24. prosince, na Štědrý den před polednem,
opět plzeňským náměstím Republiky koledy troubené z ochozu
věže katedrály svatého Bartoloměje.
V sobotu 25. prosince v 10 hodin dopoledne na stejném
místě biskup plzeňský sloužil Mši svatou, kterou hudebně
doprovodil nový katedrální dětský sbor Špačci svatého
Bartoloměje v doprovodu orchestru a varhan.

R a d n i c e

příloha číslo 8

V tomto roce žilo na území ÚMO
2 Plzeň Slovany celkem
31 651 obyvatel, z toho bylo 15 153 mužů a 16 650 žen,
narodilo se 296 dětí, zemřelo 502 osob, přistěhovalo se 911
osob, odstěhovalo se 1013 osob. V příloze je přiložen gaf
rozložení rodinných stavů.
Investice
Letos má ÚMO 2 Plzeň Slovany poměrně malý prostor pro
investice.
Schválený rozpočet na tento rok je uveřejněn v únorovém
Informačním zpravodaji číslo 1/2021.
Ve čtvrtek 14. ledna dobrovolní hasiči z Božkova
převzali nový vůz, který rozšíří jejich vozový park. Nový vůz
jim předali Starosta MO Plzeň 2-Slovany - Lumír Aschenbrenner
a místostarostka Eva Trůková. Nový automobil nahradí starší
model, který byl v provozu již od roku 1997. Městský obvod na
koupi nového vozu a jeho následnou úpravu vynaložil necelých
1,2 milionu korun.
Slovanský obvod pokračoval i v nouzovém stavu ve
spolupráci s věznicí. Odsouzení pomáhali v náročném zimním
období s úklidem veřejných prostranství. Díky spolupráci
s Věznicí Plzeň tak slovanský obvod ušetřil značné množství
financí
a
zároveň
vězňům
poskytl
smysluplnou
práci.
Spolupráci mezi Městským obvodem a Věznicí Plzeň upravuje
tzv. „Memorandum o spolu při zajišťování extramorálních
aktivit odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody v oblasti
veřejně prospěšných prací“ podepsané dne 4. září 2019.
MO Plzeň 2 dokončil zrekonstruovat objekt na konečné
tramvaje č. 1 na Slovanech na náměstí Milady Horákové, který
historicky sloužil jako veřejné záchodky a poté jako prodejna
farmářských výrobků. V průběhu měsíců února a března proběhlo
kolaudační řízení. Nájemcem tohoto objektu se stala firma
Kafe Plzeň s.r.o. Po kolaudačním souhlasu bylo otevřeno.
Dobrá zpráva byla pro stávající krizovou situaci, že
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v provozu bude výdejní okénko. Celá rekonstrukce přišla na
čtyři miliony korun, přičemž dva miliony do opravy investoval
nájemce a provozovatel kavárny.
Největší investiční akcí je rekonstrukce vnitrobloku
Francouzská, Brojova, Slovanská alej. Ta by měla být
dokončená letošní rok. Náklady na projekt činily 11,5 milionů
korun.
Topolové stromořadí, které zdobilo břeh řeky Radbuzy na
Slovanech, muselo být pokáceno, protože zdravotní stav topolů
byl špatný. V místě stromů hrozil pád na cyklostezku.
Slovanský
obvod uvažoval, že by se stromy kácely postupně,
aby to pro místní nebyl takový šok. Pak se ale zjistilo, že
by celá akce byla dražší a také by se vše časově protáhlo.
Proto tato možnost byla odmítnuta.
Od soboty 24. do pátku 30. dubna, na počest Dne Země si
mohli návštěvníci projít zábavnou poznávací stezku. Na
stezce, jejíž start byl u mostu na Božkovský ostrov, je
několik stanovišť. Stezku připravila „Bampabura School“ ve
spolupráci s plzeňskou zoologickou zahradou.
Začátkem května si naši představitelé ze slovanské
radnice připomněli 76. výročí konce druhé světové války. U
slovanských pomníků byly jako tichá vzpomínka položeny věnce.
V období od 13. května do 31. října se vedení MO Plzeň
2-Slovany rozhodlo prominout místní poplatek těm poplatníkům,
kteří na území obvodu využívají veřejná prostranství.
Odbor
sociální
naší
radnice
se
v době
pandemie
koronaviru zaměřil na pomoc rizikovým skupinám, zejména pak
seniorům, zdravotně postiženým a osobám v nepříznivé sociální
situaci. Sociální pracovníci poskytovali občanům základní i
odborné poradenství i pomoc s registrací na očkování proti
nemoci COVID-19. Mimo jiné distribuoval ochranné pomůcky
dýchacích cest (respirátory FFP2), které obdržel od Odboru
sociálních služeb Magistrátu města Plzně a Potravinové banky
Plzeň.
Zajišťovali
například
základní
životní
potřeby
(hygiena, zdraví, strava, bydlení) a nárokové dávky.
Na Božkovském ostrově MO Plzeň2-Slovany zřídil nové
ohniště pro veřejnost. Každý si zde při dodržení pravidel
Provozního řádu ohniště může rozdělat oheň a opéci si buřty.
Na využívání ohniště je možné použít vlastní donesené dřevo
nebo využít dřevo ponechané správcem v blízkosti ohniště.
Každý uživatel také zodpovídá za úklid prostoru kolem ohniště
a jeho bezpečné zajištění po jeho odchodu.
V důsledku rekonstrukce koterovské návsi nebylo tady
možné několik let postavit májku, protože musel být zrušen
otvor pro její usazení. Slovanská radnice vyslyšela přání
místních občanů a nechala zhotovit nové vhodné místo pro její
ukotvení. Po schválení projektové dokumentace nechal městský
úřad vyvrtat díru a vsadit do něj trubku o délce 1,7 metru.
Ta byla následně zabetonována. Vzhledem k pandemii letos
májka bohužel nemohla být vztyčena.
V červnu se opět rozběhly kontroly pejskařů. Městská
policie na našem obvodu kontroluje majitele psů, jestli se
řádně starají o své čtyřnohé kamarády, zda po nich uklízí to,
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co by měli. Kontrol se zúčastňuje pravidelně i místostarosta
Roman Andrlík. Kontrola dopadla dobře a také byla zjištěna
nedovolená černá skládka, která byla neprodleně odstraněna.
Ve středu 16. června na podnět místostarostky Evy
Trůkové
vznikl
projekt
pro
seniory
nazvaný
Slovanské
procházky za poznáním. Při první vycházce senioři prošli od
Papírenské lávky přes park U Ježíška až na Mikulášské
náměstí, další procházka se konala 23. června. Senioři se
sešli u areálu Škoda sport parku. Dále prošli po cyklostezce
kolem vodárny a lesoparku Homolka a dále do Hradiště. Třetí
výšlap, 30. června, směřoval na památkově chráněné území
Koterovskou náves. 30. června se konala poslední červnová
procházka seniorů z Plzně Slovan na Koterovskou náves jako
památkově chráněné území. Skupinu provázel Ing. Karel Foud,
památkář Národního památkového ústavu v Plzni, dále seniory
provázel pan František Bartovský, starosta Koterova a členové
vedení městského obvodu, starosta pan Lumír Aschenbrenner,
místostarosta Jan Fluxa a místostarostka Eva Trůková.
Plánované procházky pokračovaly září.
V pondělí 28. června zástupci slovanského městského
obvodu, starosta Lumír Aschenbrenner a místostarostové Jan
Fluxw, Eva Trůková a Roman Andrlík se společně s občany Plzně
a zástupci Plzeňského kraje, města Plzně a ředitelem 21.
základní školy Plzeň na Slovanech sešli na Slovanské aleji u
pomníku Milady Horákové, aby položením květin vzdali hold
ženě, která byla jedinou popravenou političkou v jednom
z nejvýznamnějších
vykonstruovaných
politických
procesů
v komunistickém Československu. Pietní akt připomněl 71.
výročí popravy Milady Horákové. Ta byla popravena 27. června
1950.
V letošním roce zahájil činnost spolek HOLKYHOLKÁM.
Jedná se o plzeňskou skupinu žen, která organizuje pomoc
charitativním domovům sv. Zdislavy s projektem a názvem
„Šatník“. Ten slouží všem rodičům, kteří skončili se svými
potomky sami a v „Šatníku“ si mohou zdarma vybrat nejen
dámské, pánské a dětské oblečení, ale také obuv, doplňky nebo
hračky. Do „Šatníku“ mohou tyto věci darovat všichni, kdo
chtějí a mohou. „Šatník“ nově sídlí na Slovanech v Papírně
v Zahradní ulici. Starosta našeho obvodu Lumír Aschenbrenner
jim pomohl zakoupením klecového vozíku, který jim ulehčí
práci při manipulaci s oblečením.
Ve čtvrtek 8. července bylo svoláno mimořádné jednání
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň
2-Slovany, které
schválilo poskytnutí peněžního daru ve výši 250 tisíc korun
na transparentní účet obce Mikulčice z důvodu zasažení obce
ničivým tornádem.
Dále slovanští radní pomohli nemocnému chlapci, který si
prošel rakovinou sítnice. Předali mu šek na 58 tisíc korun.
Po svém mimořádném červencovém zasedání vybrali dalších 19
tisíc korun, které pomohou rodině financovat náročnou péči.
27. července na Košuteckém jezírku v Plzni zachránil
teprve dvanáctiletý Jakub König z
Plzně Slovan
svou
čtrnáctiletou kamarádku, která spadla do vody a topila se.
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Dívka nešťastně uklouzla na skále kousek od Jakuba a
z několikametrové výšky spadla do vody, kde se zranila o
kameny, ztratila vědomí a začala se topit. Duchapřítomný
chlapec ji zachránil. Jakub König je žákem 25. ZŠ ve
Chválenická ulice. Starosta našeho slovanského městského
úřadu Lumír Aschenbrenner Jakubovi poděkoval a jako dárek mu
předal mobilní telefon.
Nová malba oživila skatepark Škoda sport parku. Tvůrčí
tandem „OBRASAKROBAT“, který tvoří Tomáš Staněk a Josef
sedlák. Ti oživili dynamické abstraktní diagonály, které mají
evokovat pohyb, rychlost, proudění a jízdu. Cílem autorů
„muralu“(velkoplošná malba na zeď) bylo, aby malba byla
čitelná i za jízdy, a aby fungovala ze všech úhlů a bez
dlouhého čtení.
Škoda park je atraktivní pro mnoho občanů všech věkových
kategorií. Z důvodu velké návštěvnosti zde bohužel dochází
k rostoucímu počtu nebezpečných situací. Městský slovanský
obvod se proto rozhodl přijmout opatření ke zvýšení
bezpečnosti. Zabudoval zatravňovací dlažbu a umístil nápisy
na chodníky v místech křížení chodníků s in-line dráhou. Dále
slovanský obvod připravuje modernizaci areálu včetně zvýšení
bezpečnosti všech návštěvníků. Vzhledem k finanční náročnosti
jsou práce plánovány na příští rok.
Na žádost svých obyvatel ohledně stavu sportovních hřišť
reagoval městský obvod Plzeň2-Slovany. Opravil hned několik
sportovních hřišť a na dvou místech instaloval pingpongové
stoly, např. oprava hřiště na míčové hry u Doudlevecké lávky,
v Barákově ulici bylo upraveno dětské hřiště i přilehlé
hřiště na míčové hry, nové betonové pingpongové stoly jsou na
dětském hřišti v Šeříkové ulici a druhý byl instalován do
vnitrobloku
Habrmannova-Jablonského-Koterovská-Táborská
na
volné prostranství pod vzrostlými stromy.
Náš slovanský obvod pořádal tento rok již 20. ročník
letního příměstského tábora. O tábor byl jako každoročně
velký zájem, využilo ho celkem 194 dětí. Kromě našeho
slovanského obvodu byly spolupořadatelé také 25. základní
škola Chválenická a Vodní záchranná služba Českého červeného
kříže Plzeň. Po dobu dvaceti dnů byl připraven pro děti
pestrý program, který se povedl i přes nepřízeň počasí.
K létu neodmyslitelně patří dovolená, koupání a letní
kino pod „širákem“. To poslední má na Slovanech tradici od
roku 2000, kdy se začalo promítat v Hradišti „Na Plovárně“
(dříve U jezu). Od roku 2015 pak i v Koterově na hřišti za
sokolovnou.
Hradišťské kulturní léto Hrakuléto se uskutečnilo od 16.
do 25. července. Celkem bylo připraveno pro návštěvníky 9
filmů. Vstupné na filmy je díky sponzorům dobrovolné a
výtěžek z něj je každý rok věnován na dobročinné účely. Letos
bylo rozhodnuto podpořit aktivity slovanských seniorů. Šek
v hodnotě 25 000 korun předal ve středu 13. října v Kulturním
domě Šeříkovka starosta městského obvodu Plzeň 2-Slovany
Lumír Aschenbrenner předsedovi slovanské základní organizace
Senioři České republiky, z.s., Václavu Simbartlovi.

47

Koterovské kulturní léto KOKULE nabídlo divákům „ohnivou
šou“ a 7 filmů od 9. do 15. srpna.
Návštěvníci
všech
věkových
kategorií
si
oblíbili
v loňském roce nainstalovanou „Ptačí stezku“ na Božkovském
ostrově. Božkovský ostrov má velice příhodné místo, je
obklopen vodou, otevřenými loukami, starými stromy s dutinami
a keřovým podrostem. Právě to ovlivňuje druhovou pestrost
ptactva. Božkovský ostrov tak žije svým ptačím životem, který
můžou návštěvníci pozorovat. Na podzim došlo k doplnění další
informační tabule.
V sobotu 21. srpna se konal na Božkovském ostrově první
ročník „Food and beer festival Piknik“. Na akci se sešli
milovníci dobrého a kvalitního jídla, pití piva, vína a
dalších pochutin. Pořadatelem akce se stala firma JP
Pentertainment.
V letních měsících se uskutečnila obnova dětského hřiště
v Šeříkové ulici. Tu zajistila společnost YGGDRASILMONT,
s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele. Návrh
obnovy byl v minulém roce svěřen spolku „Pěstuj prostor“,
z.s. ten společně s naším městským obvodem na začátku
projektu uspořádal setkání s občany, kteří tak mohli sdělit
své zkušenosti a přání ohledně fungování a obnovy místa. Na
základě toho vznikla studie drobných úprav daného zeleného
prostranství, které obsahuje prvky pro vyžití dětí různých
věkových kategorií. Na místě došlo také k prosvětlení
některých zákoutí a k prořezu stromů, které byly ve špatném
stavu a byly nebezpečné, za ně byly vysazeny stromy nové. Na
obnovu
zelené
plochy
navazuje
revitalizace
celého
vnitrobloku.
V srpnu slovanský Městský obvod letos zrekonstruoval
vnitroblok Francouzská-Slovanská alej-Brojova. Nejdříve byla
vybudována
dešťová
kanalizace
včetně
odvodnění
nové
komunikace, poté následovaly práce na zpevněných plochách pro
pohyb vozidel a pěších včetně nových parkovacích stání.
Pravděpodobně jako první v Plzni jsou zde osazena svítidla
veřejného osvětlení, tzv.“ chytré lampy“. Stavba stála celkem
9,24 milionů korun. Tato rekonstrukce zapadala do investiční
strategie obvodu, který se postupně snaží upravovat a
vylepšovat jednotlivé vnitrobloky v centrální části obvodu.
Další prázdninovou akci uskutečnil MO Plzeň 2-Slovany
rekonstrukci ve dvou mateřských školách, ve 2. mateřské škole
v ulici U Hvězdárny 26. Tady se rekonstrukce týkala kuchyně.
Dále slovanský obvod zrealizoval ve 37. mateřské škole sanaci
základového zdiva. S ohledem na náročnost prováděných prací
bylo nutno obě mateřské školy v době letních prázdnin
uzavřít. Obě školy nyní vyhovují plnohodnotnému provozu.
Koncem srpna došlo k instalaci nové informační tabule na
stávající „Ptačí stezku“. Tabule se věnuje ptákům v zimě a
jejich
podpoře,
jak
zvolit
správné
krmítko,
jak
je
přikrmovat.
Ve čtvrtek 2. září se konala v Plzni na hřišti TJ
Prazdroj Plzeň na Roudné tzv. „Zaměstnanecká liga Deníku“.
Vítězem se stal náš slovanský obvod, když porazil ve skupině
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Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje, Krajský
úřad Plzeňského kraje a Škodu Transportation. Naši fotbalisté
tak postoupili do regionálního semifinále „Zaměstnanecké ligy
Deníku“, které se hrálo v Písku. Tým složený ze zkušených
fotbalistů hrající malý i velký fotbal ovládl suverenně
všechny tři zápasy, do Plzně dovezl výhru a postup do
celostátního finále v Praze. To se odehrálo v sobotu 2. října
a slovanským se opět dařilo. Nebylo to sice finálové
vítězství, ale pohár za vynikající 3. místo má také cenu.
V sobotu 5. září se konal „Prazdroj Cup“ v prostorách
Plzeňského Prazdroje. Družstvo Sboru dobrovolných hasičů
Plzeň-Hradiště vybojovalo krásné 2. místo a týmy Sboru
dobrovolných hasičů Božkov a Koterov obsadily 6. a 7. místo.
Pod náš slovanský městský obvod patří celkem tři sbory
dobrovolných hasičů, hasiči z Koterova, Božkova a Hradiště.
Ty se starají o výchovu a výcvik členů Jednotek sboru
dobrovolných hasičů, kteří vyjíždějí nejen k požárům, ale
zajišťují také ostatní důležité činnosti jako např. likvidaci
provozních kapalin, kontrolu stavu řeky Úslavy včetně značení
nebezpečných oblastí nebo odstraňování padlých stromů.
V minulém roce byla navíc postupně v souvislosti s pandemií
stanovena různá nová opatření a k pravidelné činnosti
dobrovolných hasičů přibyla ještě péče o veřejný prostor a
jeho dezinfikování. Jedná se např. o zastávky hromadné
dopravy či dětská hřiště, budovy mateřských škol či radnici
našeho úřadu městského obvodu.
Sbory dobrovolných hasičů se také starají o mladou
nastupující generaci. Vedou hasičské kroužky pro děti a
mládež, pořádají letní soustředění, nabízejí školám a školkám
návštěvu hasičské zbrojnice včetně možnosti si vyzkoušet
různé hasičské sportovní disciplíny. Reprezentují slovanský
obvod celoročně na hasičských soutěžích po celé republice.
Na jaře letošního roku musely být z důvodu epidemie
covid-19 zrušeny zájezdy slovanských seniorů. První letošní
výlet se uskutečnil v úterý 7. září. Zájemci plně obsadili
autobus o čtyřiceti osmi místech a společně se podívali do
Nymburka, kde absolvovali prohlídku pivovaru a plavbu lodí.
V polovině září se v Srní na Šumavě opět po roce sešli
senioři z obvodu Slovany, aby zde spolu se svými kolegy
z plzeňského třetího obvodu prožili pestrý týden na kurzu
„Nedám se“ v rámci pokračujícího projektu plzeňské Senior
Akademie. Ke konci kurzu seniory navštívil Roman Andrlík a na
závěr pobytu uskutečnil společenský večer.
V sobotu 25. září uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
z Božkova na Božkovském ostrově dětské závody v požárním
sportu. Účastníci soutěžili ve dvou disciplínách, ve štafetě
dvojic a požárním útoku. Celkově se soutěže zúčastnily čtyři
městské
sbory
dobrovolných
hasičů.
Soutěžící
družstva
z Božkova obsadila 5. a 6. místo v kategorii starší a 2.
místo v kategorii mladší žáci.
Ve středu 29. září se v areálu Božkovského ostrova
konala akce s názvem Vítání podzimu. U společného opékání
buřtů došlo na setkání vedení městského obvodu Plzeň2-Slovany
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s veřejností.
Odpoledne
se
neslo
v přátelské
komorní
atmosféře. Pro malé návštěvníky byl připraven skákací hrad,
pro děti školního věku pak tvořivé dílny.
V sobotu 2. října se přímo před budovou Masarykovy školy
uskutečnila
vzpomínková
akce
k
100.
výročí
položení
základního kamene, na který poklepal osobně sám prezident
republiky Tomáš G. Masaryk. Akce se zúčastnili, primátor
Martin Baxa, vedoucí odboru školství a mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Plzně paní Dagmar Škrlantová, místostarosta
Slovan Jan Fluxa a také bývalá žákyně školy paní Jindřiška
Panská, která nastoupila do 1. třídy v roce 1936. Setkání
zakončily komentované prohlídky interiéru školy, kterých se
zúčastnilo 61 zájemců o historii této krásné budovy.
V neděli třetího října se v Plzni na Koterovské návsi
konal Medový jarmark. Ten pořádalo MO Plzeň 2-Slovany pod
záštitou starosty Lumíra Aschenbrennera. Jarmark nabídl
regionální potraviny, prodej medových výrobků, výstavu
„Včely“ v sokolovně a zábavný program pro děti.
Pravidelně začala probíhat setkání pro starší generaci
doprovázená
orchestrem
Antonína
Duba
v Kulturním
domě
Šeříkovka každou poslední středu v měsíci, tedy ve dnech 27.
října a 24. listopadu vždy od 16 hodin.
V pondělí 18. října ÚMO Plzeň 2-Slovany, Vydavatelství
Miloslav Krist a paní Vlasta Nosková zvali na křest knihy
Doteky okamžiků plzeňské básnířky Hany Gerzanicové do
přednáškové síně slovanského obvodu na Koterovské 83. Ukázky
poezie přednesla autorka a dále členka činohry plzeňského
Divadla J.K.Tyla Apolena Veldová. Hudební doprovod zajistila
harfistka Tereza Knoblochová, žačka Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany v Plzni.
Ve středu 13. října předal šek v částce 25 000 Kč
v Kulturním
domě
Šeříková
slovanský
starosta
Lumír
Aschenberenner
předsedovi
slovanské
základní
organizace
Senioři ČR, z.s. Václavu Simbartovi. Finanční šek byl
výtěžkem vstupného letního kina (Hrakuléto) na Plovárně
v Hradišti, které pořádala TJ. Sokol Plzeň-Hradiště od 17. do
25. července. Předaný šek zpříjemnil slovanským seniorům
jejich pravidelná setkávání.
Dne 13. října byl zastupitelstvem Městského úřadu Plzeň
2 Slovany schválen operační plán údržby místních komunikací
pro období 1. listopadu do 31. března 2022.
Úřad městského úřadu 2 Plzeň-Slovany zrekonstruovalo
vnitroblok Francouzská-Slovanská alej-Brojova. Stavební práce
prováděla firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Celá stavba přišla
na 9,24 milionů korun.
Začátkem října vyhlásila místostarostka Eva Trůková
výtvarnou soutěž pro děti slovanských mateřských škol. Ty
dostaly za úkol namalovat jeden z dárků, který by si přály od
Ježíška najít pod vánočním stromkem. Z nich bylo vybráno 16
vánočních obrázků, jejich autoři byli odměněni a jejich díla
byla použita jako podklad pro prosincové billbordy městského
obvodu.
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Ve středu 3. listopadu se uskutečnilo setkání na
slovanské radnici s olympionikem Radkem Šloufem, úspěšným
reprezentantem
v rychlostní
kanoistice.
Pochází
z Plzně
Koterova. Byl pozván vedením slovanské radnice.
24. 11 od 16. do 19. hodin posezení seniorů v Kulturním
domě Šeříkovka s hudbou Antonína Duba s písničkami na přání.
Ve čtvrtek 11. listopadu, kdy se slaví Den válečných
veteránů,
se
v dopoledních
hodinách
sešli
u
pomníku
Československých legií v Brojově ulici před 20. základní
školou představitelé slovanské radnice a ostatní pozvaní
hosté. Poté přešel průvod společně s dalšími účastníky akce
do parku Homolka kde se poklonili u pomníku Obětem válek za
svobodu a demokracii.
13. listopadu byly přistaveny velkokapacitní kontejnery
na našem slovanském obvodu na sedmi místech.
Pod dohledem památkářů Správa veřejného statku města
Plzně letos opravila už druhou plzeňskou kapličku. Po kapli
na Roudné už je hotová kaplička v Božkově na návsi. Náklady
na opravu činily přes tři čtvrtě milionu korun. Finální nátěr
omítky v tónech okrově žluté odpovídá nálezům barvy původního
zdiva kapličky postavené v 19. století.
Při opravě došlo k výměně dlažby na podlaze za cihelnou,
která lépe propouští vlhkost a umožní lepší vysychání stavby.
Opravy se dočkal také zvon i konstrukce, na které je zavěšen.
Kapli nově zdobí obraz Panny Marie Pomocné od plzeňské
malířky Nikoly Kabourové.
V Liliové ulici v Plzni na Slovanech vzniklo nové hřiště
pro psy, kousek od řeky Radbuzy. Oplocený pozemek o ploše cca
900 metrů čtverečních. Na ploše bylo umístěno šest prvků pro
psí agility, lavičkový set a odpadkový koš. Dále se plánuje
založení trávníků.
V neděli 28. listopadu o první adventní neděli, jako
tradičně, byl u slovanské radnice slavnostně rozsvícen
vánoční strom. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se
akce nesla v komorním duchu. Moderátorem večera byl Vláďa
Jaroš. Vánoční atmosféru navodil trubač, který zahrál
z balkónu
radnice
známé
české
koledy.
Samotného
aktu
rozsvícení se po svém proslovu k občanům ujala místostarostka
Eva Trůková v doprovodu malé Anetky. Návštěvníkům akce
udělala radost přítomnost Slovanského anděla, který rozdával
dětem zlaté mince a ochotně s nimi pózoval před fotoaparáty.
Velký úspěch měl také projekt Fotobedna.cz, ze které si
stovky občanů odnesly památečnou fotografii na letošní
začátek adventu na Slovanech.
Přítomní návštěvníci se mohli zapojit do Vánočního
zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň v 18. hodin.
Předvánoční
čas
zpříjemňoval
hudební
soubor
z 21.
Základní školy Plzeň a soubor z Církevního gymnázia Plzeň.
Soubory vystoupily v rámci 18. ročníku adventního zpívání na
Slovanech u vánočního stromu před radnicí.
Ve středu 1. prosince se konala v Kulturním domě
Šeříková přednáška o historii trolejbusů v Plzni a beseda
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s autory dvou nových knih, 85 let výroby trolejbusů (1936) a
80 let plzeňských trolejbusů (1941).
Naše radnice v rámci své investiční výstavby nerealizuje
pouze
velké
stavby
jako
rekonstrukce
komunikací
či
vnitrobloků, občas došlo i na menší akce.
V polovině října náš městský obvod dokončil výstavbu
nového chodníku podél části příjezdové komunikace z Blatenské
ulice na parkoviště za budovou Úřadu městského obvodu.
Položený chodník zvýšil bezpečnost chodců směřujících
z Blatenské ulice na Koterovskou a dále na zastávku Městské
hromadné dopravy či ke zdejšímu obchodnímu centru. Dále zde
bylo v rámci obnovy zeleně zahájeno kácení dožívajících a
dožilých dřevin. Během listopadu došlo k umístění mobiliáře a
byly vysazeny nové stromy jako náhrada za staré, šlo o jasany
a jeřáby.
Ve stejné době byla zajištěna oprava jednoho z chodníků
na Petrohradě, a to v Rubešově ulici v úseku ulic KoterovskáBožkovská. Zajímavostí této akce je, že se zde před vchodem
do domu č. 15 nachází pamětní kámen, který je součástí
národní kulturní památky Památníku zastřelených dětí v roce
1918, přičemž převážná část tohoto památníku je umístěna
v chodníku na Koterovské ulici.
Obvodní knihovna Slovany za rok 2021 – statistika:
pobočka Slovany měla 2 109 registrovaných uživatelů,
dětí 250, výpůjček celkem 77 312 a návštěvníků knihovny
15 757,
pobočka Božkov měla 149 registrovaných uživatelů, 27
dětí, výpůjček celkem 7 019 a 1 355 návštěvníků,
pobočka Koterov měla 56 registrovaných uživatelů, 12
dětí, celkem výpůjček 3 037 a 382 návštěvníků,
pobočka Černice měla 82 registrovaných uživatelů, 22
dětí, 4 088 výpůjček a 644 návštěvníků.
Knihovna měla připravené zvláštní lekce informační
výchovy, ale již dohodnuté termíny byly školami rušeny
z důvodu nutnosti dodržení všech
platných hygienických
předpisů souvisejících s epidemií covid-19.
Dále knihovna připravila několik výstavek a soutěží
cílené na připomínání historie a osobností regionu např.
(Jiří Suchý, Karel Špillar a jeho rod).
V měsíci říjnu byla připravena výstavka k 100. výročí
založení Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí.
Ž i v o t n í

p r o s t ř e d í

příloha číslo 9

Po vánočních svátcích se neprodané vánoční stromky ve
velkoobchodech odvezly do plzeňské zoo jako okus pro
kopytníky. Těm chutnali hlavně borovice. Dostali je také
jeleni wapiti, ovce aljasšké nebo jaci.
Ptačí dravci sokoli začali s oblibou hnízdit na
výškových
stavbách
energetických
podniků.
Proto
jim
zaměstnanci připravili budky, ze kterých vyvedou svá mláďata.
Česká republika opět sčítala letos ptáky na krmítku,
tzv. „Ptačí hodinka“. Jedná se o již třetí ročník zimního

52

sčítání ptáků o víkendu 8. – 10. ledna. Stačí jen hodinu
pozorovat ptačí návštěvníky. Ptačí hodinka je dlouhodobý
program občanské vědy České společnosti ornitologické, pomocí
kterého chtějí ornitologové zjistit více o chování ptáků
přezimujících
v České
republice.
Minulého
ročníku
se
zúčastnilo 21 tisíc lidí.
V Národním parku Šumava se rozmohl vandalismus. Turisté
kradou a rozbíjí fotopasti. Ty se používají pro monitoringy
zvířat, které se pohybují v oblasti Šumavy. Celkově je na
území Národního parku Šumava rozmístěno zhruba 200 přístrojů
v hodnotě 3,5 až 8,5 tisíce Kč za kus. Ročně jich zmizí 10 až
15 kusů.
Ptákem roku 2021 ornitologové vyhlásili káně lesní.
V České republice jde o nejhojnějšího dravce, který je ale
veřejností přehlížen.
V souvislosti s přípravou rekonstrukce a zdvojkolejněním
železniční trati z Plzně do Nepomuka došlo k plánování stavby
v těsné blízkosti registrovaného významného krajinného prvku
„Mokřad na Černickém potoce“, který katastrálně spadá pod náš
slovanský obvod. Jedná se o cennou plochu z krajinářského i
botanického hlediska, např. v době květu lze napočítat i 160
kvetoucích jedinců, dále je také biotopem chráněného druhu
žáby kuňky žlutobřiché nebo modrásek bahenní (denní motýl se
složitým životním cyklem). Odbor životního prostředí Úřadu
městského obvodu Plzeň 2 i přesto, že má minimální pravomoci
v rámci povolování stavby, se bude snažit, aby zásah do takto
významné lokality byl co nejmenší.
Na řece Radbuze u papírenské lávky v Plzni na Slovanech
blízko u loděnice hnízdil obrovský a statný labutí samec se
svojí partnerkou. Na místo se vrátil po dvou letech a neváhal
pronásledovat kanoisty, kteří zde trénují. Pro vodáky jsou
útoky nepříjemné, několikrát se už stalo, že jeho nálety
neustáli a skončili ve vodě. Navíc čím je více sluníčka a
delší den, tím více byl samec houževnatější a útočnější.
Labuťák si od vodáků získal přezdívku „Trenér“.
Ve středu 24. února přiletěl posel jara, čáp bílý na
komín u pivovaru v Chodové Plané. Podle ornitologů byl čáp
bílý také spatřen na loukách u Dobřan.
Na plzeňských Boleveckých rybnících byly objeveny čtyři
uhynulé labutě. Ornitolog a ochránce zvířat Karel Makoň měl
podezření na ptačí chřipku. Výsledky z laboratoře zajištěných
vzorků potvrdilo, že za úhyn labutí mohla tzv. rohlíková
monodieta a s ní spojené zdravotní problémy.
Národní park Šumava oslavil v sobotu 20. března významné
výročí. Je to přesně 30 let od okamžiku, kdy byl vyhlášen
nařízením vlády České republiky. Národní park uchystal
k oslavám programy a soutěže. Vrcholem oslav byl Den
Národního parku Šumava na Rokytě 17. července.
Příroda se v poslední době stala jediným útočištěm, kde
jsme se mohli svobodně nadechnout. Spousta lidí se ale
chovalo a chová bezohledně, např. zahozené pet lahve, kelímky
nebo krabičky od cigaret v přírodě nejen že se budou
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rozkládat desítky let, ale mohou se stát i smrtelnou pastí
pro živočichy.
O víkendu 27. a 28. března se uskutečnila tradiční jarní
akce „Ukliďme Česko“. Vzhledem k hygienickým opatřením se
nemohly venku pohybovat početnější skupiny lidí, proto byl
úklid individuální,
odpad se sbíral do
pytlů, které
byly dispozici v tzv. pytlomatech.
Začátkem dubna přiletěl na Domažlicko čáp Kryštof
s vysílačkou. Čáp Kryštof se stal prvním černobílým opeřencem
takto putujícím do zimoviště s vysílačkou na zádech, kterou
mu připevnili plzeňští ornitologové. Čáp vyrazil z Maroka, a
přeletěl z Afriky do Evropy, překonal Gibraltar a přes
Španělsko a Francii dorazil do sousedního Německa a poté na
Domažlicko.
V březnu
došlo
ke
kácení
topolového
stromořadí
v lokalitě U Ježíška podél Radbuzy. Důvodem byl špatný stav
topolů podél řeky Radbuzy v úseku mezi Papírenskou lávkou a
železničním viaduktem. Při této příležitosti mělo proběhnout
plánované představení záměru včetně ukázky vizualizace nové
výsadby. Jenže kvůli proticovidovým opatřením akce neproběhla
a tak došlo pouze k instalaci informačních tabulí na začátku
i u konce stromořadí, aby se každý procházející mohl se
záměrem seznámit. Dále v květnu proběhly první výsadby
budoucího nového parku U Ježíška. Vysázeno bylo třicet kusů
nových dlouhověkých dřevin. V parku se pracuje s celým
prostorem tak, aby vznikly průhledy na místní architektonické
skvosty.
V Českém lese byl objeven nový druh motýla, který se
v Čechách dosud nevyskytoval. Genetická analýza potvrdila, že
se jedná o hnědáska podunajského. Doposud se předpokládalo,
že se tento druh v České republice vyskytuje pouze na
lesostepích jižní Moravy.
Koncem července nabídl plzeňský Senecký rybník neobvyklý
pohled na žluté květy. Jeho hladina se pokryla ostrůvky
bublinatky jižní, masožravé rostliny, která je zapsána na
červeném seznamu ohrožených druhů a roste nenápadně v rákosí.
Na Seneckém rybníku vykvetla díky změnám v rybníku, který
nebyl v letech 2018 až 2020 napuštěný. Tím totálně změnil
rybník chemismus, a proto i změnil barvu.
Na přelomu srpna a září při teplých večer nastává ráj
pro netopýry. Létající netopýři se snadno dostanou do
nezabezpečených
bytů
a
jiných
objektů.
Tam
po
sobě
zanechávají výkaly a spoušť, například ve skladu Polikliniky
na Denisově nábřeží se jich našlo 290 živých a 23 uhynulých,
v bytě u Prazdroje jich skončilo 122 ve spíži. Odborníci
varují, nenechávejte otevřená okna, nebo si do nich pořiďte
sítě.
V sobotu 9. října se v rámci Festivalu ptactva konal
v Záchranné stanici živočichů v Plzni den otevřených dveří.
Organizátoři
měli
připravený
pestrý
program
na
třech
stanovištích. Návštěvníci se mohli podívat na zvířecí
pacienty, přihlížet odchytu a kroužkování drobného ptactva a
součástí programu byla i ornitologická vycházka.
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V Plzeňském kraji se v současné době nachází téměř
třetina tuzemských rezervací velkých kopytníků. Na Janovském
mokřadu jsou exmoorští divocí koně, kteří pomáhají od podzimu
s udržováním pastviny. Dále zde přibyli dva šlechtění
pratuři, kteří mají také za úkol spásat trávu a další
rostliny.
Dva roky projektu LIFE for MIRES (Život pro mokřady)
zaznamenal úspěchy. Projekt vrátil přírodě 700 hektarů
mokřadel a to sebou také přineslo i výskyt vzácných
živočichů. Mimo jiné byly také instalovány fotopasti.
V příštím roce se v rámci projektu plánuje obnovit dalších 15
lokalit.
Zvířata jsou z teplotních výkyvů v šoku. Teploty hluboko
pod nulou se střídá s výrazným oteplením. A zvířata si s tím
viditelně poradit nedokážou. Chaoticky migrují, což se týká
třeba ježků nebo netopýrů nebo např. labuť při nízkém letu
narazila do drátů a poranila se nebo kalous se střetl
s automobilem a zlomil si křídlo.

S p o r t

příloha číslo 10

Od pátku 26. února až do odvolání byla zavřená veřejná
sportoviště na Božkovském ostrově, Škoda sport park na
Slovanech
a
Škodaland
v Českém
údolí.
K tomuto
kroku
přistoupilo město po domluvě se starosty jednotlivých
městských obvodů kvůli současné epidemické situaci.
Plzeňští futsalisté Interobalu už více než rok nepoznali
v nejvyšší soutěži hořkost porážky a získali v květnu tak
první titul Mistři Futsalligy 2020/2021.
Plzeňští futsalisté mají své zázemí v Městské hale
v Plzni na Slovanech.
Plzeňský futsalový klub byl založen v roce 1991 a poprvé
si zahrál nejvyšší soutěž v sezoně 2006/2007. Po sestupu se
do první ligy se futsalová Plzeň vrátila až v roce 2010 a
strávila v ní čtyři ročníky. Po sestupu v roce 2014 přišel
opět rychlý návrat do II. ligy. V sezoně 2017/2018 oslavil
klub zisk první prvoligové bronzové medaile. O dva roky
později přišlo stříbro, ale v nedohrané covidové sezoně
2019/2020. Největšího úspěchu v historii dosáhli Západočeši
v sezoně 2021, když získali svůj první mistrovský titul.
V sobotu 1. a v neděli 2. května se Plzeň stala dějištěm
první cyklistické soutěže pro mládežnické kategorie v Plzni
Na Lopatárně. Závodu se zúčastnilo 250 kadetů a juniorů
z dvaceti týmů, které do Plzně přijely z celé Evropy.
Koncem května házenkáři Plzně zvítězili v rozhodujícím
utkání a obhájili zlaté medaile. V Karviné vyhráli 27:23.
Plzeň se tak stává nejúspěšnějším klubem české extraligy od
roku 2014.
Od 31. května česká vláda schválila otevření bazénů a
koupališť. Někteří provozovatelé plaveckých areálů se ale
nestihli dopředu připravit. Plavecký bazén v Plzni neotevřel,
protože veškeré přípravné práce, (dokončení rekonstrukcí,
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testy, rozbory vody) se nestačily dokončit. Tak velké a
náročné provozy potřebovaly nějaký čas na rozběhnutí.
Proběhla zde náročná rekonstrukce, kompletně nové vířivky,
nové dětské brouzdaliště, nový prostor s novými atrakcemi,
novým stropem. Dokončovala se také nová chodba a dolaďoval se
nový čipový systém. Bazén byl otevřen v pondělí 14. června.
31. května až 3. června se konala akce „Evropská míle
2021“, kterou pořádal plzeňský SOKOL V na Slovanech. Každý
kdo chtěl překonat vzdálenost 1 míle (1,6 kilometrů) formou
jakou si zvolil např. chůzí, během, jízdou na kole, na
kolečkových bruslích nebo dalšími způsoby pohybu tak tuto
vzdálenost mohl darovat organizaci ISCA, která poskytla
nadaci The daily mile foundation peněžní dar. Nadace se snaží
přimět ještě více dětí k pohybu.
Viktoria Plzeň oslavila v tomto roce 110. výročí
založení klubu.
Dne 11. června roku 1911 se uskutečnila ustavující valná
hromada v restauraci U Forejtů v Sirkové ulici, kde byl tak
založen plzeňský fotbalový klub. Výročí si klub připomínal
např. výročním logem, vzpomínkami na důležité a velké momenty
klubové historie a různými programy pro všechny věkové
kategorie. K výročí byla představena kniha „Jedenáct desítek
aneb 110 let historie FC Viktorie Plzeň“. Ten den vyjely
v Plzni tramvaje s viktoriánskými vlajkami nebo Viktoria
představila své poštovní známky k tomuto výročí. Oslavy
trvaly až do konce roku.
V sobotu 5. června se uskutečnil automobilový závod po
jednatřiceti letech Rallye Plzeň. Vítězové závodu Václav Pech
a Petr Uhel z Plzně Slovan si trať i atmosféru pochvalovali.
V polovině června vedro vyhnalo lidi do bazénů. Stovky
lidí tak obsadily koupaliště, pláže rybníků či přehrady.
Do bazénu na Slovanech si přišlo zaplavat zhruba 150 lidí,
voda dosahovala teploty 26 stupňů.
Česká
plzeňská
lukostřelkyně
Marie
Horáčková
si
vystřílela nominaci na olympiádu do Tokia.
V sobotu 10. července uspořádal oddíl vzpírání Start Vd
Plzeň mistrovství České republiky juniorů a juniorek do 17
let. Na šampionátu se představili všichni reprezentanti
připravující se na mistrovství Evropy v Polsku. Akce se
konala v tělocvičně Staru Vd Plzeň v Květné ulici v hospůdce
U Pechtů.
Na 48. ročníku Rally Bohemia posádka plzeňského EuroOil
teamu Václav Pech-Petr Uhel měla smůlu. V polovině první
etapy musela posádka z prvního místa odstoupit pro poruchu
hydrauliky. Dalším závodem domácího šampionátu byl na konci
srpna.
V neděli 11. července jako každoročně uspořádali atleti
oddílu TJ Sokol SG Plzeň-Petřín tradiční Západočeskou
veteraniádu, která je součástí oficiálních soutěží českých
atletů starších 35 let. Na letošní akci dorazilo celkem 26
borců z 19 českých oddílů, tentokrát ve věkovém rozpětí od 45
do 87 let.
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V pondělí 19. července představili plzeňští fotbalisté
Viktoria Plzeň dresy pro nadcházející sezonu 2021/2022.
Průvodní slogan zněl: “Úcta k historii, ekologie a moderní
provedení“.
V sobotu 24. července se konal v západočeské metropoli
šestý díl českého přeboru o Pohár Armády České republiky
v ploché dráze.
Slovanský SOKOL V již 32 let zajišťuje sportovní vyžití
obyvatelům městské části Slovany a okolí. Aktivní jsou oddíly
kuželek, stolního tenisu a sportovní všestrannosti, kde si
lze
zacvičit
v hodinách
pro
nejmenší
děti
s rodiči,
předškoláky a školáky, dospělé i seniory v hodinách pilates,
kalanetiky nebo jógy.
Dále je zapojena do Evropského týdne sportu, jehož
cílem je rozhýbat veřejnost. V týdnu od 23. do 30. září
proběhla pod názvem Sokol „Pětka“ spolu v pohybu prezentace
činnosti spojená s náborem do oddílu všestrannosti nebo pro
děti Pohádkové hřiště pro děti.
Začátkem září byla slavnostně otevřena cyklostezka kolem
nového úseku východního okruhu města Plzně mezi ulicemi Pod
Stráží a Na Roudné. Celkem 1,5 kilometru dlouhá stezka pro
pěší a cyklisty v ulici s novým názvem Na Sudech umožňuje
bezpečný
pohyb
podél
frekventované
komunikace
hlavně
cyklistům ze sídliště Lochotín jedoucím k Velkému Boleveckému
rybníku.
V sobotu 4. září se konal již tradiční turistický pochod
Rozhlasová 25 s Českým rozhlasem Plzeň. Akce pro všechny
věkové kategorie s pečením buřtů v cíli. Start i cíl začal a
skončil u budovy Českého rozhlasu Plzeň, nám. Míru 10, Plzeň.
Ten samý den se uskutečnilo mistrovství České republiky
futsalistů do 13 a 15 let. Mladí futsalisté Interobalu Plzeň
vyhráli zlato a stříbro.
11. září louky u svatého Jiří v plzeňské Doubravce
zaplnili jezdci na horských kolech. Odstartovala tam Plzeňská
MTB 50 Kooperativy. Závod ze seriálu Kolo pro život pro
širokou veřejnost se do Doubravky vrátil po loňské úspěšné
premiéře.
V neděli 12. září odstartoval na plzeňském náměstí
Republiky již šestý ročník závodu Škoda FIT půlmaraton. Trať
byla stejná jako každý rok a dlouhá 21,097 kilometrů se
startem a cílem na plzeňské náměstí Republiky. Běželo přes
1200 běžců a další stovky návštěvníků závodníky podporovaly u
trati. Největší běžecká akce v Plzeňském kraji se koná na
jedné z nejkrásnějších tratí v České republice, která vede
centrem města a jeho okolím v jednom okruhu, např. unikátní
trasa vedla kompletně celým areálem Škodovky, který je za
normálních okolností pro veřejnost nepřístupný.
V sobotu 18. září byla v Plzni na hřišti Viktorii Plzeň
připravena velká sláva. Fotbalisté Viktorie Plzeň tento den
slavili sto desáté výročí založení klubu. Hráči Viktorie
nastoupili ve stejném oblečení, v jakém jejich předchůdci
odehráli v roce 1911 vůbec první utkání v historii, s
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výročními dresy s červenými svršky, modrými trenýrkami a
černými stulpnami. Plzeňští fotbalisté přivítali na svém
hřišti tým Českých Budějovic. Výkopu předcházel dlouhý
čtyřhodinový doprovodný program v okolí stadionu, který si
plzeňský klub v rámci svých oslav přichystal. Probíhaly
autogramiády, k dispozici byla pivní zahrádka, škola čepování
piva i třeba velká fanzóna s bublinkovým fotbalem a dětskou
střelnicí.
19. září připravili organizátoři již čtrnáctý ročník
Kardioběhu v Luční ulici v Plzni na Roudné. Vedle hlavních
tras na 5, 8 a 10 kilometrů byly také připraveny závody pro
děti.
V sobotu 25. září se v Plzni konal 22. ročník Plzeňského
poháru v moderní gymnastice a zároveň 33. ročník Memoriálu
Jiřiny Krocové. Závod pro dívky od nejmladších po juniorky
proběhl v hale TJ Slavoj u zimního stadionu klub Slavia Rapid
Plzeň. Soutěžilo 112 gymnastek z patnácti českých oddílů.
Ten samý den se uskutečnil seriál běhů Rozhledny
v pohybu na vrch Krkavec. Na Krkavci se běhalo na dvou
tratích a také výběh na rozhlednu (98 schodů).
Ve čtvrtek 14. října pořádal odbor sportu, Smart Cities
a podpory podnikání Magistrátu města Plzně plavecký přebor
seniorů v Plaveckém bazénu Slovany. Od osmi hodin proběhla
registrace závodníků do jednotlivých kategorií, 65 až 74, 75
až 84 let a 85 let a starší. Kromě sportovního klání měli
účastníci plaveckého přeboru seniorů také možnost zdokonalit
svou plaveckou techniku pod odborným trenérským vedením.
Od pátku 15. října do neděle 17. října se uskutečnil 25.
ročník mezinárodních plaveckých závodů Plzeňské sprinty jako
součást Českého poháru. Závodů se zúčastnila mimo jiné i
nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová.
V ten samý termín hrála nejlepší mužstva světového
florbalu ve sportovní hale v Plzni na Slovanech. Konal se
turnaj Euro Floorball Tour (EFT) za účasti České republiky,
Švýcarska, Finska a Švédska. Součástí turnaje Euro Florball
Tour v Plzni byly zápasy juniorů U19 z České republiky,
Švýcarska, Finska a Švédska.
V sobotu 16. a v neděli 17. října se na Armádním
střeleckém stadionu v plzeňských Lobzích konalo mistrovství
České republiky dospělých, juniorů a dorostu ve sportovní
střelbě ze vzduchovkových zbraní.
Závěr prvního listopadového víkendu byl ve znamení
příznivců běhu ve volné přírodě. Připraveny byly dva tradiční
krosy. V sobotu 6. listopadu se konal Běh Českým údolím se
startem v Borském parku a v neděli 7. listopadu se běžel
závod Třikrát hradišťskou strání. V pořadí 38. ročník běhu
Třikrát hradišťskou strání je vzpomínka na svého zakladatele
a fenoména orientačního běhu Jana Wavoka Vodrážku. Start
v Hradišti začínal u tamní plovárny u řeky Úhlavy.
Letošní seriál trialových běhů v lesích u Plzně zakončil
tradičně závod Hannah Pilsen Trail Krkavec. Přes vrtkavé
podzimní počasí a nejistou epidemiologickou situaci se na
některou z tratí šestého ročníku akce vydalo téměř 300 běžců.
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Trailový závod s výběhem na vrch Chlum či další plzeňskou
dominantu Krkavec měl mezinárodní punc. Mimo jiné startovala
skupinka vytrvalců z Německa nebo studentky z francouzského
Toulouse a Strasbourgu.
Posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech-Petr Uhel
šla do posledního závodu mistrovství České republiky, kterým
byla letos netradičně Rallye Český Krumlov, s jasným cílem,
posunout se v konečném pořadí. Oba závodníci s vozem Ford
Focus porazili všechny svoje konkurenty v boji o celkovou
třetí příčku. V cíli se nakonec mohli radovat z pátého
vítězství na Rallye Český Krumlov, ale na stupních vítězů
tady stáli už posedmé, čímž se stali rekordmany jihočeské
soutěže.
V sobotu 20. listopadu se konal již 42. ročník Slavnosti
slunovratu s vloženou soutěží družstev o putovní pohár
primátora města Plzně ve Velkém boleveckém rybníku v Plzni.
Soutěžilo 142 plavců otužilců při teplotě vzduchu 8,3 stupně
a voda měla 6,1 stupně Celsia.
Na Štědrý den, 24. prosince se v Hradišti uskutečnilo
tradiční Vánoční koupání, které připravil Klub sportovních
otužilců (KSO) Plzeň. Nejdříve si vyznavači zimního plavání
zazpívali společně koledu, aby se pak v různých kostýmech či
maskách ponořili do chladné vody řeky Úhlavy.
Ten samý den, na Štědrý den bylo v Lobezském parku opět
plno. Klub orientačních sportů Slavia Plzeň zde uspořádal již
35. ročník Lobezského botokrosu-memoriál ing. Štěpána Kodedy.
Závodit přišlo 161 lidí, nejmladšímu byl jeden rok,
nejstaršímu 76 let.
D o p r a v a

příloha číslo 11

Od pondělí 11. ledna začala kvůli rekonstrukci vozovny
Slovany výluka na tramvajové trati mezi vozovnou Slovany a
Světovarem. Některé jízdní řády byly lehce pozměněny. Změny
také čekaly na tramvajové lince 4. Část spojů z linky 4,
které směřovaly z běžné trasy do vozovny do vozovny, jezdily
přes Světovar, kde končily. Po trase tyto vozy odbavovaly
cestující ve všech zastávkách, včetně Koterovské třídy.
V lednu byla dokončena rekonstrukce ulice Na Rychtě v
plzeňském Hradišti. Dostala nové chodníky, parkovací stání,
autobusové zastávky, točnu městské hromadné dopravy a
upravené objezdy do domů. Oprava ulice trvala od července
loňského roku do letošního ledna.
Od února Plzeňské dopravní podniky spustily nový web
jízdních řádů. Na konci loňského roku Plzeňské městské
dopravní podniky spustily pilotní verzi nového webu jízdních
řádů, otestovaly jeho funkčnost a v únoru web přešel do
ostrého provozu. Změna se netýkala jen vzhledu, ale celého
systému jízdních řádů v pozadí. Samotný web navštěvuje denně
v průměru okolo 10 tisíc uživatelů.
Na Slovanech začátkem roku začala rozsáhlá železniční
stavba s názvem „Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy Koterov“.
Investory stavby za 2,199 miliardy korun jsou Správa železnic

59

s.o., Ředitelství silnic a dálnic České republiky a město
Plzeň. Předmětem této stavby je rekonstrukce a modernizace
téměř čtyřkilometrového úseku železniční trati mezi stanicemi
Plzeň-Koterov
a
Plzeň-hlavní
nádraží
na
trati
České
Budějovice-Plzeň. Vlaky zrychlí na 120 kilometrů za hodinu.
Město Plzeň se může těšit na nové trolejbusy. Škoda
Electric ze skupiny Škoda Transportation začala pracovat na
nové dodávce osmi ekologických vozidel s bateriovým pohonem.
V letech
2021
a
2022
firma
do
Plzně
předá
čtyři
dvanáctimetrové trolejbusy typu Škoda 26T a čtyři kloubové
trolejbusy typu Škoda 27Tr. Nové trolejbusy mohou jezdit i
mimo trolejové vedení, což dopravce využívá například při
dopravní obsluze okrajových částí města.
Ve čtvrtek 18. března byl v Plzni ukončen provoz
tramvají
Astra.
Šlo
o
vůbec
první
moderní
vozidla
s asynchronními trakčními motory na střídavý proud, která se
v Plzni objevila v roce 1997 a nabídla bezbariérový přístup
s výsuvnou plošinou. Škodovka dodala do Plzně v uplynulých
letech 11 vozidel. Prototyp Astry s evidenčním číslem 301
Plzeňský městský dopravní podnik zařadil mezi historické vozy
ve svém depozitáři.
Společnost
Škoda
Transportation
představila
novou
tramvaj.
Tramvaj
s označením
Škoda
40T
je
nejnovější
nízkopodlažní velkokapacitní s důrazem na komfort cestujících
z řady ForCity Smart vyrobená přímo pro Plzeň. Tříčlánková
tramvaj je dlouhá 29 metrů, je projektovaná pro 64 sedících a
121 stojících pasažérů. Maximální rychlost je 70 kilometrů
v hodině, všechny čtyři podvozky jsou otočné.
O víkendu 24. a 25. dubna z důvodu uzavírky části
Nepomucké ulice v Plzni jezdil trolejbus číslo 13 v obou
směrech po náhradní trase náměstí Milady Horákové-Slovanská
alej-Skladová-Jasmínová-Nepomucká.
Zastávka
Slovany
byla
přeložena na zastávku tramvajové linky číslo 1, zastávka U
Školky pak do Jasmínové ulice u křižovatky s Chválenickou
ulicí.
V prvním čtvrtletí 2021 zemřeli na silnicích v Plzeňském
kraji čtyři lidé (v roce 2020 bylo 6 obětí), nehod celkem
bylo 754 (loni 859), těžce zraněných 7 (loni 30), lehce
zraněných 216 (loni 271) a alkohol byl zjištěn u 49 řidičů
(loni 63). Největší pokles dopravy nastal se začátkem března,
kdy vláda ještě zpřísnila opatření proti koronaviru.
Od pátku 14. května od 8 hodin do neděle 16. května do
20 hodin byl pro dopravu uzavřen most v Lobezské ulici u
křížení s ulicemi Částkovou a Sušickou. Byla položena nová
asfaltová vrstva a bylo obnoveno vodorovné značení na
vozovce.
V květnu město Plzeň začalo budovat parkoviště typu P+R
Zaparkuj a jeď. Nové parkoviště se staví v blízkosti nového
dopravního terminálu Kaplířova ve čtvrti Bory. Záměrem je,
aby lidé, kteří přijedou autem, vůz odstavili na kraj Plzně a
dál pokračovali hromadnou dopravou. Celkové náklady byly
vyčísleny na 34,2 miliony korun.
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Z pátku 21. na sobotu 22. května byla otevřena první
část východního plzeňského okruhu, který spojuje dálnici D5 a
silnici I/20 na Karlovy Vary. Nově zprovozněná část obchvatu
má od dopravy ulevit hlavně oblasti u Boleveckých rybníků.
Vedle výluky na železnici mezi Plzní a Starým Plzencem
došlo kvůli rekonstrukci tratě v Koterově také k omezení
silničního provozu. Od 19. července byla vždy kvůli pracím na
demolici mostu plně uzavřena silnice od kruhového objezdu do
Koterova od 6 do 18 hodin. Další uzavírky navazovaly kvůli
montáži lávky pro pěší přes ulici U Seřadiště do ulice Na
Lipce. Ulice U Seřadiště byla pro automobilovou dopravu
uzavřena od 20. do 23. července od 18 do 6 hodin.
V červenci pokračovaly v Koterově v rámci rekonstrukce
opravy kolejí a dále byla provedena příprava na budoucí
dvoukolejnou trať směrem na Starý Plzenec. Oprava trati si
mimo jiné vyžádala také demolici železničního mostu mezi
Bručnou a Koterovem. Součástí stavby je také vybudování nové
lávky pro pěší a cyklisty v místě železničního přechodu
v Koterově. Lávka nahradila celý přejezd, čímž vzniklo
bezpečnější místo
jak pro přecházení trati, tak pro
přecházení čtyřproudové silnice I/20. Stavba lávky trvala do
konce září.
Kvůli rekonstrukci trati v Plaské ulici v Plzni byly
tramvaje na části linky číslo 1 od 20. srpna na tři měsíce
nahrazeny autobusy linky 1A. Tramvaje jezdily ze Slovan do
zastávky U Gery,
v opačném směru
byla první stanice
Mozartova. Autobusy 1A jezdily z Bolevce do stanice Nemocnice
Lochotín, přestupní zastávka byla U Gery.
Začátkem května byla slavnostně zahájena rekonstrukce
památkově chráněného objektu výpravní budova na hlavním
nádraží, kde již v minulých letech proběhla modernizace
nástupišť a dalších částí stanice. Rekonstrukce potrvá dva a
půl roku, hlavní a horní halu v budoucnu propojí eskalátory a
výtahy. Cena rekonstrukce je 668 milionů korun.
Budova je postavena v neorenesančním secesním slohu,
slavnostně byla otevřena v roce 1907. Je výjimečná tím, že
stojí
uprostřed
kolejiště,
zatímco
naprostá
většina
výpravních budov v České republice je vybudována na okraji.
Při náletu spojeneckých bombardérů na vojenské vlakové
transporty na nádražích v Plzni zasáhla jedna z bomb budovu a
při výbuchu se kopule nad hlavní halou nadzvedla a posunula o
15 centimetrů. Od roku 2000 je výpravní vlaková budova
památkově chráněna.
Od pondělí 23. srpna byla uzavřena část plzeňské
Americké třídy pro individuální automobilovou dopravu. Vjezd
byl povolen pouze cyklistům, Městské hromadné dopravě,
Městské policii a Integrovanému záchrannému sboru, dále pak
vozidlům dopravní obsluhy. Cílem města Plzně je zajistit
rychlý průjezd pro Městskou hromadnou dopravu a proměnit
Americkou na hlavní městskou obchodní třídu, zklidnit ji. To
umožní rozšířit chodníky, vysadit nové stromy a doplnit
okrasnou zeleň.
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Od prvního září vyjely první bateriové trolejbusy číslo
11 na prodlouženou linku z Plzně do Radčic, Malesic a Křimic.
Tím plně nahradila autobusovou linku 35 z centra města do
Radčic, Křimic a Malesic. V Plzni jezdí již 32 bateriových
trolejbusů.
V termínu
od
9.
do
12.
září
došlo
k uzavření
mimoúrovňové křižovatky ve směru do centra Plzně v Koterově,
od 16. do 19. září byla uzavřena mimoúrovňová křižovatka ve
směru z centra na Koterov a Nákupní centrum Olympia.
V pátek 1. října se první chodci mohli projít po nově
postavené
koterovské
lávce.
Konstrukce
je
součástí
modernizace plzeňského železničního uzlu, která momentálně
probíhá. Lávka překlenula jak železnici, tak čtyřproudou
silnici U seřadiště, a nahradila tak frekventovaný přechod do
ulice Na Lipce. Došlo tak ke zrychlení a zkapacitnění téměř
čtyřkilometrového úseku mezi lobezskou částí Hlavního nádraží
a stanicí v Koterově. Stavba je předposlední akcí ze šesti
staveb modernizace železničního uzlu Plzeň.
Od pondělí 18. října se uzavřela slovanská ulice
Částkova a Slovanská včetně chodníku, který je součástí
místní komunikace. Kvůli uzavírce křižovatky Francouzské
třídy a Slovanské aleje došlo k odklonění autobusových linek
číslo 29 a 30. Obě linky jsou vedeny obousměrně právě
Částkovou a Slovanskou ulicí. Zastávka Poliklinika Slovany
byla v obou směrech přeložena do Částkovy ulice, zastávky
Pošta Francouzská a Slovany byly zrušeny a nahrazeny
tramvajovými zastávkami linky číslo 1 Olšová a Vřesová.
Důvodem byly práce spojené s výstavbou nové tramvajové
vozovny na Slovanech.
Během měsíce října Plzeňské městské dopravní podniky
připravily modernizaci veřejného osvětlení a to v Částkově
ulici a v parku Chvojkovy lomy. V oblasti Chvojkových lomů
byla svítidla vybavena pohybovými čidly, při detekci pohybu
se dočasně zvýší intenzita svítivosti na více než 80 procent
kapacity svítidla. Realizováno bylo 30 svítidel. V Částkově
ulici bylo vyměněno 28 inteligentních osvětlení. Modernizace
veřejného osvětlení s sebou přineslo nejen úsporu provozních
prostředků, ale také biologicky příznivější chromatičnost
svítidel a detekcí pohybu vyšší bezpečnost veřejných prostor.
V pondělí 1. listopadu vyjelo 60 „kníratých“ vozů
(trolejbusů, autobusů) Městské hromadné dopravy v Plzni.
Odstartovala tak kampaň Movember na podporu měsíční osvětové
kampaně v oblasti mužského zdraví.
V Plzni vznikly dvě první zastávky městské hromadné
dopravy se zelenou střechou. V Plzni má už zelenou střechu
přístavba 20. základní školy v Brojově ulici a Paluba Hamburk
u vlakového nádraží. Zelené prvky pomáhají snižovat teplotu
objektu a zadržují dešťovou vodu.
Do konce roku cestující v Plzni začali vozit nové
trolejbusy
s bateriovým
pohonem
od
skupiny
Škoda
Transportation. Plzeňské městské dopravní podniky převzaly už
tři z osmi moderních ekologických vozidel, která mohou jezdit
i mimo tradiční trolejbusové linky. Plzeňský dopravce získá

62

celkem čtyři dvanáctimetrové trolejbusy typu Škoda 26Tr a
čtyři kloubové Škoda 27Tr. Bateriový pohon se v Plzni využívá
například při dopravní obsluze okrajových částí města.
Od pátku 19. listopadu se na tramvajovou trať v Plaské
ulici v Plzni vrátil běžný provoz linky číslo 1 ze Slovan do
Bolevce. Výluka kvůli nejrozsáhlejší rekonstrukci od otevření
trati trvala tři měsíce. Na jaře ale stavbu čeká ještě
dokončení s položením zeleného zákrytu kolejiště.
Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 byly zahrnuty
Plzeňské městské dopravní podniky do akce s názvem Milostivé
léto, které lidem nabízí možnost zbavit se exekucí vůči všem
veřejnoprávním věřitelům. Stačí splatit původní dluh a
poplatek ve výši 908 korun exekutorovi. Původní dluh
v případě dopravního podniku znamená přirážku k jízdnému +
jízdné, přičemž úroky, paušální náhrady či soudní/exekuční
poplatky jsou dlužníkovi odpuštěny.
Vloni v Plzeňském kraji zahynulo na kolejích čtrnáct
lidí, ať již železničních či tramvajových (čtyři mrtví).
Mimořádný měsíc na neštěstí byl v tomto ohledu říjen, kdy
skončilo osm lidí se zraněními v nemocnici, a jeden 72letý
senior byl usmrcen. Nejtragičtější událostí byla srážka vlaků
u Milavčí na Domažlicku, při které zemřeli oba strojvedoucí a
jedna cestující.
Za
loňský
rok
dopravní
policisté
zaznamenali
na
silnicích Plzeňského kraje celkem 3 914 dopravních nehod, což
bylo o 183 nehod více než v loňském roce. Usmrcených osob
bylo 34, těžce zraněno 84 a lehce 1 4828 osob.
Nejčastějšími příčinami dopravních nehod byly tradičně
nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání
přednosti. Nejvíc nehod zavinili řidiči motorových vozidel
(3 481 případů), 206 nehod zavinili řidiči nemotorových
vozidel a chodci byli viníky v 59 případech.
Požití alkoholu ze strany řidiče-viníka bylo zjištěno ve
293 případech (pokles o 4 případy v roce 2020), o osm však
vzrostl počet viníků pod vlivem jiných omamných látek,
kterých bylo 34.
P o l i c i e

příloha číslo 12

V sobotu 2. ledna večer vyjížděli policisté, záchranáři
i hasiči k železniční nehodě. U Cvokařské ulice v Plzni
přebíhali dva muži koleje, jeden byl zachycen manipulačním
vlakem. Muž utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice, druhý
byl ošetřen na místě.
V lednu začal řádit „kabelkový zloděj“. Policisté řešili
zatím čtyři případy. Způsob provedení byl vždy stejný. Drzý
zloděj zezadu přistoupil k poškozené a přeřízl kožený popruh
kabelky. Než se ženy stačily vzpamatovat, byl pachatel pryč.
Koncem ledna dvaašedesátiletá žena dvakrát zaměstnala
plzeňské strážníky. Poprvé se usadila na zem v Kopeckého
sadech a nebyla schopna se ani zvednout. Strážníci ji proto
odvezli do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění.
Tu samou ženu, opět opilou, potkali o několik dní později

63

plzeňští strážníci v Plzni na Slovanech. Proto ji znovu
neminul pobyt ve stejném zařízení.
Policisté z Plzně Slovan pátrali po pachatelích dvou
krádeží. V době od 6. do 26. ledna poškodil zloděj na
částečně oploceném pozemku stavební jeřáb. pachatel odcizil
měděné kabely a zásuvky za několik desítek tisíc korun. Do
časového rozpětí spadá další čin drzého pachatele. V Táborské
ulici za užití přineseného nože, kterým prorazil nádrž,
odčerpal více než 17 litrů benzínu. Poškozené způsobil škodu
1500 korun.
V neděli 7. února brzy ráno postávala na zastávce
městské hromadné dopravy „Bazén Slovany“ šestaosmdesátiletá
seniorka z Plzně oděna pouze do noční košile. K jejímu štěstí
si jí všiml jeden z občanů a zavolal městskou policii. Ta na
místo okamžitě přijela a postarala se o ni. Stařenka byla
prochladlá a zmatená a tak ji strážníci odvezli do nemocnice.
Ve
čtvrtek
18.
února
po
poledni
v areálu
firmy
v Doudlevcích vybuchla rozvodná skříň. Na místo okamžitě
vyrazila záchranná služba i hasiči. Ošetřili asi 45letého
muže, který měl popálené ruce. Byl převezen na popáleninové
centrum do nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
V sobotu 6. března před jedenáctou hodinou dopoledne na
ubytovně
v Lobezské
ulici
v Plzni
na
Slovanech
došlo
k výbuchu a požáru. Muž ročník 1988 byl po skoku z okna
transportován ve vážném stavu na Emergency Fakultní nemocnice
v Plzni, další pacient byl ošetřen a ponechán na místě.
Přivolaný
policejní
vyšetřovatel
ve
spolupráci
s vyšetřovatelem
hasičů
nevyloučili
technickou
závadu,
úmyslné zapálení ani nedbalost.
Přemnožení divočáci začali útočít i blízko centra Plzně.
K napadení muže (ročník 1987) divokým prasetem došlo v sobotu
6. března u Lochotínského parku přímo pod Karlovarskou ulicí.
Muž utržil krvácivé poranění na dolní končetině a musel být
ošetřen ve Fakultní nemocnici Plzeň.
V období od 7. do 11. března zloděj v Plzni na Slovanech
ukradl pět metrů elektrického silového kabelu a další silový
kabel poškodil z rozestavěného domu. Majitelům tak způsobil
škodu za přibližně 5 tisíc korun.
V pátek 9. dubna hořel v Plzni Lobzích byt. Dva lidé
skončili v nemocnici. Ani jeden nebyl v ohrožení života.
K požáru došlo před šestou hodinou ráno. Společně s policií
bylo evakuováno 21 lidí.
Začátkem dubna přinesla na služebnu v Plzni na Slovanech
21letá žena bankovky, které nalezla v kaluži cestou do
Galerie Slovany. Peníze byly odevzdány do městských ztrát a
nálezů.
V neděli 18. dubna starší muž vezl autobusem ruční
granát zabalený v čepici. Granát našel na půdě jednoho
z bytových domů v Plzni na Slovanech. Namísto toho, aby
zavolal policii, rozhodl se, že jej odveze sám. Na náměstí
Milady Horákové oslovil řidiče s prosbou, aby mu půjčil
telefon, aby mohl zavolat policii. Přitom řidiči ukázal, co
převáží v čepici. Řidič zareagoval okamžitým telefonátem. Na
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místo vyrazil pyrotechnik, který granát zajistil a odvezl
k likvidaci.
Ve čtvrtek 22. dubna v ranních hodinách v Doudlevecké
ulici v Plzni v rámci běžného výkonu služby zastavili a
zkontrolovali policisté mladého motorkáře. Třiadvacetiletý
muž však na výzvy nereagoval, naopak přidal na rychlosti a
začal policistům ujíždět. Ujížděl ve směru na Přeštice a
v obci Lišice havaroval. Dechová zkouška na alkohol byla
negativní, ale test na drogy byl pozitivní. Při lustraci se
navíc ukázalo, že má zákaz řízení motorových vozidel do konce
příštího roku.
Začátkem července ze stavebního jeřábu na staveništi
v Plzni na Slovanech chtěl neznámý zloděj ukrást čtyřicet
metrů kabelu v hodnotě dvaceti tisíc korun. Muž si kabel
vložil do batohu, který však nakonec na místě ponechal. Ze
stavby pak odešel se stavebním kolečkem. Policie po pachateli
pátrala.
Ve čtvrtek 8. července byla na plzeňském vlakovém
nádraží ráno okradena zraněná seniorka. Žena si při pádu na
eskalátor poranila hlavu a zůstala ležet na zemi. Neznámý
pachatel využil její zdravotní indispozice, okradl ji o
peněženku s finanční hotovostí a s osobními doklady.
V úterý 24. srpna večer v lesním porostu v Plzni-Lobzích
skončila hádka dvou bezdomovců útokem nožem s čepelí dlouhou
30 centimetrů. Napadený skončil v nemocnici, útočník ve
vazbě.
Začátkem září si plzeňští občané všimli události, kdy
strážník pomohl seniorovi v nouzi. Strážník jel na kole
Malostranskou ulicí a v zastávce Městské hromadné dopravy si
povšiml odstaveného vozidla Volkswagen. U něj stál muž
pokročilého věku a právě vyndal výstražný trojúhelník.
Jakmile strážník zjistil, že má na vozidle senior proraženou
pneumatiku, neváhal ani vteřinu a nabídl mu svou pomoc. Kolo
mu vyměnil za rezervu.
Městská
policie
na
stanici
na
Slovanech
přijala
oznámení, že Částkově ulici leží na zemi muž, pravděpodobně
pod vlivem návykových látek. Po příjezdu na místo však už na
ulici nebyl. Při prohledávání okolí oslovil strážníky otec
mladíka s tím, že syn už je doma a zda bychom mu nešli
pomoct. Strážníci otce následovali a zjistili, že jeho syn
seděl v otevřeném okně ve čtvrtém patře a křičel, že z okna
vyskočí. Otec chytil syna za ruku a vtom se strážníkům
podařilo dostat syna z okna. Mladík následně vypověděl, že
požil léky proti úzkosti, které zapil větším množstvím
alkoholu.
Proto
byla
na
místo
přivolána
záchranná
zdravotnická služba, která si muže převzala k dalšímu
ošetření.
V neděli 10. října kontrolovali plzeňští strážníci na
Mikulášském náměstí pětici bezdomovců. Hlídka na místě našla
množství poházených PET láhví a další smetí. Nejprve
strážníci ověřili, zda po některé z osob není vyhlášeno
pátrání, a poté je nechali veškerý nepořádek uklidit.
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V sobotu 23. října večer byl v Plzni na Slovanech
nalezen pobodaný čtyřatřicetiletý cizinec. Při pátrání po
pachatelích byly ještě v průběhu večera zásahovou jednotkou
zadrženy dvě osoby cizí státní příslušnosti. Kriminalisté
případ kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy ve
stádiu pokusu. U muže bylo zahájeno trestní stíhání, žena
byla propuštěna.
12. listopadu odpoledne strážníci stanice Územní strážní
služby přiměli dva bezdomovce k úklidu. Stalo se naproti
obchodnímu centru Galerie v Plzni na Slovanech. Pod rampou
obchodního centra se válela hromada plastů, zbytky potravin,
papírové kartony. Mužům poskytli igelitové pytle, do kterých
bezdomovci vše pod dohledem strážníků nandali a odnesli do
přilehlých kontejnerů na směsný a tříděný odpad.
Ve čtvrtek 25. listopadu hlídka strážníků zahlédla
valící se šedý kouř v Plzni na Slovanech v ulici V Zahradách.
Hlídka zastihla na místě dva muže, kteří pálili v ohništi
kabely. Při konfrontaci si muži nebyli ničeho vědomi. Jejich
jednání však bylo pro podezření z porušení zákona o ochraně
ovzduší a proto byl předán k řešení správnímu orgánu.
Cizinecká policie odhalila při nezákonné migraci 11 170
lidí v České republice. Jde o nejvyšší číslo od roku 2008.

Š k o l s t v í

příloha číslo 13

Od pondělka 4. ledna směli chodit do škol jen žáci
prvních a druhých tříd, otevřeny zůstaly také mateřské a
speciální školy. Zbytek dětí se opět učil distančně. Celá
České republika byla na 5. stupni protiepidemického systému
PES.
Odborníci varovali před distanční výukou, která je pro
vývoj dětí nebezpečná. Domácí výuka znamená pro děti mnohem
více času stráveného ve virtuálním světě, ve kterém potom
žijí a mimo jiné také sledují např. pornografii. Patnáct
procent dnešních dětí od devíti do patnácti let tráví na
internetu více než pět hodin denně, téměř každý pátý
patnáctiletý nepřečte za rok jedinou knihu.
Od 1. března do 11. dubna byly vládou uzavřeny všechny
mateřské školy. Vyučování proto v době uzavření školek
probíhalo také distančně, např. učitelky 21. mateřské školy
na Slovanech dvakrát týdně odesílaly rodičům témata a úkoly
připravené na daný týden. Rodiče obdrželi pracovní listy a
nabídky činností s náměty pro domácí práci. Práci s dětmi
sblížila celou rodinu i učitelky.
V době pandemie se také snažila mateřská škola Vlnka na
Slovanech.
Z plotu
Mateřské
školy
učitelky
udělaly
interaktivní hernu k nejrůznějším tématům-jarní květiny,
domácí zvířata či ovoce a zeleninu. Děti si tak vyzkoušely
hádanky, skládání puzzle nebo sudoku.
Po návratu do školky
na děti čekalo překvapení. Do třídy Žabiček byl zakoupen
interaktivní panel, na kterém si děti mohly vyzkoušet spousty
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interaktivních výukových programů nebo na školní zahradu byly
umístěny nové záhony, a tak se z dětí stali malí zahradníci.
Místostarostka
Městského
obvodu
Plzeň
2
Slovany
vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti z mateřských škol ve
slovanském obvodě. Deset nejlepších děl vybrala porota 3.
března.
20. dubna děti z 51. mateřské školy zakončily společný
projekt s názvem „Dotkneme se sebe aneb…dědečku a babičko, já
vám nesu psaníčko(vajíčko)…“ tím, že předaly zajíčka se
vzkazy klientům domova seniorů SeneCura.
Zápisy do plzeňských mateřských škol se uskutečnily od
2.
do
16.
května.
V souvislosti
s protiepidemickými
opatřeními byla organizace zápisů přizpůsobena tak, aby byla
zaručena bezpečnost účastníků. Město Plzeň zřizuje 46
mateřských škol s kapacitou téměř 5 200 míst.
Od 26. dubna se v Plzeňském kraji otevřely mateřské
školy pro všechny děti. Žáci nemuseli nosit roušky a nemuseli
se testovat. V Plzeňském kraji je celkem 281 mateřských škol,
obecních je 258, soukromých 17, kraj spravuje pět školek a
jedna je církevní.
Žáci
klavírního
oddělení
Základní
umělecké
školy
Chválenická v Plzni na Slovanech získali zbrusu nový klavír
od Rodinné nadace Karla Komárka. Komárkova nadace odkoupila
na podzim nástroje, které Čína odmítla jako reakci na cestu
předsedy českého Senátu na Tchajvan. Šlo o zakázku v hodnotě
5,3 milionů korun.
17. mateřská škola v Plzni na Čapkově náměstí připravila
pro nejmenší čtenáře miniknihovničku, tzv. KnihoBudku.
Knihobudky jsou umístěné ve veřejném prostoru po celém území
Plzně a slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.
Děti z 2. mateřské školy U Hvězdárny v rámci první
pomoci prošly Kurzem první pomoci. Učily se na figuríně
jménem Prokop, které se nikdo nebál.
V červnu v mateřských školách v Plzni proběhl již šestý
ročník Sportovních her mateřských škol. Letošní hry probíhaly
v omezené podobě, nesoutěžní formou. V rámci sportovního
dopoledne se děti spolu s lektorem rozcvičily a potom
absolvovaly vybrané disciplíny. Rozcviček se také zúčastnil
maskot celých sportovních her-žabák.
V úterý 15. června v koncertním sále 25. základní školy
ve Chválenické ulici ocenilo město Plzeň výjimečné pedagogy a
zaměstnance plzeňských základních a mateřských škol. Náš
městský slovanský obvod zastupovala ředitelka 21. mateřské
školy Na Celchu Irena Mainzerová. Ta převzala cenu z rukou
radní pro oblast školství Lucie Kantorové a kytici od
místostarostky slovanského obvodu Evy Trůkové.
Ve středu 23. června se uskutečnila školní akademie
v Kulturním domě Šeříková. Děti a zaměstnanci 17. mateřské
školy
z Čapkova
náměstí
na
Slovanech
představili
své
dovednosti, které se naučili během roku. Na akademii
vystoupily všechny třídy s krátkým programem, zazpíval školní
pěvecký sbor Sluníčko a na závěr se konalo „pasování“
předškoláků na školáky. Za Úřad městského obvodu 2 Plzeň-

67

Slovany
byli
přítomni
místostarosta
Jan
Fluxa
a
místostarostka Eva Trůková.
V letošním roce oslavila 23. mateřská škola 60 let svého
založení. K tomuto výročí dostala dárek v podobě krásně
obnovené zahrady. Vznikla tak dešťová zahrada, vysazeny byly
ovocné a listnaté stromy, založeny ovocné záhony a spousty
dalších jiných věcí. Bylo také vybudováno broukoviště a nové
herní prvky. Při realizaci pomáhaly děti, jejich rodiče a
studio Zahradní architektura. Peníze na uskutečnění tohoto
programu byly získány od Nadačního fondu Zelený poklad a Ani
kapka nazmar, O krůček blíž k přírodě-Přírodní zahrada,
zelený ráj pro děti.
Novou
nástavbu
v podobě
čtvrtého
nadzemního
patra
vybudovalo město Plzeň na 20. základní škole v Brojově ulici
13 u nás na Slovanech. Vzniklo v ní sedm odborných učeben,
kabinety pro učitele a sociální zařízení. Zajímavostí
nástavby je zelená střecha, suchomilné rostliny na ní
zabírají plochu 941 metrů čtverečních. Současně byl vybudován
výtah, který zajišťuje bezbariérovost těchto učeben. Náklady
na vybudování nástavby dosáhly výše 46,7 milionů korun včetně
DPH.
Město Plzeň zajistila školní výbavu pro dvě stovky dětí,
především prvňáků. Na nákup školních batohů, penálů, kufříků,
pastelek či pytlíků na přezůvky. Pomoc byla určena sociálně
potřebným rodinám a plzeňský magistrát vynaložil ze svého
rozpočtu 270 tisíc korun.
Od září 23. mateřská škola využívá novou pergolu, která
umožňuje dětem prodloužení pobytů venku za každého počasí.
Pergolu projektovali tři lidé bezplatně a nátěr zajistili
studenti 2. a 3. ročníku Středního odborného učiliště
stavebního v Plzni, obor malíř a lakýrník. Všichni zmínění
pracovali s velkým nadšením, hlavně proto, že to vše bylo pro
děti v mateřské škole.
Ve čtvrtek 4. listopadu v 17. mateřské škole na Čapkově
náměstí bylo naplánované výjimečné odpoledne pro děti a
jejich rodiče. Společně měli připravit školní zahradu na
zimu,
shrabat
listí,
zazimovat
záhony
nebo
uklidit
pískoviště. Počasí bohužel dětem nepřálo a tak úklid zahrady
byl odložen. Nakonec k večeru se počasí umoudřilo. Mohl tak
být uskutečněn alespoň lampionový průvod po okolí. Konec
trasy byl vyznačen svíčkami a nasměroval tak průvod zpět na
školní zahradu. Nakonec děti společně přivolaly skřítka
Podzimníčka a pomohly mu symbolicky velkým klíčem uzamknout
zahradu pomocí zaklínadla.
V letošním roce vystavěl náš slovanský obvod v 5.
mateřské škole Zelenohorská 25 novou dráhu pro koloběžky a
tříkolky. Na mlatových chodnících mohou děti bezpečně projet
celou zahradou a na konci si vyzkoušet jízdu na kruhovém
objezdu. Cestu navíc doplňují přenosné dopravní značky.
Zároveň byl do zahrady umístěn dřevěný stůl, který kopíruje
kmen jabloně u pískoviště, v jejímž stínu najdou děti v létě
příjemné posezení. Celková částka projektu přišla na 555
tisíc korun.
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89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8 se aktivně zapojila
do takzvaného mezigeneračního projektu „ Mezi námi“. Jeho
smyslem je propojení dětí mateřské školy se seniory Domova
sv. Aloise, který je patronem setkávání. Návštěvy dětí
probíhaly pravidelně každý měsíc. V koronavirové době nebyly
návštěvy v domovech seniorů povolené, ale obě strany na sebe
nezapomněly. Posílali si dárečky prostřednictvím zaměstnanců
a pečovatelek při procházkách venku.
Začátkem prosince slovanské mateřské školy navštívil
nejen Mikuláš, čert a anděl, ale také vedení Městského obvodu
Plzeň2-Slovany v čele se starostou Lumírem Aschenbrennerem.
Každý žáček našich mateřinek dostal volnou vstupenku na
parádní Plzeňský kolotoč, který nabízí svezení na tradičních
konících nejen pro nejmenší návštěvníky, ale také pro
dospělé.
Z d r a v o t n i c t v í

příloha číslo 14

Začátkem ledna bylo v Plzni ve Fakultní nemocnici
očkováno proti covid-19 v prvních dnech až 50 zaměstnanců. 9.
ledna jich byla tisícovka. Fakultní nemocnice má celkem čtyři
tisíce zdravotnických zaměstnanců a 510 nezdravotnických.
I v následujících třech letech se budou moci lidé
obrátit na lékařskou pohotovost na poliklinice na Denisově
nábřeží v Plzni. Současně mohli pacienti využít příjem
Fakultní nemocnice v Plzni. Zubní pohotovost zůstala beze
změny.
Plzeňští krajští radní rozhodli o novém provozovateli
záchytky v Plzni na Slovanech.
Protialkoholní záchytnou stanici letošní a následující
rok bude provozovat Záchranná služba Brdy. Místo záchytky se
nezměnilo, i nadále bude sídlit v poliklinice ve Francouzské
ulici v Plzni na Slovanech. Plzeňský kraj uhradí za 23 měsíců
fungování protialkoholní stanice více než 19 milionů korun.
Za vyšetření a následný pobyt na záchytné stanici bude od
vyšetřených osob nadále vybírán poplatek 4500 korun.
V polovině února byla koronavirová situace v Plzeňském
kraji kritická. Kapacita nemocnic se rychle plnila. Krajem se
nekontrolovatelně šířila britská varianta koronaviru a
nakažených skokově přibývalo. Podíl britské mutace u nově
pozitivních pacientů byla až 86 procent. Za pondělí 12. února
přibylo 1135 covid pozitivních pacientů, což bylo nejvíce ze
všech krajů. Od soboty zemřelo 49 covid pozitivních pacientů.
Plzeňská fakultní nemocnice v Plzni začala využívat
zcela nové angiografické zařízení určené pro kvalitní
zobrazení cév. Nemocnice do nových technologií investovala
téměř 21 milionů korun.
Fakultní nemocnice Plzeň se koncem dubna vrátila
k normálu. Odborné ambulance se vrátily do svého režimu,
otevřely se pro pacienty všech diagnóz. Plánovaná operativa
celé nemocnice v dubnu dosáhla 70 procent průměru roku 2019.
Hospic svatého Lazara nově v tomto roce nabízí pacientům
nejen lůžkovou hospicovou péči, ale také službu podpůrné a
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paliativní ambulance, díky níž mohou pacienti co nejdelší čas
strávit v prostředí své rodiny. Pacientům i jejich rodinám je
také k dispozici psychoterapeutka a duchovní. Město podporuje
hospic v rámci dotačních titulů v oblasti sociálních služeb.
Ročně jde na jeho činnost zhruba 2,2 milionu korun.
Plzeňský integrovaný záchranný systém díky nové aplikaci
vyvinuté plzeňskými dronaři získalo novou aplikaci pro
záchranáře. Hasiči, policisté nebo záchranáři mohou, díky
novince bezpečně sledovat přenos přímo z místa zásahu, ať jde
o obraz z dronu nebo z pozemních kamer.
V polovině října lékaři plzeňské fakultní nemocnice
použili nový postup léčby refluxní nemoci vůbec poprvé
v České republice. Jedná se o pronikání žaludečních šťáv do
jícnu. Novou metodu pomocí přístroje Stretta využili lékaři
na I. interní klinice pod vedením školitele z USA. Cena
přístroje se pohybuje kolem 60 000 korun.
Ve středu 27. října při vstupu do Rokycanské nemocnice
byl instalován babybox. Jedná se už o 81. českou schránku na
odložené děti v České republice. V našem Plzeňském kraji
existují 4 babyboxy, pátý babybox je plánovaný do Tachova.
Poslední týden v říjnu ve Fakultní nemocnici Plzeň byl
vyhlášen plošný zákaz návštěv kvůli epidemiologické situaci.
Nemocnice 2. listopadu přijala 50 covidových pacientů, z toho
13 na jednotku intenzivní péče.
V úterý 21. prosince začala ve Fakultní nemocnici
v Plzni vakcinace proti onemocnění covid-19 u dětí ve věkové
kategorii 5-11 let. Očkování bylo zajištěno pediatrem a
dětskou sestrou.
V tomto roce přišlo na svět ve Fakultní nemocnici Plzeň
3 338 novorozenců, z toho 1 720 chlapečků a 1 618 holčiček.
V celkovém součtu je to o 54 dětí více než v předchozím roce.
V Mulačově nemocnici se narodila pětkrát dvojčátka.
V nemocnicích Plzeňského kraje se narodilo celkem 1 532
dětí, 759 holčiček a 773 kluků, sedmkrát šlo o dvojčata.
Nejdrobnější a nejtěžší miminko krajských plzeňských
nemocnic od sebe dělilo 3,8 kilogramu. Nejlehčí miminko
vážilo jen 1 170 gramů, naopak nejtěžší mělo 4 980 gramů.

N e z a m ě s t n a n o s t

c e n y

příloha číslo 15

Daňový balíček, který v závěru roku narychlo schválili
zákonodárci, zrušil superhrubou mzdu a zároveň zvýšil daňovou
slevu
na
poplatníka.
Díky
tomu
zůstali
v peněženkách
zaměstnanců tisíce korun navíc, na druhou stranu se státní
rozpočet ocitl v minusu 400 miliard korun. Dále to znamenalo
školkovné a bonus na dítě, stravovací paušál, prodej
nemovitostí bez daně, dluhopisy bez daní, levnější naftu,
dražší kuřivo.
Minimální mzda rostla, k listopadu byla 15 200 korun.
Úřad práce v Plzeňském kraji evidoval i v červenci mírný
pokles
počtu
uchazečů
o
zaměstnání,
celkově
podíl
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nezaměstnaných v kraji zůstal na hodnotě 2,9 procent.
Nejnižší podíl lidí bez práce vykázal okres Plzeň-jih.
V Plzeňském kraji se ucházelo v červenci o práci 11 910
osob, tedy o 148 méně než na konci předchozího měsíce. Kraj
evidoval k 31. červenci 2021 celkem 32 375 volných pracovních
míst. V průběhu července bylo nově zaevidováno 1608 osob. Do
zaměstnání nastoupilo 1093 osob a 663 uchazečů bylo vyřazeno
bez umístění. Z celkového počtu volných pracovních míst
v kraji (32 375) bylo 6678 míst bez příznaku „pro cizince“.
Na dalších 25 697 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat
také pracovníky ze zahraničí.
Počet cizinců v Plzeňském kraji meziročně vzrostl,
většina z nich je v produktivním věku. Nejvyšší zastoupení
mají osoby z Ukrajiny (29,4%), Slovenska (20,5%) a Vietnamu
(14,2%).
V Plzeňském kraji žilo podle cizinecké policie k 31. 12.
2020 celkem 42 070 cizinců bez osob s platným azylem, tj.7,1%
z celkového počtu obyvatel v regionu. Z celkového počtu
cizinců na území České republiky představuje skupina žijící
v Plzeňském
kraji
6,7%
(čtvrtý
nejvyšší
podíl
v celorepublikovém srovnání.
Plzeňská teplárenská zdražila tento rok teplo v průměru
o čtyři procenta. Domácnosti tak zaplatí za gigajoule 540,32
koruny včetně DPH, meziročně o 25 korun více. Největší
dodavatel tepla tak zdražil po pěti letech.
Cena vodného a stočného se zvedla o 4,56 procenta. Vodné
tak činí 60,59 korun za metr krychlový s DPH, stočné 38,24
korun za metr krychlový. Celkem lidé zaplatí za vodu 98,82
s DPH.
Město Plzeň letos zdražila předplatné Městské hromadné
dopravy. Cena se tak zvýšila o inflaci, tedy o 2,8 procenta.
Cena měsíčního loňského předplatného se zvýšila o 14 korun
(502 korun), pololetního o 66 korun (2382 korun) a ročního o
114 (4120) korun. Radní dále rozhodli o zrušení povinnosti
seniorů od 70 let prokazovat se Plzeňskou kartou. Nadále
platí, že děti do 15 let a osoby nad 70 let jezdí v Plzni
zdarma, důchodci za poloviční ceny.
Důchodci brali o osm stovek víc než loni. Průměrný
starobní důchod byl 15 320 korun, muži dostávají v průměru
16 807 korun, ženy 13 954 korun.
Mladí lidé v této době nemají často k samostatnému
bydlení mnoho cest. Ožilo zejména družstevní bydlení, kterým
lidé opovrhovali jakožto pozůstatkem socialismu.
V březnu
mzdy
v Plzeňském
kraji
mírně
rostly,
zaměstnanci dosáhli na čtvrtou nejvyšší průměrnou mzdu. Podle
údajů Českého statistického úřadu dosahovala 34 513 Kč.
Ceny pohonných hmot v České republice rostly od poloviny
ledna. V dubnu stál benzin Natur 95 31,66 korun, nafta klesla
na 29,58 korun. Benzin byl o 5,27 Kč na litru dražší než před
rokem, za naftu zaplatili řidiči o 2,98 korun méně. Výrazně
zaplatili i motoristé u čerpacích stanic, jelikož zdražil jak
benzin (o více než pětinu litr stál), tak nafta.
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V říjnu se benzin stal nejdražším za posledních sedm
let. Průměrná cena Naturalu 95 stoupla o 87 haléřů na 37,13
koruny za jeden litr, nafta stála v průměru 36,05 korun za
jeden litr. Víc motoristé za benzín platili naposledy na
konci října 2012, cena litru nafty nyní přesáhla 36 korun
poprvé od října 2014.
Ceny paliv v prosinci začaly klesat. Průměrná cena
nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla o 23 haléřů na
36,03 koruny za litr a cena nafty o 21 haléřů na 35,06
koruny. Paliva byly tak nejlevnější od poloviny letošního
října.
Hotely a restaurace musely kvůli pandemii propustit
desetitisíce
lidí.
Tam
loni
meziročně
klesl
počet
zaměstnaných o 29,5 tisíce, což bylo více než pětina lidí
v oboru. Dále následovaly firmy zabývající se rekreací a
zábavou.
Provozovatelé odhadli, že v Plzni zkrachuje 30 až 40
procent restaurací. Většinou vydržely hospody, které neměly
tak vysoký nájem nebo majitelé podnikali ve své nemovitosti.
Mlynáři ohlásili zdražování o 20 až 25 procent kvůli
vzrůstajícím cenám potravinářské pšenice.
Zdražování potravin se nezastavilo již 13 let. Tento rok
byl nejnepříjemnějším rokem za posledních deset let, protože
se ve světě zdražuje hlavně obilí, cukr a rostlinný olej.
Ceny základních potravin v prvním pololetí :
Chleba levnější nebyl díky zdražování mouky i nižší
tržby během pandemie koronaviru. Chleba konzumní (1kg) přišel
v průměru na 27,67 korun, máslo za 1 kg přišlo na 151,91
korun, litr mléka 17,86 korun bílý jogurt 500 gramů za 16,90,
sýr farmářský, plátky zhruba za 30 korun.
1 kilogram papriky přišel až na 200 korun, brambory
12,60 korun za kilogram, okurky, jeden kus stál zhruba 16
korun, kilogram rajčat 49,74 korun, za kilogram cibule 13,69
korun.
Lahvové pivo přišlo O,5 litru na 11,53 korun, víno
v průměru 91,32 korun za O,75 litru.
Výkupní ceny českého zemědělství trvale klesaly, zvlášt
ceny vepřového masa či brambor. Jeden kilogram vepřové pečeně
přišel na 115,90 korun, šunkový salám za 1 kilogram 165,60
korun.
Spotřebitelské ceny se v srpnu meziročně zvýšily o 4,1
procenta, nejvíc za posledních 13 let. Potraviny zdražily
v průměru o 1,8%.
máslo 250 gramů za 34,92 zdražilo o 12,4%, konzumní
chléb 1 kg stál 29,76 korun a zdražil o 3,6%, mléko polotučné
1 litr 12,90, zdražení 2,5%, cukr 1kg 12,46, zdražení o 4,1%,
konzumní brambory 14,15 zdražily o 9%, vepřová kýta bez kosti
138,37 za 1 kg, zdražil o 6,6%, mouka 12,62 zdražila o 6,5%,
kuřata kuchaná celá 1 kg 63,83, zdražení o 10,7%, vejce
slepičí čerstvá za 10 kusů 26,93 zdražila o 5%.
cibule 1 kg 16,56 zlevnila o 13,9%, banány 1 kg 22,31
zlevnily o 7,4%
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Plzeňský Prazdroj zdražil od 1. října pivo v průměru o
46 haléřů za půllitr.
Říjnové zdražování bylo nejvyšší za posledních třináct
let. Na výrazném zvýšení inflace se podepsaly především
náklady na bydlení a také energie.
Ceny elektřiny a plynu na mezinárodních trzích lámaly
rekordy. Tak že se zvýšení promítlo i do peněženek českých
spotřebitelů. Zdražení elektřiny téměř o 20 procent. Rekordy
lámala také cena zemního plynu. Zatímco plyn běžně vycházel
levněji než odpovídající množství ropy, nyní byl oproti ní
zhruba o 40 procent dražší.
Rostoucí cena zemního plynu zvýšila účty za energii
v celé Evropě. Členské státy vedly výzvy ke změnám, které by
ochránily spotřebitele před rostoucími náklady.
V polovině října společnost Bohemia Energy (dodavatel
energie) ukončila dodávky elektřiny a plynu na českém trhu.
Tím způsobila problémy jak obyčejným lidem, tak i celé České
republice. Bohemia Energy působila na českém trhu 16 let a
měla více než 1 200 tisíc klientů.
Stejně jako raketově se zdražila elektřina, teplo či
plyn, zvýšila se také velkoobchodní cena uhlí. Průměrnou
českou rodinu vyjde uhlí zhruba na 17 tisíc korun. Cena ale
jde stále nahoru. Velký podíl na zdražování uhlí mají
rekordně drahé emisní povolenky.
Lidé ze strachu z růstu cen energií začali nakupovat
kamna a kontrolovat komíny.
Ceny meziročně narostly téměř ve všech skupinách zboží a
služeb, které Český statistický úřad sleduje. Lidé si tak
výrazně připlatili za dopravu, oblečení, alkoholické nápoje i
tabák. Zdražování se nevyhnulo ani bydlení, zejména kvůli
vodnému a stočnému.
Vliv na zvýšení celkové hladiny cen měly také ceny ve
stravování a ubytování. „Meníčko“ v restauraci přišlo nyní na
průměrných 129 korun, za rok tak zdražilo o desetinu.
V listopadu se z potravin zdražil nejvíce cukr (13,05 Kč
původní cena) se zdražil o 19,5 procenta, máslo (37,55 Kč) o
13,00 procenta, mouka hladká (1 kg 12,41 Kč) se zdražila o
9,3 procenta, chléb konzumní (29,56 Kč) zdražil o 4,9
procenta, vejce (10 kusů 26,43 Kč), zdražení o 7 procent,
mléko polotučné pasterované (18,63 Kč) zdražení o 4 procenta,
vepřová kýta bez kosti (1 kg 129,34 Kč) zdražení o 0,3
procenta
Zlevnily brambory (1 kg 10,61) zlevnily o 5,4 procenta
nebo jablka konzumní (1 kg 28,27 Kč) zlevněno o 17,4
procenta.
Pandemie koronaviru a opatření s ní spojená stála místa
desetisíce lidí. Nejvíce se to týkalo těch, kteří pracovali
v pohostinství a ubytování, dále firem zabývající se rekreací
a zábavou.
Ani konec roku restauracím náladu příliš nezvedl. Měly
podprůměrný advent, poměrně obstojný týden před Vánoci,
prudký vánoční pokles a ne úplně špatný Silvestr. Do
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restaurací přišlo oproti roku 2019 zhruba o 20 procent hostů
méně a tržby podnikům poklesly v průměru o 10 procent.
Pandemie ale měla z hlediska mezd a práce dobrý vliv ve
zdravotnictví. Tam vzrostly průměrné prémie a odměny o 10,8
tisíce korun za měsíc, tedy o 243,3 procenta.
Na konci listopadu inflace vystoupala meziročně na 6
procent, což byla nejvyšší hodnota od října 2008.
O s o b n o s t i

příloha číslo 16

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. se narodil 27. ledna
1921 v Plzni Lobzích Josefovi a Alžbětě, za svobodna
Cicvárkové. O rok později přišel na svět bratr Zbyslav.
Tatínek pracoval jako soustružník ve Škodovce, maminka byla
v domácnosti. Společně žili ve čtvrti Lobzy-Letná v domě
svého strýce, který byl stavitelským asistentem.
V období hospodářské krize žili krátce i se strýcovou
rodinou ve Vrútkách na Slovensku. Překlenuli tam dobu, kdy
byl tatínek bez zaměstnání. V roce 1927 se vrátili zpět do
Plzně, aby chlapci mohli začít chodit do tamní školy. Otec
záhy získal práci opět u Škodů, maminka prodávala v židovské
firmě. Vladimír nastoupil do obecné školy v Lobzích, které se
tenkrát říkalo „lobezská Sorbonna“. V té době začali chodit
s bratrem do Sokola. „Neexistovalo, abychom nešli do Sokola“.
Nemohl jsem jít do biografu nebo si dát rande na den, kdy byl
Sokol, to byla věc, kterou jsem nesměl vynechat, to byla
taková samozřejmost. Dělal jsem i vrcholově volejbal, a když
děláte sporty nebo chodíte do Sokola, vypěstuje to ve vás
smysl pro fair play. Mně nenapadlo zapřít aut nebo se hádat
se sudím, to bych se vůbec neodvážil.
V roce
1932
nastoupil
Vladimír
na
Masarykovo
československé státní reálné gymnázium v Plzni, známé též
jako „Masák“. Do třídy chodil s Josefem Zikmundem, mladším
bratrem
cestovatele
Miroslava
Zikmunda.
Gymnázium
se
nacházelo na Klatovské třídě a s lobezskou školou se to
nedalo srovnávat: “bylo to, jako když přijdete z penzionu do
pětihvězdičkového hotelu“. S rodiči se přestěhoval z Lobez na
Bory, jelikož zde tatínek získal místo odborného učitele
v dílnách strojní průmyslovky a byl mu tam přidělen služební
byt.
Vladimír šel právě do oktávy, když vypukla válka. Do
třídy s ním chodili dva Židé, Nely Adleropvá a František
Steiner. Nely už do oktávy nepřišla, František je ještě na
maturitní fotografii, ale pak už o něm spolužáci žádné zprávy
neměli. To, že oba zahynuli v koncentračních táborech, se
Vladimír dozvěděl až ze seznamu zabitých Židů v plzeňské
Velké synagoze.
V létě 1939 se seznámil se Zdeňkou Chmelařovou a na
první pohled se do ní zamiloval. Vzali se po devítileté
známosti v roce 1948, roku 1953 se jim narodil jediný syn
Vladimír. Manželé spolu žijí dodnes.
Když Němci zrušili Sokol, přemluvil kamarád Vladimíra,
aby spolu s bratrem vstoupili do Veslařského plaveckého klubu
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Radbuza. Zde záhy zformoval volejbalový oddíl, který rychle
pronikl do první ligy. Plzeň měla tehdy v první lize hned dva
týmy, VPK Radbuza a Viktorii Plzeň (původně Sokol Plzeň 5),
to se od té doby již nikdy nestalo.
Po maturitě v roce 1940 nemohl Vladimír sehnat práci,
nakonec byl přijat do největšího plzeňského deníku Nová doba
na pozici výpomocného redaktora. Postupem času začal psát čím
dál větší části novin, několikrát musel dát sám dohromady
celé nedělní číslo, což bylo 16 stran. Psal pod svým jménem
nebo pod pseudonymem Vladimír Zdeník. Šéfredaktor ho po dvou
letech vyhodil kvůli jedné básničce, kterou by mohli Němci
údajně pochopit jako urážlivou. Vladimír byl opět bez práce.
Záhy ho přijali jako zřízence do nemocnice na Borech. Za
války zde bylo tak málo personálu, že Vladimír prošel snad
všemi odděleními. Nekritičtější chvíle nastaly při náletech,
kdy musel do krytu přesouvat i celé pokoje nepohyblivých
pacientů a po náletu ošetřovat mnoho zraněných, a při velké
epidemii záškrtu. „Tehdy byla na Plzeňsku hrozně vysoká
úmrtnost.
Nebylo
dost
léků,
doktoři
neuměli
provést
tracheotomii, v jeden čas ležely děti na posteli po čtyřech.
Nakonec onemocněl záškrtem i pan primář, potom sestry a já na
oddělení zůstal sám s jednou jeptiškou, to byla mimořádně
schopná sestra. V pokojích byl zvláštní sladký zápach, já
jsem již potom ani nejedl, i v polévce jsem cítil pach
záškrtu. Museli mě přeložit na jiné oddělení“. Díky tomuto
zaměstnání ho minulo nucené nasazení.
Když vypuklo 5. května 1945 povstání, šel hned druhý den
ráno s bratrem do centra, na radnici. Tam byl ohromný zmatek.
Najednou tam někdo zatelefonoval a vzal to plukovník Krejčík,
že se do Plzně blíží kolona tanků. Někdo jim musí jít
v ústrety a podat zprávu, kdo to je. Můj kamarád Pepouš Kunt,
známý mistr světa v kordu, nejlepší plzeňský šermíř, měl na
Roudné schovanou pod slámou čezetku, motorku. Šel pro ni, já
si sedl za něj, na klacek jsem dal bílý hadr a jeli jsme. Ale
už tam, kde bývalo Výstaviště, jsme potkali kolonu s bílými
hvězdami. Tak jsem zastavil, vylezl nějaký pán. Hlásil jsem
mu vojensky a oznámil mu, že Plzeň je svobodná a že ho
velitel Plzně zve na radnici. Tak jsem tu kolonu vedl, ale
on řekl, že nechce na radnici, že nejprve musí vidět vojenské
velitelství. To bylo tenkrát na Klatovské třídě nad Prací,
říkalo se tomu komandatura. Důstojník se dvěma černochy a
s fáborem tam šel a tam bylo všechno otevřeno, ani noha. Oni
už všichni utekli. Pak jsem je teprve odvedl do té radnice,
představil jsem je a dělal jsem dva dny tlumočníka. Přesto se
osvobození Plzně neobešlo bez střelby. Část německých
jednotek se ještě 6. května ukryla do různých kostelů v Plzni
a odtud střílela. Vladimír byl po odchodu z radnice svědkem
střelby
z kostela
sv.
Bartoloměje,
z věže
synagogy
a
z kostela redemptoristů na Chodském náměstí.
Pár dnů po skončení války se Vladimír přihlásil v srpnu
1945 na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Studium
trvalo pouze čtyři roky. Tehdejším studentům se říkalo tzv.
lucernové ročníky, protože jich bylo tolik, že se do učeben
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všichni nevešli a muselo se vyučovat i v Lucerně. Studium
v Praze bylo finančně náročné, tak po dvou letech přestoupil
do Plzně, kde ho navíc zkoušeli profesoři, které znal ze
svého působení v nemocnici za války. Tam se seznámil
s profesorem Zdeňkem Kuncem, špičkovým vojenským lékařem,
který tehdy pracoval taktéž v Plzni. Vladimír dostudoval roku
1949 a mohl si vybrat mezi umístěnkou do Karlových Varů nebo
do Ostravy. On ale chtěl do Prahy za profesorem Kuncem.
Zjistil, že armáda má výjimku a ve vojenské nemocnici
v Praze-Střešovicích může zažádat o zaměstnání každý, bez
umístěnky. Nastoupil tedy 1. září 1949 jako Kuncův asistent
do nemocnice. Situace v nemocnici byla v horším stavu než ta
plzeňská. Málo personálu a byla závislá na tom, co v ní
nechali Němci. Situace se postupně zlepšovala a Vladimír se
tam poprvé dostal k neurochirurgii, která se nakonec stala
jeho doménou.
Vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 zastihl
Vladimíra na půlroční stáži v Basileji. Ačkoli byl oficiálně
členem komunistické strany, do níž vstoupil hned po válce,
s její politikou přestal souhlasit záhy po roce 1948, což mu
přinášelo mnoho nepříjemností. Také mu znehodnotili knihu
Mozkové krvácení hypertoniků. Vladimír měl ale tu drzost, že
její překlad poslal do Japonska, kde se měl na to téma konat
sjezd. Okamžitě dostal pozvání, kniha byla přijata s nadšením
a on se takřka přes noc stal ve světě esem v oblasti krvácení
do mozku.
V roce
1969
vystoupil
z Komunistické
strany
Československa a tak ho okamžitě sesadili z funkce, ale kvůli
jeho vysoké odbornosti ho z nemocnice nevyhodili. Díky tomu
měl čas zorganizovat celosvětový sjezd neurochirurgů v Praze
v roce
1971,
který
velmi
posílil
postavení
české
neurochirurgie ve světě, a zároveň zde byla založena Evropská
asociace neurochirurgických společností (EANS).
Z nemocnice ve Střešovicích byl propuštěn v roce 1978,
jakmile šel oficiálně do výslužby. Obratem přijal místo
přednosty na neurochirurgii v Praze-Motole a na vyhazovu „za
trest“ paradoxně vydělal. Založil zde oddělení dětské
neurochirurgie, kterým se během tří let proslavil po celém
světě.
Vrcholem
jeho
kariéry
byl
světový
sjezd
dětské
neurochirurgie v Praze v roce 1992. Jako vyznamenání za svou
práci pro dětskou neurochirurgii dostal stanout v čele tohoto
kongresu, obdržel zde také titul profesor. Poté odešel
definitivně do důchodu. Za svou bohatou kariéru provedl okolo
4000 mozkových operací, napsal nespočet článků a několik knih
(vědeckých i sci-fi románů) a účastnil se kongresů po celém
světě.
4. února 2021 oslavila plzeňská rodačka, vysokoškolská
pedagožka a spisovatelka Marie
Majtánová - Korandová 85.
narozeniny. Autorka knih, v nichž ožívá především její
milované Chodsko, část svého života prožila v Plzni na
Slovanech v ulici U Světovaru, a poté v Bratislavě. Mimo jiné
se věnovala zajímavým osobnostem našeho kraje, jako byl

76

Vojtěch Sedláček, Karel Klostermann nebo Emil Škoda. V roce
2012 ji Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů
ocenil titulem Významná česká žena ve světě.
V neděli
14.
února
oslavil
legendární
cestovatel,
spisovatel, fotograf, novinář i režisér Miroslav Zikmund 102
narozeniny. Narodil se v Plzni na Slovanech v Úslavské ulici.
Na rodném domě, v němž žil do roku 1927, je umístěna pamětní
deska. Zemřel 1. prosince v tomto roce.
Ondřej Popel
V letošním roce Pilsner Urguell vzpomněl 120. výročí
narození Ondřeje Popela.
Narodil se v Praze 21. února 1901, ale velkou část svého
života spojil se západními Čechami a s pivovarem v Plzni.
V rodině právníka si jako jediný ze čtyř sourozenců zvolil
technické zaměření. Po maturitě mu však v záměru studovat na
vysoké škole chemicko-technologického inženýrství v Praze
zabránilo uzavření českých vysokých škol německými okupanty.
První pivovarské ostruhy tak získával v Zámeckém pivovaru
v Červených Pečkách u Kolína. Nabyté zkušenosti a dovednosti
si pak doplnil při studiu na Vyšší pivovarské škole v Praze,
kde v roce 1942 získal titul diplomovaného sládka. Následně
měl štěstí při totálním nasazení v Německu. Získal práci
v pivovaru Brauhaus Garmisch v bavorských Alpách. Po skončení
války jeho cesta vedla už na západ Čech. Nejprve se podílel
na obnově pivovaru v Chebu. Tam strávil dvacet let, prošel
mnoha vedoucími funkcemi a nakonec se stal ředitelem
tehdejších Chebsko-karlovarských pivovarů. Vynikající odborné
znalosti a bohaté zkušenosti přivedly Ondřeje Popela v roce
1956 do Západočeských pivovarů v Plzni, kde nejprve jako
vedoucí technického rozvoje podílel na rozsáhlé rekonstrukci
závodu. V roce 1975 se jeho profesní dráha završila, když byl
pověřen funkcí výrobního náměstka
podnikového ředitele
Západočeských pivovarů v Plzni. V této funkci působil až do
své náhlé smrti 13. ledna 1981. Mezi jeho úspěchy patří
například instalace stáčecí linky na keg sudy, společně
s podnikovým ředitelem ing. Ivo Hlaváčkem prosadili myšlenku
na moderní sladovnu a zasadili se i o schválení její
výstavby.
Ve středu 18. srpna zemřel ve věku nedožitých 87 let
významný plzeňský malíř, grafik, ilustrátor a literát Josef
Jícha. Byl např. autorem původního loga filmového festivalu
Finále nebo se podílel na propagaci plzeňské zoologické
zahrady.
V neděli 5. září před 25 lety (1996) zemřela léčitelka
Božena Kamenická. Během svého 95 let dlouhého života pomohla
se zdravotními problémy tisícům lidí. Na sklonku svého života
bydlela v Plzni v Guldenerově ulici. Má zde i svou pamětní
desku.
Krásných 90 let oslavila 18. listopadu paní Eliška
Šafránková
z Plzně
Božkova,
bývalá
profesionální
lukostřelkyně a dvojnásobná mistryně světa. Za 25 let
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v reprezentaci vybojovala v lukostřelbě několikrát 1. místo,
a to doma i ve světě. Mimo menší soutěže se tak stalo dvakrát
na mistrovství světa a čtrnáctkrát na mistrovství České
socialistické republiky, kdy stanula na nejvyšším stupni
vítězů.
Z a j í m a v o s t i

příloha číslo 17

Skleněné lahve Pilsner Urquell změnily svůj obal.
Plastové nálepky a aluminiové fólie nahradily na vratných
lahvích s plzeňským pivem papírové etikety. Díky této změně
budou
lahve
plně
recyklovatelné.
Distribuce
plně
recyklovatelných lahví Pilsner Urquell začala osmého března.
Dříve
užívané
hliníkové
fólie
a
plastové
nálepky
znehodnocovaly papírový odpad z etiket odstraněných při mytí
lahví. Může se to zdát jako drobná změna, ale přínos tohoto
rozhodnutí pro životní prostředí je obrovský. Za poslední rok
Prazdroj ušetřil odchodem od PET lahví přes 800 tun plastu.
To by vydalo na řadu PET lahví o délce 1600 kilometrů, což
odpovídá trase z Plzně do Barcelony.
Letos uplynulo 560 let od vzniku soustavy rybníků na
severním okraji Plzně.
Plzeň měla plán na vybudování rybniční soustavy ve svém
okolí už v polovině 15. století. V roce 1460 koupila ves
Bolevec a hned následující rok, tedy před 560 lety byl
vybudován první rybník. S největší pravděpodobností se
jednalo o Velký Bolevecký rybník, ale chybí přímé písemné
důkazy. Existuje však smlouva, ve které se Plzeň v březnu
roku 1461 zavazuje k náhradě rybníkem zaplavených polí a luk
paní Machny Hynkové a jejich synů Zikmunda a Mikuláše.
Následovala intenzivní výstavba dalších rybníků. Ty vznikaly
i zanikaly po všechna století.
Od mimořádně suchého roku 2017 byl vykazován pokles
hladiny rybníka. V rybníku ubylo celkem 600 tisíc metrů
krychlových vody. Město Plzeň začalo hledat možnosti, jak
vodu ve Velkém Boleveckém rybníku doplnit. Jako nejvhodnější
město
vyhodnotili
doplňovat
rybník
upravenou
vodou
z Berounky. Investice do tohoto projektu se odhaduje na
zhruba 30 milionů korun. Plánuje se, že rybník by se mohl
začít doplňovat vodou z Berounky v druhé polovině roku 2022.
Plzeňský Prazdroj začal vyrábět perlivý nápoj se čtyřmi
procenty alkoholu a příchutí limetky či brusinky, Viper Hard
Seltzer. Viper je čirý alkoholický nápoj bez umělých barviv a
konzervantů, vyráběný přirozeným způsobem kvašení, podobně
jako pivo. K jeho výrobě se používají i pivovarské kvasnice.
Nápoj patří do nové kategorie nápojů, která si pod názvem
Hard Seltzer podmanila americký trh a úspěšně si razí cestu i
Evropou.
Česká republika v poslední době začíná používat při
prodeji piv pivní plechovku místo plastů. S pivní plechovkou
přišel malý pivovar v Newarku v USA a v Československu se
první výrobní linka na stáčení piva do plechovek objevila už
v roce 1971. Postavil ji tehdy pivovar Zlatý Bažant
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v Hurbanově na Slovensku. V 90. letech minulého století pak
začal jako jeden z prvních pivovarů s plechovkami u nás
Plzeňský Prazdroj. Plnilo se ani ne dvě procenta piva.
V loňském roce to bylo již 15 procent. Plech tak poráží
plastové obaly. Obliba plechovek roste trvale již několik
let. Plzeňský Prazdroj pivo plní do aluminiového obalu celých
20 procent portfolia.
Největší
výrobce
plechovek
v České
republice
je
společnost Ball Beverage Packaging Czech Republic Dýšinka na
Plzeňsku. V minulých měsících rozšířili kapacitu výroby
z původních 650 milionů plechovek za rok na 1,3 miliardy
plechovek v roce 2021.
V pátek 4. června se Plzeňský Prazdroj po sedmi měsících
covidových opatření opět otevřel pro veřejnost. Pivovar se
otevřel za dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel.
Otevřela se na nádvoří pivovaru dárková prodejna i Tank bar
s čepovaným pivem. Pivovar obnovil i další akce, např. slow
market, tedy řemeslné trhy přímo na nádvoří pivovaru,
kulturní akce, koncerty nebo promítání. PP přichystal
konferenční centrum Secese a šalandy v historických sklepích.
V sobotu 18. září Valdštejnská zahrada v Praze opět
hostila město Plzeň. Letos se město představilo jako matka
českého
bigbítu.
Koncerty
bigbítových
skupin
doplnily
ochutnávky regionálních potravin, plzeňského piva nebo ukázky
práce pivovarských bednářů.
Velké překvapení čekalo v červnu na archeology Fakulty
filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Přímo pod okny
své katedry odkryli historickou studnu z konce 13. století.
Našli ji náhodou při opravě dlažby vnitrobloku své fakulty
v Sedláčkově ulici. Jedná se o vůbec první objekt, který
umožňuje detailně nahlédnout do domácností plzeňských měšťanů
od počátku novověku do doby národního obrození.
Během průzkumu byla odhalena také část středověkého domu
a bohatý soubor předmětů dokládajících vývoj měšťanských
domácností v centru Plzně od 16. do 20. století.
V červenci proběhl 11. ročník soutěže První pivní
extraligy o nejlepší český ležák vyráběný v průmyslových
pivovarech. Poprvé se jím stal lahvový Pilsner Urquell.
V říjnu byla dokončena plzeňská čistička odpadních vod
s novým kalovým polem za 100 milionů korun. Čistička se
rozkládá na více než 18 tisících metrech čtverečních.
Rekonstrukce obrovského areálu trvala od prosince 2020 do
letošního října.
Ve čtvrtek 4. listopadu průvod vedený volským povozem
dovezl do plzeňské hospody „Zlatá kráva Bandaska“ v Riegrově
ulici
speciální
várku
piva
nazvanou
Ty
krávo!
Pro
listopadovou Volbu sládků ho uvařil nepomucký farmářský
pivovar Zlatá kráva ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem. Jde
o tmavé pivo s hustou hnědou pěnou a intenzivní vůní hořké
čokolády.
Plzeň připravila nejrozsáhlejší studii na problematiku
bezdomovectví. Tu vypracovala studie odborníků z Katedry
sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Více než čtvrtina
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z téměř 300 bezdomovců, kteří se v Plzni zapojili do
průzkumu, žije na ulici méně než rok. Polovina dotázaných
bezdomovců pobývá na území centrálního obvodu.
57 procent oslovených licí bez domova žije na ulici do
pěti let, tři čtvrtiny lidí bez domova tvoří osoby ve věku 26
až 55 let, tři čtvrtiny lidí bez domova jsou muži, tři
čtvrtiny
mají
českou
státní
příslušnost,
dvě
třetiny
nepobírají sociální dávky, více než polovina přišla o
stabilní práci v letech 2019 až 2021, třetina jich nebyla za
poslední rok v kontaktu s nikým ze své rodiny, třetina byla
v kontaktu s rodiči.
Poprvé po třech letech o Vánocích přivítala návštěvníky
opravená katedrála svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí
republiky. Část byla přístupná letos v červnu. Tři roky
trvající rekonstrukce byla teprve třetí v historii kostela.
Práce zahrnovaly nejenom revitalizaci interiéru, ale i
venkovní části katedrály včetně restaurování soch svatého
Bartoloměje na průčelí a dalších sousoší. Restaurování se
dočkaly i hlavní oltář a kazatelna, socha Panny Marie
Bolestné, obrazy svatého Jana Nepomuckého a svaté Máří
Magdalény či cínová rakev Bohunky z Lobkowicz.
Součástí
projektu
bylo
i
zlepšení
komfortu
pro
návštěvníky včetně vybudování sociálního zařízení a instalace
vytápění v lavicích. O Vánocích byl zpřístupněn i betlém.
Lidé se mohli těšit i na řadu kulturních akcí včetně
nedělních varhanních adventních půlhodinek, během kterých
zněly zrekonstruované varhany.
Opravy celkově vyšly na víc než sto milionů korun,
přičemž většinu financí zajistily evropské peníze ze zdrojů
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Závěr
Končící rok 2021 měl být především rokem návratu do
normálního života. Jenže se jím nestal, i když od května až
do poloviny září to vypadalo téměř jako život před pandemií.
Přesto se během roku něco změnilo. Vrátily se např.
velké sportovní události, kulturní akce, děti do škol,
částečně se vrátili i turisté. S koncem roku se všechno zase
obrátilo, začal narůstat počet nakažených a opět byla
zavedena covidová opatření.
Rok 2021 přinesl také celou řadu zásadních okamžiků,
které formovaly naše životy. Politickou událostí číslo jedna
se staly volby do Poslanecké sněmovny. Pozitivní bylo to, že
se ukázala solidarita lidí, která se projevila po řádění
tornáda na jižní Moravě.
Konec roku však přinesl pro všechny lidi negativní dopad
pandemie, zdražování téměř všeho, přišla i energetická
chudoba. Příští rok snad bude rokem, který se vrátí
k normálnímu,
neomezovanému
žití.
Ale
předpovědi
jsou
zbytečné, i když vycházejí ze známých a dostupných dat a
informací, protože kartami lze zamíchat zcela jinak.
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Čerpáno z Informačního zpravodaje ÚMO 2 Plzeň Slovany,
Radničních listů, Plzeňského deníku, Mladé fronty dnes,
Plzeňského rozhlasu

Příloha
V roce
2020
začala
rozsáhlá
rekonstrukce
plzeňské
vozovny Městské hromadné dopravy při zachování tramvajového
provozu. Městská stavba přijde na 1,7 miliardy korun a
výstavba by měla skončit v závěru roku 2022.
Historii vzniku plzeňského depa přibližuje tento článek.
Historie depa Městské hromadné dopravy Plzeň
V roce 1896 Zákonník říšský pro království a země české
v radě říšské zastoupené, částka XLV. vydána a rozeslána dne
18. července 1896. Vyhláška ministerstva železničního ze dne
30. června 1896 o koncessování sítě drobných elektrických
drah o úzkých kolejích úzkých v Plzni a okolí.
Vyhláška ministerstva železničního ze dne 30. června
1896.
C.k.
ministerium
železničné
na
základě
a
podle
ustanovení zákona o drahách nižšího řádu ze dne 31. prosince
1894 ve shodě s účastnými c.k. ministeriemi a s c.k. říšským
ministeriem vojenství udělilo za podmínek dále podrobněji
uvedených obci královského města Plzně žádanou koncessi ke
stavbě a ku provozování následujících elektrických drobných
drah o kolejích úzkých.
Vyhláška ministerstva železnic ze dne 13. března 1931 o
udělení koncese pro normálně rozchodnou elektrickou dráhu
drobnou
v Plzni
od
zastávky
„Plovárna“
ke
stanici
„Průmyslová“ v Plzni – Doudlevcích.
Na Denisově nábřeží v roce 1933 stavění hydroelektrárny.
1942 výstavba depa
Založením elektrických drah před 50 lety vznikla i
potřeba zřízení dílen pro opravu vozidel. Vyhlédnuta byla
k tomu
stará
budova,
která
předtím
sloužila
infekční
nemocnici. Z této budovy upravena byla dílna o velikosti 43
metrů čtverečních, při čemž ještě rozdělena na oddělení pro
opravy spodků, na soustružnu, kovárnu a karosárnu a byla
ještě oddělena elektromechanickou dílnou. Tento prostor pro
25 motorových a čtyři vlečné vozy vyhovoval po dobu asi
prvních deseti let, neboť neměl ano velký počet zaměstnanců.
V těchto objektech tehdy pracovalo: jeden dílovedoucí,
jehož úkoly byly neomezené a sám dohlížel na veškeré práce,
jež tehdy se v dílnách vyskytly. Dále dva zámečníci s jedním
pomocným dělníkem na opravu spodků, dva soustružníci, jeden
kovář, jeden truhlář, jeden elektrikář, jeden lakýrník.
Zaměstnanci měli k dispozici jednu vrtačku, 1 brusku, 1 třecí
mlýnek na barvy a soustruh.
Od roku 1909, kdy se podnik stále rozšiřoval, ukázala se
větší potřeba místa, neboť přibývalo oprav na vozech, a proto
postupně docházelo k zabírání ještě horších nevlídných kolen,
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pro provoz dílen naprosto nezpůsobilých, z nichž mnohá
sloužila předtím za stáje. Tak prvně byla odstraněna z dílen
kovárna a dána do přilehlé kolny a na jejím místě složila
stará dřevěná skříň, upravená na zásuvky a v ní i několik
závitníků, závitnic, vrtáků a to ještě většinou samotnými
zaměstnanci vyrobených. Od této doby nářadí vedeno bylo
v seznamu. Dříve totiž si zaměstnanec sám bral nářadí, které
potřeboval. Později došlo i na zřízení oddělení pro opravu
kotev, tramvajových vozů. Tím byl ušetřen čas i výlohy
spojené s posíláním do Prahy firmě Křižík. Byla upravena pak
další budova, které se použilo jako skladu pro materiál,
obleky pro zřízence provozu a již také byl uskladněn
instalační materiál, používaný již pro instalaci proudu,
kterou podnik jako novou živnost začal provozovati.
V této době ukázalo se nemožným dále v těchto budovách
pracovati, zvláště když provoz ve všech směrech stoupal. Byla
prokázána jejich závadnost jak po stránce pracovní, tak
zvláště zdravotní a zahájeny přípravy pro stavbu nových
moderních dílen. Samotný objekt s rozsáhlými pozemky v této
části Cukrovarské ulice dostatečně vyhovoval požadavku pro
stavbu nového objektu. Se stavbou započato v roce 1931 a do
provozu dáno v roce 1932. Dnem, kdy byly dány tyty dílny do
provozu, nastává nová epocha dějin ve vývoji a rozmachu
našich dopravních podniků, neboť vyhovovaly na tehdejší dobu
všem naléhavým potřebám.
Přesto, že dílny stavěny byly za předpokladu, že jsou
budovány nejméně na příštích 50 let, ukazuje se, že rozvoj
městské dopravy stále stoupá a jejich prostory již dnes
nevyhovují dnešnímu provoznímu parku, i když zaměstnávají
dnes 96 zaměstnanců a jejich zastavěná plocha činí 2 952
metrů čtverečních. Proto náš podnik byl právě v tomto
jubilejním
roce
přinucen
vznésti
požadavek
na
jejich
přístavbu. Tato nutná potřeba se nám projeví o stoupajícím
počtu vozidel v 5PL, se kterými je již pro otevření dalších
tratí počítáno. Dnes slouží tyto dílny pro nynějších 44
tramvajových vozů motorových, 22 vozů vlečných, 17 autobusů,
34 trolejbusů, 2 nákladní auta, 2 vozy osobní a 2 vozy
vlečné.
K tomu ještě přistupuje rozhodnutí ÚNV, podle kterého
jsou v těchto největších dílnách města opravována i vozidla
jiných městských podniků. Zatím se tak děje však jen
v rozsahu omezeném podle daných možností.
Z dalších
důležitých
staveb
souvisících
s rozvojem
provozu během posledních 50 let je důležité zmíniti se
stručně o rozšíření vozovny v Cukrovarské ulici v roce 1926,
o výstavbě nových garáží po zahájení autobusové dopravy
v roce 1929, jakož i o zahájení velké stavby nové, moderní
vozovny a obytných budov na Slovanech, čímž mohlo býti
uvažováno o vybudování vozovny na obvodu města, potřebné
jednak pro soustředění všech vozů elektrické dráhy, jednak
také pro snazší manipulaci vozů pro hlavní trať. Zároveň
mohlo býti využito velkého pozemku pro stavbu obytných domů
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blízko vozovny pro dopravní personál, jemuž se chtělo tak
usnadniti nejkratší spojení s nástupem i odchodem ze služby.
Po stavbě obytných domů přikročeno bylo v roce 1942, jak
již vpředu uvedeno, ke stavbě vozovny, která měla postupně
býti vybudována tak, aby po jejím dokončení pojala 50 vozů
elektrické dráhy a 12 trolejbusů, dále počítáno se stavbou
přičleněné dílny traťové, která až dosud v podniku byla
postrádána, a také dílny traťového horního vedení, která by
rovněž jako nezbytná část celé výstavby objektů doplňovala.
Práce tyto byly prováděny za nejtěžších válečných podmínek a
většina z nich teprve po skončení války byla dodělána, takže
dnes tvoří vedle objektu v Cukrovarské ulici důležitý doplněk
velkého provozního majetku Dopravních podniků.
Zahájený porevoluční nástup, kdy toto město ještě se
chvělo pod tíhou padajících bomb a kdy každý návštěvník
v Plzni byl pamětníkem rozrušených čtvrtí, jistě ocení úsilí
všech zaměstnanců našeho podniku od této doby a přizná jim,
že svého úkolu pomoci městu i republice se velmi dobře
zhostili.
K jejich úsilí dnes pomáhá i ta okolnost, že jako
komunální podniky postaveny jsou na roveň všech národních
podniků, čímž význam i důležitost podniku pro toto budování
jen stoupla. Zvláště posledním počinem vyjadřuje vítězství
dělnické třídy a tím zajištění největšího rozvoje. Jedním
z prvních názvů, sahajícím až do období rakousko-uherské
monarchie byl Elektrické dráhy pro „Plzeň a okolí“, druhým
pak „Elektrické podniky města Plzně“. Pojmenování na Dopravní
podniky statutárního města Plzně se stalo 1. 1. 1946 a podle
vyhlášky ministerstva průmyslu odpadla energetická část a
byla přičleněna k Západočeským elektrárnám. S touto změnou
přesunuto bylo i 180 zaměstnanců a náš podnik omezen jen na
službu dopravní.
Po stránce stavební je pak počítáno s přístavbou dílen,
postavení nových, daleko větších garáží, které již pro
nynější provoz nepostačují, dále je vyvinuta snaha provést
s urychlením nástavby na dosavadní obytné domy.
Nové ústřední dílny.
Rozvoj našeho města po světové válce měl za důsledek i
rozšíření a zdokonalování našich elektrických drah a založení
autobusové dopravy. To vše provázelo stále vzrůstajícími
obtížemi provozními, protože se nedalo opřít o vyhovující
dopravní dílny, v nichž by mohla býti prováděna údržba vozů a
jejich zařízení způsobem bezpečným a hospodárným.
Při založení elektrických drah před 35 lety bylo pro
dráhovou dílnu použito staré budovy, která před tím sloužila
za infekční nemocnici. K této tmavé, nevlídné a příliš malé
budově byly připojeny pro rozšíření dílen přístavky, ještě
horší a pro řádný dílenský provoz zcela nezpůsobilé, část
z nich sloužila předtím za stáje. Tehdejší malý rozsah tratí
ještě umožnily dílenský provoz v těchto nedostatečných
prostorách, ale již tehdy byla zdůrazněna jejich závadnost po
stránce pracovní a zejména zdravotní, neboť nevyhovovaly ani
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nejprimitivnějším hygienickým požadavkům. Při rychlém vývoji
elektrických
drah,
zrychlení
dopravy
a
byla
založena
autobusová doprava, staly se tyto dílny nejvážnějším a
nejdůležitějším dopravním problémem. Proto v březnu 1931
musel být tento problém řešen městskou radou, a tak byl
vypracován
projekt
nových
dílen.
Nové
ústřední
dílny
elektrických podniků byly umístěny na městských pozemcích
v Cukrovarské ulici za přístavky k staré dílně, které byly
zbořeny. Provedená výstavba pamatovala na účelné využití
celého pozemku od Cukrovarské ulice k ulici Presslově pro
úkoly elektrických podniků. Výstavba provedená v první etapě
byla provedena tak, aby nebyla na překážku provozu skladišť
městských technických úřadů na zbylé části pozemku, zejména
aby se nedotkla rušivě budov kanceláří a bytů dozorců,
postavených při Černické ulici. Dále bylo nutno dbáti toho,
aby staré dílny mohly zůstati v provozu, pokud by jednotlivá
oddělení nebyla postupně přemístěna do novostavby a bylo
nutno
respektovati
situaci
terénní,
která
byla
dosti
nepříznivá, protože pozemek je na značném svahu mezi
Černickou ulicí a garážemi. Všechny tyto podmínky byly účelně
vyřešeny. K dílnám vede příjezdová kolej, která ústí na
rovinné
posunovadlo,
jež
přistaví
vůz
k jednotlivým
pracovištím. Tato jsou rozdělena tak, aby postup práce byl
nerušený a plynulý a vyhovoval účelné organisaci pracovní.
S posunovadla vedou koleje do těchto oddělení:
Kovárna, v níž je též soustředěno autogenní i elektrické
sváření, natahování nákolků na hvězdice a vyváření nečistých
součástí sedm montážních pracovišť, z nich 4 pro motorové a
vlečné vozy elektrických drah, 1 speciální pro autobusy a
záměnná pro autobusy i vozy elektrických drah, truhlárna a
lakovna
Pořadí je voleno tak, aby na montážním pracovišti byla
úplně opravena mechanická a strojní výzbroj vozu, ten pak se
posune do truhlárny k opravě karoserie a konečně do lakovny
k provedení nátěru. Hotový vůz se vrací se příjezdnou kolejí
do vozovny nebo garáží.
Speciální kobka pro autobusy jest opatřena jednopístovou
hydraulickou zdviží, která vyzvedne celý autobus do výšky 120
cm.
Ostatní montážní pracoviště jsou vyzbrojena malými
elektrickými jeřáby a mají pracovní jámy co nejúčelněji
vypravené.
Ústí
do
pracovní
hally
s velkým
pojezdním
elektrickým jeřábem. V ní jsou umístěny obráběcí stroje,
mechanická dílny, navijárna s impregnací a zkušebna. V halle
se jednotlivé součásti opracují, opraví a přezkouší, načež se
vrátí k montáži na vůz.
Truhlárna má montovnu se dvěma montážními kolejemi.
Z montovny se vstupuje do strojovny vyzbrojené moderními
dřevoobráběcími stroji s odsáváním pilin a dřevěných odpadků.
Ke strojovně přiléhá příruční sklad prken.
Lakovna má rovněž dvě pracovní koleje a jest dřevěnou
mezistěnou rozdělena na dvě samostatné části. V přední části
má rovněž (tak zvaná hrubá lakovna) provádí se očištění a
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základní nátěry. Nátěry krycí a jemné práce provádějí se
v zadní části (tak zvané lakovně). Jest zařízena na práci
štětcem i stříkání, pro něž jest instalováno odssávání
znečištěného vzduchu.
K střední halle přiléhá nástrojárna, která jest od
ostatních dílenských prostor oddělena pouze mezistěnou
z drátěného pletiva s výdajovými okénky
pro dělnictvo.
Z hally projde se schodištěm a krátkou chodbou přímo do
ústředního skladiště, které jest umístěno pod lakovnou
v úrovni nádvoří před garážemi. Má tudíž dělnictvo možnost
vyzvednouti ze skladu všechen potřebný materiál, anižby
opouštělo budovu. Naproti tomu elektromontéři a zaměstnanci
ostatních odborů, kteří v dílnách nepracují, vstupují do
skladu přímo z nádvoří před garážemi, takže neprocházejí
dílnami a neruší dílenský provoz.
Šatny dělnictva jsou při západní frontě budovy u vchodu
do dílen a kanceláří. K šatně přiléhají umyvárny. Nad nimi
v I. poschodí jsou dílenské kanceláře s okny do dílenské
hally, z nichž je dobrý přehled po celé dílně.
V protilehlém východním traktu budovy jsou kanceláře
oddělení revise instalací s evidenční kartotékou elektroměrů
a
velká
přednášková
místnost
pro
školení
zaměstnanců
Elektrických podniků, zejména dopravních, kterým v dílně může
býti probraná odborná látka ihned prakticky demonstrována.
Dílny jsou velmi světlé a vzdušné, jsou vytápěny teplým
vzduchem ze systému tepelných aparátů, v nichž ventilátor
žene vzduch přes těleso ohřívané parou. V lakovně jest
provedeno topení radiátorové nízkotlakou parou, aby bylo
zamezeno víření prachu, který by se usazoval na vlhkých
nátěrech. Pára jest dodávána ze staré kotelny, která dříve
sloužila pro výrobu elektřiny. nyní je v činnosti jako
teplárna k dodávce páry do všech našich objektů v Cukrovarské
ulici a pro Benešovu školu. V dílnách jest proveden rozvod
elektřiny, plynu, stlačeného vzduchu a teplé i studené vody.
Jak již bylo řečeno, jsou tyto dílny organickou součástí
generálního projektu, podle něhož mohou býti o 100 procent
zvětšeny bez jakéhokoliv znehodnocení nynější výstavby.
K centrální halle byla by přistavěna další pracoviště směrem
k Presslově ulici.
V nových ústředních dílnách bude účelno prováděti nejen
údržbu elektrických drah a autobusů Elektrických podniků,
nýbrž i všech městských vozidel vůbec, zejména pak všech
motorových vozů pro čištění města, úpravu komunikací a
podobně. Neboť řádná pracovní organisace a dobré technické
vybavení
našich
ústředních
dílen
i
jejich
umístění
v bezprostřední
blízkosti
městského
hospodářského
dvora
umožní
tuto
účelnou
výrobní
koncentraci,
která
bude
k prospěchu celé obce.
Výstavbou ústředních dílen získaly Elektrické podniky
výhodnou základnu pro svoji práci, investovaly rentabilním
způsobem svůj volný odpisový kapitál a přispěly vydatně
v nejhorší době, v letech 1932 až 1933 k zmírnění těžkých
následků hospodářské krise, jež tak citelně zasáhla naše
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město. Poskytly kromě stavebnímu dělnictvu vítanou pracovní
příležitost i zdejším živnostem a průmyslu, neboť veškeré
vnitřní zařízení i strojní výzbroj dodávaly plzeňské a
západočeské podniky.
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