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HEJTMAN PLZEŇSKÉHO KRAJE VARUJE:
OBUŠKY VÁŽNĚ ŠKODÍ ZDRAVÍ …

Program akcí
k 30. výročí  
událostí roku 1989
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Vážení přátelé,

v minulém roce jsme si připomínali 100 let od chvíle, kdy 
byly mnohaleté snahy českého národa naplněny svobo-
dou a vytvořením vlastního demokratického státu spolu 
se Slováky. Bohužel ve 20. století kvůli dvěma totalitním 
režimům jsme o svobodu přišli. O to více je důležité 
připomenout si po 30 letech události roku 1989, které 
vedly v listopadu k jejímu znovuzískání.
Sluší se připomenout události, na které dnes, bohužel, 
někteří zapomínají. Důležité je také připomenout všech-
ny ty, kteří se před 30 lety odvážně angažovali a po-
děkovat jim za jejich tehdejší aktivitu, protože se přímo 
podíleli na úspěchu Sametové revoluce. 
Plzeňský kraj sám nebo ve spolupráci s dalšími partnery 
připravil množství akcí, kterými chce připomenout nejen 
tehdejší události, ale zároveň varovat před tím, jak snad-
né je svobodu ztratit. Přehled hlavních připravených akcí 
obsahuje tato brožura. Jedná se o výstavy, přednášky, 
koncerty, ale též o rekonstrukci jedné z nejvýznamněj-
ších akcí roku 1989, která se uskutečnila v Plzni 6. květ-
na 1989. Tehdy se díky iniciativě nezávislých společen-
ských skupin sešla přes zákaz shromáždění na náměstí 
Míru pokojná demonstrace k výročí osvobození Plzně 
americkou armádou. Přesně po 30 letech si tuto událost 
také připomeneme.
Tehdejší Západočeský kraj představoval komunistický 
režim jako „pevnou hráz socialismu a míru“. Její součástí 
byla též tzv. železná opona, proklamovaná nepropustná 
státní hranice s tehdejší Spolkovou republikou Německo. 
Na konci roku 1989 „pevná hráz“ spolu se „železnou 
oponou“ díky listopadovým událostem zmizela a Češi 
a Slováci mohou od této doby svobodně cestovat do ce-
lého světa. I k výročí pádu „železné opony“ jsou připra-
veny zajímavé akce, o nichž se dozvíte v této brožuře.
Věříme, že vás připravený program zaujme a na někte-
rých akcích se společně potkáme. Svoboda není samo-
zřejmost, což si uvědomíme tehdy, kdy ji ztratíme. Právě 
proto je důležitá výzva hejtmana Plzeňského kraje, pana 
Josefa Bernarda, ke všeobecné mobilizaci občanské 
společnosti.

Úvodní slovo

Všeobecná 
mobilizace
občanské 
společnosti
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Přednášky, 
výstavy, koncerty  

a další akce, kde si 
připomeneme  

výročí 30 let 
od listopadu 1989.

Pocta 
Sametové 

revoluci
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Přednáška 
Alexandry Alvarové 
na téma „Průmysl lži  
aneb Válka o mozek 
pana Nováka“ 

Kdy: 29. dubna 2019

Kde: budova Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18,  
v I. patře, jednací sál Zastupitelstva Plzeňského kraje 

Pořádá: Plzeňský kraj 

Novinářka a fotografka Alexandra Alvarová je autorkou knihy 
„Průmysl lži: propaganda, konspirace a dezinformační válka“ 
a expertkou na politický marketing a propagandu. Při přednášce 
se přesuneme do světa, o němž se dosud málo mluví, protože se 
nachází za kulisami velkých mocenských her, kde se točí miliardy 
a hraje se o moc. Nahlédneme do kybernetických, psychologic-
kých a marketingových metod určených k manipulaci s našimi 
emocemi a rozhodováním.

Výstava 
Václavy Jandečkové 
„Akce Kámen“ 
 
 

Kdy: od 3. května 2019

Kde: panely před budovou Krajského úřadu Plzeňského kraje,  
Škroupova 18

Pořádá: Plzeňský kraj, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského 
kraje, Václava Jandečková 

Výstavu připravila autorka na základě svého dlouholetého roz-
sáhlého výzkumu o jedné z největších a nejkrutějších provokací 
Státní bezpečnosti proti občanům Československa, kteří chtěli 
po Únoru 1948 opustit republiku. Státní bezpečnost vybudovala 
v západních Čechách falešnou státní hranici, přes kterou „převá-
děli“ agenti StB zájemce o emigraci. Po „překročení“ hranice byli 
uprchlíci zastaveni falešnou hlídkou pohraniční stráže a předáni 
do kanceláře „americké vojenské kontrarozvědky“. Ve skutečnos-
ti se jednalo opět o agenty StB. Zde uprchlíci sepisovali při výsle-
ších podrobné výpovědi o svých aktivitách proti komunistickému 
režimu. Poté při odváděni do „uprchlického tábora“ byli přepadeni 
hlídkou SNB, zatčeni a odsouzeni v procesech, ve kterých byly 
proti nim využity dokumenty sepsané u „Američanů“. Někteří se 
nikdy nedozvěděli, že se stali obětí provokace StB. 
Výstavu připravila autorka v návaznosti na svoji knihu Falešné 
hranice: Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů 
StB 1948–1951. Od 7. 5. 2019 bude otevřena stejnojmenná výsta-
va v hlavní budově Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.
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Mírák 
30 let poté 
 
 
 

Kdy: 6. května 2019

Kde: náměstí Míru před budovou Českého rozhlasu Plzeň

Pořádá: Plzeňský kraj, PhDr. Jana Petrová a tehdejší organizátoři 
a Český rozhlas Plzeň 

Plzeňská iniciativa „K uctění památky padlých amerických vojáků“ 
si chtěla 6. května 1989 připomenout osvobození Plzně americ-
kou armádou. Asi tři tisíce letáků formátu A6 nechali ve Škodovce 
vytisknout Josef Bernard a Ivan Čihák. Iniciativa požádala o po-
volení akce, ale u Národního výboru města Plzně nepochodila. 
Někteří aktivisté byli před započetím akce zatčeni Státní bezpeč-
ností, přesto se na náměstí Míru shromáždilo mezi 17:00–18:00 
hod. několik set lidí a pietní vzpomínka se uskutečnila. 
Po třiceti letech si chceme tuto akci připomenout na těch mís-
tech, kde se v roce 1989 uskutečnila. K dispozici bude i filmový 
záznam, který tehdy Státní bezpečnost nechala pořídit.

„Hledat krásná  
slova je lepší,  
než zabíjet a vraždit“ 
aneb výstava Samizdat,  
exil a cenzura 

Kdy: od 4. září 2019 (vernisáž výstavy 4. září 2019 v 17.00)

Kde: I. patro hlavní budovy Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje

Pořádá: Plzeňský kraj, Studijní a vědecká knihovna  
Plzeňského kraje 

Jedním z výrazných rysů komunistického režimu v Českosloven-
sku po roce 1948 je zavedení cenzury. Ta se vztahovala i na li-
terární díla tzv. zakázaných autorů, a to ve dvou vlnách, po roce 
1948 a po roce 1968. Zakázané knihy a časopisy se ale přesto 
ke čtenářům v Československu dostaly, a to buď prostřednictvím 
knih vydaných exilovými nakladatelstvími, nebo pomocí samizda-
tových publikací.
Produkci samizdatových a exilových publikací představí výstava, 
pro jejíž název autoři zvolili citát z básně „A sbohem“ od jednoho 
z nejvýznamnějších českých básníků 20. století, Jaroslava Seifer-
ta, který obdržel v roce 1984 Nobelovu cenu za literaturu a sám 
patřil k zakazovaným autorům. 
Samizdatovou produkci představí ukázky z rozsáhlé sbírky Mi-
roslava Svobody, kterou v roce 2018 získala do svého vlastnictví 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, kde se výstava též 
uskuteční. Návštěvníci uvidí samizdaty, které vycházely do roku 
1989 na Plzeňsku. K vidění budou také ukázky z produkce hlav-
ních exilových nakladatelství, jako bylo Sixty-Eight Publishers 
v Torontu manželů Škvoreckých, Index v Kolíně nad Rýnem, Ná-
rodní politika v Mnichově, Konfrontace v Zurychu nebo Rozmluvy 
Alexandra Tomského v Londýně.
K výstavě budou uspořádány dvě přednášky ve vzdělávacím cen-
tru hlavní budovy knihovny, a to 18. 9. 2019 přednáška Miroslava 
Svobody na téma „Psaní, rozmnožování a distribuce samizdatu 
v Plzni v 80. letech XX. století“ a 25. 9. 2019 přednáška Pavla 
Suka na téma „Cenzura ve 20. století v Československu“.
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„Než přišla revoluce“  
Veletrh cestovního 
ruchu ITEP 2019 
 
 

Kdy: 19. – 21. září 2019

Kde: hala Lokomotivy v Plzni

Pořádá: Plzeňský kraj 

I třetí nejnavštěvovanější veletrh cestovního ruchu v České 
republice, veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP, se 
ponese v připomínce 30. výročí událostí roku 1989 v Českoslo-
vensku. Dříve byl pro Čechoslováky vrcholem dovolené Balaton, 
Varna, Burgas, Zlaté písky, Balt nebo vysněná „Jugoška“ – dnes 
můžeme vidět celý svět. Kompletní turistické informace nejen ze 
zahraničí nabídne další ročník ITEPu.

Výstava  
„Listopad 1989  
aneb Na podzim  
padá listí a komunisti“
 

Kdy: od 17. října 2019 (vernisáž 17. října 2019 od 17:00)

Kde: hlavní budova Západočeského muzea v Plzni

Pořádá: Západočeské muzeum v Plzni,  
zřizovaná organizace Plzeňského kraje 

Přesto, že od událostí roku 1989 uplynulo jen 30 let, především 
mladí lidé si nedokážou představit, jak vypadal reálný život v Čes-
koslovensku do roku 1989. Především pro ně, ale také pro pamět-
níky připravuje Západočeské muzeum zajímavou výstavu, která 
zavede návštěvníky do poslední fáze normalizace v Českoslo-
vensku, která vrcholila pádem komunistického režimu v listopadu 
1989. Zaměřena bude především na plzeňský region a pomocí 
dobových artefaktů, dokumentů, plakátů a fotografií připomene 
nejen život v období reálného socialismu, ale i jeho revoluční 
závěr. Zajímavostí výstavy je fakt, že se na jejím ztvárnění budou 
podílet i přímí účastníci listopadových událostí v Plzni. K výstavě 
bude vydán reprezentativní průvodce výstavou a katalog mapující 
hlavní události roku 1989 v Plzni a Plzeňském kraji.
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Koncert 
na náměstí Republiky  
v Plzni  
 
 

Kdy: 25. října 2019

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Pořádá: Plzeňský kraj 

Nejen literatura byla důležitým fenoménem do roku 1989, byla jím 
i hudba, jejímž důležitým centrem byla i Plzeň. Proto připravuje 
Plzeňský kraj koncert na hlavním plzeňském náměstí pro všechny 
občany nejen z Plzeňského kraje jako dárek k 30. výročí Listopa-
du 1989 a pádu „železné opony“. Bude to symbolická oslava svo-
body. Dnes už si skoro neuvědomujeme, že můžeme jít na jakýkoli 
koncert, aniž bychom za to byli stíháni a trestáni jako tomu bylo 
za dob totality v Československu. Ale jména účinkujících si zatím 
necháme pro sebe, abychom nezkazili překvapení.

Výstava 
„Nezapomínáme“

 

Kdy: 28. října – 30.  listopadu  2019

Kde: panely na náměstí Republiky v Plzni

Pořádá: Post Bellum, Plzeňský kraj, město Plzeň 

Odvrácenou tvář komunistického režimu v Československu 
chceme připomenout prostřednictvím příběhů obyčejných lidí, 
které režim po svém nástupu k moci v únoru 1948 perzekuoval. 
Na výstavě připravované se společností Post Bellum nám své ne-
obyčejně lidsky silné osudy představí vybrané osobnosti z Plzně 
a Plzeňského kraje. Jsou mementem pro nás všechny, abychom 
zabránili případnému návratu totality mezi nás.
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Projekt 
Listopad 1989 – 30 let 
od Sametové revoluce 
 
 

Kdy: listopad 2019

Pořádá: Plzeňská filharmonie, Ústav pro studium totalitních  
režimů, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 

Společný projekt Plzeňské filharmonie, Ústavu pro studium 
totalitních režimů a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara 
Západočeské univerzity v Plzni přiblíží umělecké souvislosti 
společenských změn v Československu v roce 1989 hudebně do-
kumentačním pásmem, ve kterém budou prezentovány historické 
události s akcentem na plzeňské reálie, nejvýznamnější osobnosti 
včetně Václava Havla a především napříč žánry uspořádané hu-
debně umělecké produkce od písňové tvorby folkového a under-
groundového charakteru až po vážnou hudbu.

„Vaňkovky“ 
– scénické čtení z knihy 
V hlavní roli Ferdinand 
Vaněk v podání herců 
DJKT Plzeň 
 

Kdy: 4. listopadu 2019

Kde: DEPO2015 v Plzni

Pořádá: Plzeňský kraj, Divadlo J. K. Tyla v Plzni 

Postavu Ferdinanda Vaňka vytvořil v roce 1975 Václav Havel 
do své slavné jednoaktové hry „Audience“. Tato postava se ale 
objevila i v dalších hrách do roku 1989 zakázaných autorů, a to 
Pavla Kohouta, Pavla Landovského a Jiřího Dienstbiera. 
A právě z „Vaňkovek“ připravilo Divadlo J. K. Tyla v Plzni kompo-
novaný program k připomenutí událostí roku 1989 v Českoslo-
vensku. K vidění bude též 11. 11. 2019 na prknech Stálé divadelní 
scény v Klatovech.

P.S.: Pamatujete, že se v říjnu 1989 objevila v příloze Rudého 
práva „Haló sobota“ gratulace Václavu Havlovi, kterého gratulanti 
též přejmenovali na Ferdinanda Vaňka?
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Symfonie č. 9 d moll, 
Op. 125 „Chorální“ 
spolu s Ódou na radost 
 
 

Kdy: 7. listopadu 2019

Kde: Měšťanská beseda v Plzni

Pořádá: Plzeňská filharmonie, Plzeňský kraj 

K slavnostním příležitostem patří i koncert vážné hudby. K výročí 
listopadových událostí roku 1989, ve kterých padl komunistic-
ký režim, připravuje Plzeňská filharmonie slavnostní provedení 
„Symfonie č. 9 d moll, Op. 125 ‚Chorální‘ spolu s Ódou na radost“ 
Ludwiga van Beethovena.

Slavnostní předání  
pamětního listu  
a Čestné plakety  
hejtmana Plzeňského 
kraje za odvážné 
občanské postoje 

Kdy: 15. listopadu 2019

Kde: Měšťanská beseda v Plzni

Pořádá: Plzeňský kraj 

V roce 2017 hejtman Plzeňského kraje, Josef Bernard, poprvé 
uděloval čestné plakety za odvážné občanské postoje. Plaketu 
s vyobrazením Jana Palacha připomínající, jak je důležité bojovat 
za svobodu a nebýt lhostejný, obdrželo již 11 osobností: Jiřina 
Fuchsová, Vladimír Líbal, Jiří Světlík, Miroslav Svoboda, Stanislav 
Šmic + Jaroslav Cuhra, Petr Hrach, Josef Kaše, Jan Rampich, 
František Wiendl a IN MEMORIAM Patrik Štěpánek. V letošním 
roce cenu obdrží osobnosti další. Tito lidé možná nejsou veřejně 
známí, ale svým postojem, chováním a přístupem jednali odvážně, 
zachovávali si tvář a bojovali vždy za svobodu a důstojnost. Jsou 
to inspirativní hrdinové a zaslouží si náš respekt a úctu.
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Výstava 
„17. listopad 1989 
očima divadelníků“ 
 
 

Kdy: od 16. listopadu 2019

Kde: Nové divadlo v Plzni

Pořádá: Divadlo J. K. Tyla v Plzni 

Neopominutelnými osobnostmi listopadových událostí roku 1989 
byli herci, a to nejen pražští. Významnými aktéry v Plzeňském kraji 
se stali herci Divadla J. K Tyla. Prostřednictvím výstavy fotogra-
fií si nejen jejich podíl na událostech vedoucích ke svobodné 
společnosti budou moci návštěvníci připomenout v prostorách 
Nového divadla v Plzni.

Celodenní  
vzpomínkový 
happening  
 
 
 

Kdy: od 17. listopadu 2019

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Pořádá: město Plzeň 
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Příběhy 
našich 
sousedů 
 
 
 

Kdy: po celý rok 2019

Kde: Plzeňský kraj

Pořádá: vybrané střední školy zřizované Plzeňským krajem  
ve spolupráci s Post Bellum 

Přestože od událostí roku 1989 uplynulo „jen“ 30 let, pro žáky 
základních a středních škol je to období mnohdy naprosto 
neznámé. Nejen právě pro ně budou žáci vybraných středních 
škol Plzeňského kraje natáčet vzpomínky přímých účastníků 
listopadových události roku 1989. Akci připravuje Odbor školství, 
mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a společnost 
Post Bellum.

Tenkrát na západě 
aneb Třicet let  
od Sametu 
 
 

Kdy: po celý rok 2019

Kde: Plzeňský kraj

Pořádá: Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj nepřipravuje k výročí událostí roku 1989 pouze 
společenské a kulturní akce, ale chce se zasloužit též o uchování 
historických událostí. V průběhu celého roku bude natočeno 
několik šesti až osmi minutových dokumentárních filmů, jejichž 
prostřednictvím chtějí autoři připomenout největší komunistické 
zločiny, které se odehrály na západě Čech. Zatím je připraveno 
cca 25 námětů, jako např. Převaděči ve Všerubech, Akce Kámen, 
Odpor Škodováků proti měnové reformě, Bratři Brůžkové a spol. 
a třetí odboj na Domažlicku, Příběhy chartistů, Rok 1989 – vzpo-
mínky aktérů.
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Pád 
železné 

opony

Důležitou součástí konce 
komunistického režimu 

v Československu byl i pád 
„železné opony“, která 

nás na státních hranicích 
oddělovala od svobodného 

západního světa. 23. prosince 
1989 v Nových Domcích (část 

Rozvadova) železnou oponu 
symbolicky přestřihli tehdejší 

ministři zahraničí ČSSR 
a SRN, Jiří Dienstbier a Hans 

Dietrich Genscher. I k tomuto 
výročí uspořádal Plzeňský 

kraj několik akcí. 
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Vlakem 
s nostalgií 
na hranice 
 
 

Kdy: 9. listopadu 2019 (odjezd z Plzně v 8:12, zpět v cca 15:00)

Kde: hraniční přechod Železná Ruda / Bayerisch Eisenstein

Pořádá: Plzeňský kraj, České dráhy, a.s.,  
ve spolupráci s bavorskými partnery 

Že už jste zapomněli na cestování vlakem konce 80. let 20. století 
na západě Čech? Právě proto připravil Plzeňský kraj pro zájemce 
z široké veřejnosti vypravení zvláštního vlaku sestávajícího z do-
bových vagonů tažených originální lokomotivou Brejlovec z Plzně 
do Bavorské Železné Rudy. Prodávány budou původní jízdenky 
a ve vlaku bude přítomen i dobový průvodčí. Pokud při přejezdu 
státních hranic splníte povinnost, kterou měl každý občan ČSSR 
při přechodu hranic, obdržíte malý dárek. V Bavorské Železné 
Rudě bude ve spolupráci s bavorským partnerem připraven pest-
rý program a symbolická připomínka pádu železné opony. 

Po stopách  
„železné opony“  
a zaniklých obcí  
v hraničním  pásmu  
„Železná–Pleš“ 
 

Kdy: 23. listopadu 2019

Kde: prostor bývalé roty Pohraniční stráže v obci Železná

Pořádá: Plzeňský kraj, Město Bělá pod Radbuzou ve spolupráci 
s Chráněnou krajinnou oblastí Český les 

Důležitou součástí komunistického režimu v Československu 
bylo bedlivé střežení hranice se západním Německem. Mnozí si 
myslí, že ostnaté dráty vedly přímo na státní hranici, což je omyl. 
Víte, co to byla „signální stěna“? Chcete vědět, jaký byl život 
pohraniční stráže na západní hranici? Chcete se podívat na místa 
zaniklých obcí? Pak právě pro vás jsme připravili zajímavou akci, 
při které se podíváte do prostor bývalé roty na Železné. Zde se 
dozvíte informace ze života pohraničníků a následně se s průvod-
cem podíváme po bývalé státní hranici a zaniklých obcí.
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Slavnostní přestřižení 
„železné opony“  
v Nových Domcích 
 
 

Kdy: 23. prosince 2019

Kde: Nové Domky u Rozvadova

Pořádá: Plzeňský kraj 

Na den přesně po třiceti letech představitelé Plzeňského kraje 
a Horní Falce připomenou symbolické přestřižení „železné 
opony“ ministry zahraničí Československa a Spolkové republiky 
Německo, Jiřím Dienstbierem a Hansem Dietrichem Genscherem. 
Připomenuta bude událost, která otevřela občanům Českoslo-
venska bránu do svobodného světa.



3Doprovodné 
akce

30 31

Přednášky,  
expozice, výstavy  

a další akce 
příspěvkových 

organizací 
Plzeňského kraje 
v oblasti kultury.
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Akce příspěvkových 
organizací Plzeňského 
kraje v oblasti kultury

po celý rok
Nabídka přednášek Muzea Chodska v Domažlicích
Jedná se o přednášky, které nabídnou pohled na život v pohra-
ničním území ČSSR, jak reálně fungovala ostraha českosloven-
ských hranic, události v listopadu a prosinci 1989 na Domažlicku 
apod.
www.muzeum-chodska.com 
 

24. září 2019
Slavnostní otevření virtuální expozice  
Muzea Českého lesa v Tachově
Otevření virtuální expozice „Tachovsko v 2. polovině 20. století“.
www.muzeum.tachov.cz 
 

říjen – listopad 2019
Vzdělávací programy Muzea Českého lesa v Tachově
Programy budou navázány na virtuální expozici „Tachovsko  
v 2. polovině 20. století“.
www.muzeum.tachov.cz 
 

říjen – prosinec 2019
Výstava „Sametová vzpomínka – 17. listopad 1989“ v Sušici
Připravuje Muzeum Šumavy Sušice v malé výstavní síni  
muzea v Sušici.
www.muzeum.sumava.net 

1. října – 10. listopadu 2019
Výstava „Třicetiletí proměny Mariánské Týnice“
Připomenutí důležitosti 30 let svobody výstavou, která přiblíží, jak 
se od roku 1989 tento areál, který vlastní Plzeňský kraj, proměnil.
www.marianskatynice.cz

12. listopadu – 31. prosince 2019
Výstava „Vzpomínka na Marii Uchytilovou“
Výstava, která připomene nedožité 95. narozeniny medailérky 
a autorky sousoší Lidických dětí, rodačky z Kralovic. Bude připra-
vena též k výročí Sametové revoluce, které se Marie Uchytilová 
nedožila. 
www.marianskatynice.cz

listopad – prosinec 2019
Komorní výstava dokumentárních fotografií, zachycujících 
převratné společenské události oněch dní v Plzni, v Praze, 
případně i v jiných městech bývalého Československa 
Výstava v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni „13“. 
Z plzeňských autorů budou představeni např. Radovan Kodera 
a Tomáš Hausner. Pražskou fotografickou scénu budou reprezen-
tovat díla Tomki Němce, Petra Rošického, Jana Jindry, Radovana 
Bočka, Jana Šibíka, Pavla Wellnera, Jaroslava Bárty, Tichomira 
Penova, Rudo Prekopa a Karla Cudlína, která vyšla v souboru 
LISTOPAD 1989 v dnes již neexistující agentuře Radost.
www.zpc-galerie.cz
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