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     1. Počet obyvatel  
              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel k 1. 1. 2006…50 062 občanů.  
 

     2. Vedení obvodu, volby 
 

Vedení MO Plzeň 1: 
        -     Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1 
        -     Jiří Uhlík, místostarosta 
        -     Ing. Helena Maciarzová, 2. místostarosta 
 
Členové Rady MO Plzeň 1  
        -     Mgr. Ivana Krýslová (KDU-ČSL) 
        -     Ing. Helena Maciarzová  (US-DEU) 
        -     Jaroslav Malota  (ODS) 
        -     MUDr. Jiří  Podlipný  (PVP) 
        -     Ing. Stanislav Rauch  (PVP) 
        -     Petr Štrunc (ODS) 
        -     Petr Tofl (ODS) 
        -     Jiří Uhlík (ODS) 
        -     Jiří Winkelhöfer (ODS) 
 
 

V roce 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
komunální volby a volby do Senátu  

 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech 2. – 3. 6. 2006. 
V těchto volbách jsme volili 10 poslanců za Plzeňský kraj.  
 
V našem obvodě bylo 56 volebních okrsků, v jejich seznamech bylo 42 604 voličů. Bylo 
vydáno 26 584 obálek. Volební účast představovala 62,40 %. Odevzdaných obálek bylo 
26 537, platných hlasů 26 475, to je 99,77 %. 

 

Kandidující strana    Platné hlasy % platných hlasů  

Strana zdravého rozumu 112 0,42 

Balbínova poetická strana 36 0,13 

Právo a spravedlnost 86 0,32 

Nezávislí 120 0,45 

Koruna česká 72 0,27 

Občanská demokratická strana 10 652 40,23 

Česká strana sociálně demokratická 8 177 30,88 

SNK Evropští demokraté 605 2,28 



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 3  

Unie svobody – Demokratická unie 84 0,31 

Pravý blok 102 0,35 

4 VIZE 13 0,04 

Strana zelených 2 119 8,00 

Komunistická strana Čech a Moravy 2 782 10,50 

Koalice pro Českou republiku 39 0,14 

Národní strana 58 0,21 

Křesťanská a demokratická unie-ČSL 1 200 4,53 

Nezávislí demokraté 176 0,66 

Strana rovnost šancí 42 0,15 

 
 

     Zvolení poslanci za Plzeňský kraj podle abecedy 
 

Jméno Strana 

Vladimír Dlouhý ODS 

Václav Grüner ČSSD 

Jan Látka ČSSD 

Ivana Levá KSČM 

Jiří Papež ODS 

Jiří Pospíšil ODS 

Zdeněk Prosek ODS 

Karel Šídlo KSČM 

Vladislav Vilímec ODS 

Václav Votava ČSSD 

 
 
 
 

Volby do Senátu Parlamentu ČR se konaly ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2006. Tentokrát 
se v obvodě Plzeň-město nevolilo.     
 

 
Volby do zastupitelstev obcí se konaly 20. 10. – 21. 10. 2006 
 
V těchto volbách jsme volili 47členné Zastupitelstvo města Plzně a dále 27členné 
Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 1. 
 
V našem obvodě bylo 56 volebních okrsků, v jejich seznamech bylo 42 068 zapsaných  
voličů. Bylo vydáno 13 389 obálek. Volební účast představovala 31,83 %. Odevzdaných 
obálek bylo 13 385, platných hlasů 341 321. 
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Do Zastupitelstva města Plzně kandidovaly tyto politické subjekty: 

1. Plzeňská aliance 
2. Komunistická strana Čech a Moravy 
3. Občanská demokratická strana 
4. Koruna Česká 
5. Pravá volba pro Plzeň 
6. Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová 
7. Česká strana sociálně demokratická 

 
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Plzně 

 

Volební strana Hlasy v % Mandáty 

Plzeňská aliance 7,58 3 

KSČM 12,48 6 

ODS 45,23 22 

Koruna Česká 0,68 0 

Pravá volba pro Plzeň 7,98 3 

KDU-ČSL 6,35 3 

ČSSD 20,28 10 

 
   
 Jmenný seznam zvolených zastupitelů statutárního města Plzeň  

Číslo Volební strana Příjmení, jméno, titul 

1 Plzeňská aliance Makoň Karel 

1 Plzeňská aliance Holenda Jiří Doc. RNDr. CSc. 

1 Plzeňská aliance Domanický Petr Ing. arch. 

2 Komunistická strana Čech a Moravy Hrubeš František Dr. Mgr. 

2 Komunistická strana Čech a Moravy Valenta Jiří PhDr. Mgr. Mgr. 

2 Komunistická strana Čech a Moravy Divišová Ivanka 

2 Komunistická strana Čech a Moravy Štekl Václav Ing. 

2 Komunistická strana Čech a Moravy Bystřická Jana 

2 Komunistická strana Čech a Moravy Hlásek František 

3 Občanská demokratická strana Rödl Pavel Ing. 

3 Občanská demokratická strana Uhlík Jiří 

3 Občanská demokratická strana Krejsová Marcela JUDr. 

3 Občanská demokratická strana Fischerová Petra Mgr. 

3 Občanská demokratická strana Charvát Miroslav Mgr., Ing. 

3 Občanská demokratická strana Kříž Jiří 
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3 Občanská demokratická strana Matoušová Helena 

3 Občanská demokratická strana Tichý Vladimír Ing. 

3 Občanská demokratická strana Levora Miroslav Ing. 

3 Občanská demokratická strana Rund Petr Ing. 

3 Občanská demokratická strana Štrunc Petr 

3 Občanská demokratická strana Weinfurter František 

3 Občanská demokratická strana Tofl Petr 

3 Občanská demokratická strana Jurečko Roman 

3 Občanská demokratická strana Drofa Zdeněk 

3 Občanská demokratická strana Paleček Karel JUDr. 

3 Občanská demokratická strana Uhlík František 

3 Občanská demokratická strana Strobach Jiří 

3 Občanská demokratická strana Šlajsová Miloslava Ing. 

3 Občanská demokratická strana Bartman Vladislav Ing. 

3 Občanská demokratická strana Houdek Robert 

3 Občanská demokratická strana Hógel Josef Ing. CSc. 

5 Pravá volba pro Plzeň Duchek Vladimír Ing. Ph.D. 

5 Pravá volba pro Plzeň Anderle Jan Ing. 

5 Pravá volba pro Plzeň Syka Karel Mgr. 

6 Křesťanská demokratická unie - ČSL Náhlík Petr Ing. 

6 Křesťanská demokratická unie - ČSL Lodr Jiří Ing. 

6 Křesťanská demokratická unie - ČSL Boček Pavel MUDr. 

7 Česká strana sociálně demokratická Chovanec Milan 

7 Česká strana sociálně demokratická Šimák Miloslav Ing. 

7 Česká strana sociálně demokratická Bis Jiří Ing. 

7 Česká strana sociálně demokratická Osvald Petr Ing. 

7 Česká strana sociálně demokratická Liška Jiří MUDr. CSc. 

7 Česká strana sociálně demokratická Brabec Miroslav Mgr. 

7 Česká strana sociálně demokratická Chalupný Michal Bc. 

7 Česká strana sociálně demokratická Sova Petr Ing. 

7 Česká strana sociálně demokratická Houška Josef Mgr. 

7 Česká strana sociálně demokratická Pavelková Milena Mgr. 

 
     

 Do Zastupitelstva MO Plzeň 1 kandidovaly tyto politické subjekty: 

1. Komunistická strana Čech a Moravy 
2. Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová 



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 6  

3. Občanská demokratická strana 
4. Česká strana sociálně demokratická 
5. Plzeňská aliance 
6. Pravá volba pro Plzeň 

   
 Zvolení kandidáti 
 

Jméno Kandidátní listina Stranická příslušnost 

Jitka Pyrgalová KSČM KSČM 

Jaroslav Čechura KSČM BEZPP 

Václav Heřman KSČM BEZPP 

Ing. Pavel Březina KSČM BEZPP 

Jiří Winkelhöfer ODS ODS 

Ing. Vladimír Tichý ODS ODS 

Jiří Uhlík ODS ODS 

Ing. Vladislav Bartman ODS ODS 

Ivana Brůhová ODS ODS 

Jan Přecechtěl ODS ODS 

Jan Husák ODS ODS 

Petr Tofl ODS ODS 

Radek Mráz ODS ODS 

Antonín Daniel ODS ODS 

František Ruský ODS ODS 

Jan Heidelmeier ODS ODS 

Petr Jandl ODS ODS 

Mgr. Miroslav Brabec ČSSD ČSSD 

Ing. Antonín Diviš ČSSD ČSSD 

Bc. Milan Topinka ČSSD ČSSD 

Vítězslav Klíma ČSSD ČSSD 

Jan Babnič ČSSD ČSSD 

Eva Herinková ČSSD ČSSD 

Ing. Arch. Petr Domanický Plzeňská aliance BEZPP 

Ing. Helena Šteinová Plzeňská aliance US-DEU 

Ing. Stanislav Rauch Pravá volba pro 
Plzeň 

BEZPP 

MUDr. Jiří Podlipný Pravá volba pro 
Plzeň 

BEZPP 
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Na mandát člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 rezignoval Jan Heidelmeier. Nahradila ho 
Jitka Řezáčová, první náhradník za ODS.       
 

    Vedení obvodu po ustavujícím zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaném  
    7. 11. 2006 
   

- Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1 
- Jan Husák, místostarosta MO Plzeň 1 
- Mgr. Miroslav Brabec, uvolněný předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 

ZMO schválilo jednomyslně 9 členů RMO Plzeň 1.  

          Členové Rady po ustavujícím zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaném 
          7. 11. 2006  

- Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1 
- Jan Husák, místostarosta MO Plzeň 1 
- Petr Tofl 
- Petr Jandl 
- Jan Přecechtěl 
- Antonín Daniel 
- Radek Mráz 
- Ing. Stanislav Rauch 
- MUDr. Jiří Podlipný 

 

První ustavující zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konané 7. 11. 2006, řídil v první 
části, do zvolení starosty MO Plzeň 1, nejstarší člen zastupitelstva Petr Jandl. Přečetl text 
slibu a 26 zvolených členů ZMO Plzeň 1 složilo do jeho rukou slib slovem „slibuji“. Do 
rukou prvního z nich složil slib Petr Jandl. 
 
Text slibu: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ 
 
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 byly zrušeny stávající výbory ZMO 
Plzeň 1 a stanoveny nové výbory Zastupitelstva MO Plzeň 1, jmenováni noví předsedové 
a členové výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
 
Byly stanoveny tyto výbory Zastupitelstva Plzeň 1:   

        1.  Finanční výbor 

Předseda:              Ivana Brůhová 
 
Členové ZMO:      Jitka Řezáčová 
                                Petr Jandl 
                                Ing. Antonín Diviš 
                                Ing. Pavel Březina 
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Další členové:       Diana Hladová 
                                Miroslav Svoboda 
                                Dagmar Cimická 
 

        2.   Kontrolní výbor 
             
              Předseda:            Mgr. Miroslav Brabec ( uvolněný předseda Kontrolního výboru 
                                            ZMO Plzeň 1) 
 
              Členové ZMO:      Bc. Milan Topinka 
                                              Petr Tofl 
                                              Antonín Daniel 
                                              Ing. Helena Šteinová 
                                              Jitka Pyrgalová 
 
               Další členové:      Filip Groessl 
 
 
        3.    Výbor pro Roudnou 
 
                Předseda:                MUDr. Jiří Podlipný 
 
                Členové ZMO:        Jiří Winkelhöfer 
                                                  Bc. Milan Topinka 
 
                Další členové:         Karel Szikszay 
                                                  Ing. František Holub 
                                                  Pavel Denk 
 
Rada MO Plzeň 1 na svém jednání 17. 11. 2006 zrušila stávající komise Rady 
MO  Plzeň  1 a stanovila tyto komise Rady MO Plzeň 1: 
 
1. Komisi povodňovou 
2. Komisi majetkovou 
3. Komisi investiční 
4. Komisi životního prostředí 
5. Komisi pro zadávání veřejných zakázek 
6. Komisi pro občanské záležitosti a sociální 
7. Komisi bezpečnosti a veřejného pořádku 
8. Komisi sportovní 
 
a jmenovala tyto předsedy a členy komisí Rady MO Plzeň 1: 
 
      1.     Komise povodňová 
              Předseda:          Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1 
 
         Členové ZMO      - 



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 9  

             Další členové:    Karel Szikszay, OŽP ÚMO Plzeň 1, Ing. Zdeněk Hanzelín, vedoucí 
                                          Odb. výstavby ÚMO Plzeň 1, Ján Slivka, Majetkový odbor ÚMO 
                                          Plzeň 1, MUDr. Milan Vozobule, Miloslav Pytlík, SDH Bolevec,                                         
                                      Jan Domin, velitel JSDH Bílá Hora, mjr. Zdeněk Musil, Policie ČR 
                                           –  vedoucí Obv. odd. Plzeň 1,  Miloslav Novák,  Městská policie 
                                           –  velitel služebny Lochotín 
 
     2.     Komise majetková 
              Předseda:          Jan  Přecechtěl 
              Členové ZMO:   František Ruský, Petr Jandl, Antonín Daniel, Bc. Milan Topinka           
              Další členové:    Martin Vrba, Ilona Sýkorová 
   
 3.     Komise investiční 
              Předseda:          Radek Malý 
              Členové ZMO:   Antonín Daniel, Radek Mráz, Ing. Antonín Diviš 
              Další členové:    Kamil  Černíček, Kamil  Mašek,  Karel Syka,  Zdeněk   Mašek,  
                                           Ing. Přemysl Komrska 
 
     4.      Komise životního prostředí  
              Předseda:          Jakub Rožánek    
              Členové ZMO:  Jaroslav Čechura 
              Další členové:   MUDr.  Pavel  Vlček,  Michal  Mládek, Jan  Mertl, Ing. Oldřich    
                                          Lukáš, Jan Drozd 
 
      5.    Komise pro zadávání veřejných zakázek 
             Předseda:           František Uhlík 
             Členové ZMO:    Radek Mráz, Petr Jandl   
             Další členové:     Zbyněk  Kolařík,  Daniel  Pour,  Dagmar  Hauerová,  Jaroslav  
                                           Marian 
 
  6.    Komise pro občanské záležitosti a sociální 
              Předseda:          Mgr. Ivana Krýslová 
              Členové ZMO:   Eva Herinková, Ing. Helena Šteinová 
          Další členové:    Jitka    Bártíková,  Lucie   Pernglauová,   Lenka  Lašková,  
                                           Alexandra Blažková, Ing. Antonín Horňák, Alena Nováková                                                            
              Bez práva hlasovat: Jiří  Samek,  Ilona  Tomanová, Libuše   Götzová, Jiřina  
                                          Bednaříková, Hana Hrdinová, Jiřina Klírová, František Procházka 
                                          Alena Klímová 
  
       7.    Komise bezpečnosti a veřejného pořádku 
               Předseda:         Vítězslav Klíma   
               Členové ZMO:  Jan Babnič, Václav Heřman 
               Další členové:   Karel Szikszay, Václav  Reisinger, Jiří  Koula, Hedvika  Jandíková, 
                                           Jiří Franz, Josef Prchal, Václav Gruber, kpt.  Daniel Uher, Policie 
                                           ČR – Obvodní oddělení Plzeň 1, npor. Miloslav Bohuslav, Policie 
                                           ČR – Obv.   oddělení  Vinice,  Miloslav  Novák,  Městská  policie 
                                            -  velitel sl. Lochotín 
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       8.    Komise sportovní 
               Předseda: Radek Mráz 
               Členové ZMO: Petr Jandl, Ing. Stanislav Rauch, Eva Herinková 
               Další členové: Vladimír Pinker, Jiří Bártík, Ladislav Krajdl 
 
 
Jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2006 
 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 10. 1. 2006: 

- souhlasila se „Studií revitalizace parku tzv. Severních nemovitostí bývalého 
výstaviště    v Plzni“ společnosti Pilsen Plaza, s.r.o., a s jejím doplněním o další 
prvky 

- projednala návrh organizačního zabezpečení 18. zasedání Zastupitelstva MO 
Plzeň 1 

- projednala zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO Plzeň 1 za II. pololetí 
2005 

- zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 2005 
- povolila výjimku v  souladu  se  zákonem č. 561/2004 Sb.,  §  23 odst. 3 z počtu 

dětí ve třídě, stanoveném Vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve 
46. MŠ   

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 7. 2. 2006: 

- projednala rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2005 
- projednala zprávu o provedené řádné inventarizaci majetku, pohledávek a 

závazků MO Plzeň 1 k 31. 12. 2005 
- projednala činnost komisí Rady MO Plzeň 1 v roce 2005 a plány práce komisí Rady   

MO Plzeň 1 na rok 2006 
- schválila návrh na zadání projektové dokumentace kompletní opravy parkoviště   

v Hodonínské ulici, nových parkovacích stání v Brněnské ulici, stavebních úprav 
ulice V Lomech, zpevnění komunikace v Malém Bolevci a zpracování PD na 
regulaci topných    systémů v 7. MŠ, 60. MŠ, 81. MŠ, 90. MŠ, 91. MŠ a dále návrh 
na zadání zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy 78. MŠ 
Sokolovská – zateplení, výměna oken, oprava střech, oprava rozvodů vody a soc. 
zařízení 

- schválila vyřazení, likvidaci a prodej vyřazeného materiálu 
- souhlasila s návrhem na pořízení automatických externích defibrilátorů,  

s uvolněním částky 480 tis. Kč za tímto účelem a rozpočtovým opatřením 
rozpočtu MO Plzeň 1  č. 1 

- doporučila Zastupitelstvu MO Plzeň 1 schválit pořízení automatických externích 
defibrilátorů, s uvolněním částky 480 tis. Kč za tímto účelem a rozpočtovým 
opatřením rozpočtu MO Plzeň 1  č. 1 

- schválila uspořádání   zábavného dne pro veřejnost v roce 2006  v areálu  Velkého    
Boleveckého  rybníka 
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- schválila Výroční zprávu o činnosti Městského obvodu Plzeň 1 a ÚMO Plzeň 1 
v oblasti poskytování   informací    podle   zákona   č.  106/1999   Sb.   o svobodném   
přístupu k informacím za rok 2005 

- projednala změny daňových koeficientů pro rok 2007 
- souhlasila s novým názvem ulice „Nad ZOO“ v k. ú. Plzeň, vedoucí mezi 

zoologickou zahradou a Vinicemi 
- stanovila podmínky pro povolování užívání veřejného prostranství na území MO  

Plzeň 1 
- souhlasila s odstraněním nevhodných plakátovacích ploch; stanovila podmínky 

pro vybudování nových plakátovacích ploch 
- souhlasila s návrhem míst, s vyhlášením soutěže na pronájem plakátovacích 

ploch a stanovila kritéria soutěže 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 7. 3. 2006: 

- projednala studii „Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky v Plzni“ 
- projednala finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2005, stav účelových 

fondů MO Plzeň 1 po finančním vypořádání, finanční vypořádání mateřských škol 
za rok 2005 

- projednala informativní zprávu o Centrálním registru dlužníků 
- projednala vyhodnocení zimní údržby na MO Plzeň 1 v zimním období 2005/2006 
- souhlasila s poskytnutím půjčky z fondu rozvoje bydlení dle vyhlášky MP 
- souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle návrhu Komise pro sport a 

mládež 
- schválila návrh na zpracování a tisk mapy okolí rozhledny na Sylvánu 
- schválila návrh řešení likvidace vraků a odstavených vozidel na území MO Plzeň  1 
- projednala informativní zprávu Plán akcí SVSMP pro rok 2006 a výhled na rok 

2007 - 8 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 21. 3. 2006: 

- projednala rozpočtové změny rozpočtu MO Plzeň 1 
- projednala zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2005 
- schválila uzavření nájemní smlouvy za účelem provozování rozhledny se 

společností  T - Mobile   Czech   Republic  a. s., souhlasila   s   odkoupením   
obslužného  objektu  a s uzavřením smlouvy na zajištění provozu rozhledny 
Sylván 

- projednala návrh na volbu přísedících u Okresního soudu Plzeň – město 
- projednala návrh Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- vzala na vědomí informativní zprávu o zimní údržbě na území MO Plzeň 1. 
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Obr. 1: Rozhledna na Sylvánu 

 
Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 11. 4. 2006: 

- projednala návrh organizačního zabezpečení přípravy 19. zasedání Zastupitelstva 
MO Plzeň 1  dne 20. 6. 2006 

- projednala bytové záležitosti 
- projednala zprávu o činnosti jednotek Sborů dobrovolných hasičů MO Plzeň 1 

–  Bolevec a Bílá Hora 
- přidělila finanční příspěvky dle návrhu Sociální a bytové komise Rady MO 
- schválila personální změny v Investiční komisi Rady MO 
- souhlasila se zpracováním projektů dle návrhu SVSmP a s jejich postupnou 

realizací 

 
Rada MO Plzeň 1 na mimořádném zasedání 24. 4. 2006: 

- projednala návrh organizačního zabezpečení zasedání Zastupitelstva MO 
9.  5. 2006 

- schválila pronájem plakátovacích ploch na území MO společnosti RENGL, s.r.o., 
a stanovila podmínky pronájmu 

 
Rada MO Plzeň 1 na zasedání 9. 5. 2006: 

- projednala hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2006 + aktuální stav 
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- projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO 
- souhlasila s blokací finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO ve výši 

13 000 tis. Kč na vybrané akce vlastní investiční výstavby v roce 2006 
- projednala změny Územního plánu města Plzně 
- projednala bytové záležitosti 
- schválila vyřazení a likvidaci nefunkčního inventáře a majetku z účetní evidence 
- povolila výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ pro školní rok 2006/2007 u MŠ v MO 

Plzeň 1 – 7., 29., 46., 78., 87., 90. a 91. MŠ 
- souhlasila s výší nájemného u bytů v majetku statutárního města Plzeň, které 

bylo uzavřené jako smluvní – vydala doporučení pro Radu města Plzně 
- souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle návrhu Sociální a bytové komise 

Rady MO 
- schválila uzavření dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru 

použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností se společností EKOLAMP 
s.r.o. 

- projednala návrh na volbu přísedících u Okresního soudu Plzeň - město 
- souhlasila s návrhem na rozdělení finančních prostředků z části výtěžku 

z výherních hracích přístrojů provozovaných v roce 2005 v celkové výši 
2 013 671,20 Kč na veřejně prospěšné účely 

- Radě byla podána informace o úklidu na Saském mostu a jeho okolí 

 
Rada MO Plzeň 1 na zasedání 6. 6. 2006: 

- projednala informativní zprávu o výstavbě na území MO Plzeň 1 
- projednala zprávu o vybírání místních a správních poplatků v roce 2005 
- projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
- souhlasila s uvolněním účelově zablokovaných finančních prostředků Fondu 

rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 do rozpočtu MO Plzeň 1 v celkové výši 13 000 tis. Kč 
- projednala bytové záležitosti 
- povolila výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ pro školní rok 2006/2007 pro 60. MŠ 
- souhlasila s nákupem užitkového vozidla pro JSDH Bolevec 
- schválila přidělení finančních příspěvků dle návrhu Sociální a bytové komise Rady 

MO Plzeň 1 
- schválila personální změny v Komisi ŽP a územního rozvoje Rady MO Plzeň 1 
- projednala Generel pěších tras města Plzně – vydala doporučení pro Radu města 

Plzně 
- schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 3/99 ze dne 15. 12. 1999 

o provozování sběrného dvora odpadů a zajištění sběrových dní nebezpečného 
odpadu – zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností AVE CZ 
odpadové hospodářství , s.r.o. 

- schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení se společností ELEKTROWIN, a.s. 

- schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.3. 2006 se společností 
Západočeské komunální služby a.s. 

- projednala návrh na volbu přísedících u Okresního soudu Plzeň – město 
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- vydala stanovisko k dokumentaci k územnímu rozhodnutí ve věci rekonstrukce 
Lochotínské ulice, ulice Na Poříčí a Keřové ulice – vydala doporučení pro Radu 
města Plzně 

- souhlasila s návrhem na rozdělení finančních prostředků z části výtěžku 
z výherních hracích přístrojů provozovaných v roce 2005 v celkové výši 
250 182, - Kč na veřejně prospěšné účely 

- souhlasila se změnou Územního plánu města Plzně č. 573 – Zrušení železniční 
spojky z pražské trati přes Pecihrádek 
 

Rada MO Plzeň 1 na zasedání 11. 7. 2006: 

- projednala návrh organizačního zabezpečení 21. zasedání Zastupitelstva MO 
19.  9. 2006 

- projednala informativní zprávu o bezpečnostní situaci na území MO a informaci 
o statistickém vyhodnocení četnosti vloupání do motorových vozidel nebo jejich 
odcizení za období leden – květen 2006 

- projednala zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO za 1. pololetí 2006 
- schválila výpůjčku nebytového prostoru – místnosti č. 018 v budově ÚMO 

účastníkům kurzu Angličtina pro seniory 
- schválila výše nájmů u krátkodobých pronájmů v nebytových prostorách MŠ 

v MO Plzeň 1 
- povolila výjimku z počtu dětí ve třídě MŠ pro školní rok 2006/2007 pro 81. MŠ 
- schválila návrh na zadání projektové dokumentace a následné realizace chodníků 

v Sokolovské, Karlovarské ulici, zpomalovacího prahu v Manětínské ul., 
kompletní rekonstrukce stávajícího parkoviště v Rabštejnské ul. a realizace 
opravy topení v objektu Bacardi 

- schválila uzavření smluv o poskytnutí služeb na čipování psů na území MO 
- souhlasila s předloženým záměrem Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK a Uzel 

Plzeň z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí 

 

Rada MO Plzeň 1 na mimořádném zasedání 1. 8. 2006: 

- projednala nutnost vyřešení dopravní situace křižovatky Plaská – Okounová 
(světelná signalizace) 

- vydala doporučení pro Zastupitelstvo města Plzně schválit prodej pozemků parc. 
č. 11922/1, 11921/1, 11921/2 v k.ú. Plzeň. Statutární město Plzeň vlastní tyto 
pozemky, které se nacházejí v Bělohorské ulici 8. Uvedené pozemky byly v srpnu 
2002 zasaženy povodněmi a bytový dům s pozemkem parc. č. 11922/1, č. p. 411, 
byl odstraněn 

 

Rada MO Plzeň 1 na zasedání 22. 8. 2006: 

- odvolala Hanu Bělohlavou z funkce vedoucí Sociálního odboru ÚMO k 31. 8. 2006 
a jmenovala Mgr. Danu Krausovou vedoucí tohoto odboru k 1. 9. 2006 
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- schválila změnu organizační struktury Majetkového odboru ÚMO od 1. 9. 2006 
- schválila rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2006 a stav účelových fondů 

MO Plzeň 1 k 30. 6. 2006 
- souhlasila se záměrem Přístavba objektu Na Roudné 123/212, Plzeň – Parkoviště 

z hlediska posouzení vlivů na ŽP 
- schválila návrh nové vyhlášky Statutárního města Plzně o poplatku ze psů a 

některých povinnostech chovatelů zvířat, schválila návrh míst s volným pohybem 
psů na území MO 

- projednala zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO 
- projednala plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1. pololetí 

2006 a k 31. 7. 2006 aktuálně 
- schválila aktualizované přílohy č. 3 mandátní smlouvy pro správu domů, bytů, 

nebytových prostorů a přilehlých pozemků pro DS 12 – BYT-REAL, a.s. a DS 11, 
13 – Triumfa, s.r.o. ke dni 30. 6. 2006 

 
Rada MO Plzeň 1 na zasedání 5. 9. 2006 

- rozhodla o umožnění placené prezentace politickým subjektům ve zpravodaji 
MO Plzeňská jednička – v posledním čísle před komunálními volbami - za 
komerční sazbu inzerátu při dodržení zákonných podmínek textu 

- projednala návrh na volbu přísedící u Okresního soudu Plzeň - město 
- projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO č. 19 – 33 
- souhlasila se zrušením Fondu životního prostředí MO k 30. 9. 2006 
- souhlasila s poskytnutím dotace Sdružení boleveckých rodáků na tisk knihy Od 

starého Bolevce k Městskému obvodu Plzeň 1 ve fotografiích a vzpomínkách ve 
výši 415 000 Kč 

- schválila Plán zimní údržby MO pro období 2006/07, jmenovala Štáb zimní údržby 
ÚMO 

- souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 50 tis. Kč od společnosti ELIOD servis 
s. r. o., na umělou polyurethanovu plochu tlumící náraz pod herní prvky na 
dětském hřišti v Kaznějovské ulici 

- souhlasila se svěřením objektů MŠ a souvisejících pozemků dle přílohy č. 1 do 
trvalé správy MO a to formou doplnění přílohy č. 3 Statutu města Plzně od 
1.  1. 2007 

- schválila návrh na zadání projektové dokumentace a následnou realizaci 
chodníků v Gerské - Špálově ulici, v ulici Jam 18 a zpomalovacího prahu 
v Kralovické 63 u 4. ZŠ 

- souhlasila s předloženími záměry Zástavba proluky U Velkého rybníka – 4 RD a 
penzion a Plzeň – Bolevec – zástavba proluky U velkého rybníka – parkoviště 
z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí 

 
Rada MO Plzeň 1 na zasedání 19. 9. 2006 

- souhlasila s uzavřením nájemních smluv k bytům, smluv o složení finanční jistoty 
v souvislosti s užíváním bytu a smluv o přenechání garážového stání do užívání 
v lokalitě Sylván 
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- souhlasila s přijetím finančního daru od Daniela Poura ve výši 5 tis. Kč na umístění 
laviček v ulici U Jam v blízkosti Domu s pečovatelskou službou 

- projednala návrh na volbu přísedící u Okresního soudu Plzeň město 
- projednala návrh smlouvy o výpůjčce průchodu, umístěného pod domem 

č. p.  55 v ulici E. Krásnohorské, uzavřené mezi Společenstvím vlastníků jednotek 
domu v Plzni E. Krásnohorské 20, 22, 24 a 26 a Statutárním městem Plzeň a MO 
Plzeň 1 

- stanovila cenové podmínky provozu ICE PARKU v Centrálním parku 
- projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO č. 34 – 39 
- souhlasila s poskytnutím finančních prostředků ve výši 30 tis. Kč 31. ZŠ Plzeň, 

Elišky  Krásnohorské 10, na zakoupení zámkové dlažby na chodník kolem nově 
zrekonstruované atletické dráhy 

- souhlasila s přijetím věcného daru – obkladů a dlažeb, pro zlepšení interiéru 
objektu sociálního zázemí na kluzišti v areálu volného času ICE PARK v celkové 
hodnotě 30 456 Kč od společnosti Lasselsberger, a.s. 
 

Rada MO na svém zasedání 3. 10. 2006: 

- schválila změny v členství ve Školské radě při 4. ZŠ 
- schválila pronájem ICE Parku – kluziště a bruslařské dráhy z polymerových panelů 

včetně příslušenství v Centrálním parku TJ I. ČLTK Plzeň se sídlem Pallova 19, za 
účelem provozování kluziště a bruslařské dráhy 

- zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za období 
1. - 3. čtvrtletí 2006 

- schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování rozhledny Sylván, uzavřené mezi 
Statutárním městem Plzeň – MO Plzeň 1 a Gymnáziem Fr. Křižíka, s.r.o., ve věci 
prodloužení provozu rozhledny Sylván o 1 měsíc 
 

Rada MO na svém zasedání 17. 10. 2006 

- schválila návrh organizačního zabezpečení 2. zasedání Zastupitelstva MO 
konaného 5. 12. a program jednání 

- schválila aktualizaci Koncepce dětských hřišť v MO 
- schválila Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností a podnětů v MO a 

ÚMO 
- souhlasila s rozborem hospodaření MO k 30. 9. 2006 
- schválila pronájem nebytového prostoru Žlutická 2, Plzeň – část bývalého 

hospodářského pavilonu, kuchyň a příslušenství, za účelem výroby lahůdek a 
cukrářské výroby 

 

Rada MO na svém zasedání 14. 11. 2006 

- schválila zajištění dovybavení služeben PČR – Obvodního odd. Plzeň 1 a 
Obvodního odd. Plzeň – Vinice, tj. schválila nákup nových podlahových krytin a 
vymalování obou služeben 
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- souhlasila se svěřením areálu Kluziště – Centrální park se stavbou technické 
vybavenosti do trvalé správy MO 

- zrušila stávající komise Rady MO, stanovila nové komise, jmenovala předsedy a 
členy komisí 

- souhlasila s předloženým záměrem Parkoviště Tachovská, z hlediska posouzení 
vlivů na životní prostředí  

- souhlasila s předloženým záměrem Parkoviště a podzemní garáže, Hodonínská 
ul. z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí  
 

Rada MO na svém zasedání 28. 11. 2006: 

- projednala a schválila návrh programu zasedání Rady MO a Zastupitelstva MO 
Plzeň 1 na rok 2007 

- projednala návrh rozpočtu MO na rok 2007 včetně rozpočtového výhledu 
v letech 2008 – 2010 

- projednala rozpočtová opatření rozpočtu č. 40 – 55 
- projednala návrh plánu realizace staveb vlastní investiční výstavby MO v roce 

2007 
- projednala zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO za 

I. -  III. čtvrtletí 2006 
- projednala žádosti o poskytnutí dotací 
- souhlasila s uvolněním 20 000 Kč na zakoupení vánočních balíčků s ovocem pro 

obyvatele Domova důchodců a Ústavu sociální péče v Kotíkovské ul. a Domova 
důchodců Západní ul. 

- schválila organizační strukturu ÚMO s platností od 1. 12. 2006 
- souhlasila s předloženým záměrem Sportovní areál a parkoviště zimního 

stadionu Plzeň Košutka z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí 
- souhlasila s předloženým záměrem Polyfunkční dům Plzeň Bolevec, Parkoviště 

Lidická – Fibichova z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí 
 

Rada MO na svém zasedání 5. 12. 2006 

- schválila pořádání akce Bambiriáda 2007 na území Centrálního parku ve dnech 
24. - 26. 5. 2007 

- souhlasila s rozpočtovým opatřením MO č. 56 
 

Na každém zasedání Rady MO byly předkládány zprávy o plnění usnesení z předchozího 
jednání Rady, dále byly projednávány bytové, nebytové a majetkové záležitosti 

Radě byly předkládány zápisy ze zasedání komisí Rady MO 
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Jednání Zastupitelstev MO Plzeň 1 v roce 2006 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 21. 3. 2006: 

- projednalo zprávu o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 1 
- projednalo zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
- projednalo rozbor hospodaření, finanční vypořádání a závěrečný účet za rok 

2005 
- projednalo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2005 
- projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2005 
- projednalo zprávu o provedené inventarizaci majetku 
- projednalo vyhodnocení zimní údržby za období 2005/2006 
- projednalo vyhodnocení vlastní investiční výstavby za rok 2005 
- zvolilo přísedící u Okresního soudu Plzeň-město 
- schválilo návrh na pořízení automatických externích defibrilátorů, uvolnění  

částky 480  tis.  Kč za   tímto účelem a rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
- schválilo nový název ulice „Nad ZOO“ v k. ú. Plzeň, vedoucí mezi zoologickou 

zahradou a Vinicemi 
- schválilo přidělení finančních příspěvků dle návrhu Komise pro sport a mládež  

Rady MO Plzeň 1 
- schválilo uzavření nájemní smlouvy za účelem  provozování rozhledny  se  

společností T-Mobile Czech Republic, a.s., odkoupení obslužného  objektu a  
uzavření  smlouvy na  zajištění provozu rozhledny Sylván 

- schválilo poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení dle vyhlášky města Plzně 
č. 2/2001 

- schválilo Jednací řád Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- projednalo zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- projednalo informativní zprávy: 

   1. Plán akcí SVSmP pro rok 2006 a výhled na roky 2007 a 2008 
   2. Likvidaci uhynulých ptáků na území MO Plzeň 1 
   3. Zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 a města Plzně 
   4. Aktualizovanou Koncepci dětských hřišť na území MO Plzeň 1 
   5. Studii „Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky v Plzni“ 
   6. „Studii  revitalizace  parku  takzvaných  Severních nemovitostí  bývalého  
       výstaviště  v Plzni“ společnosti Pilsen Plaza, s.r.o. 
 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na zasedání 9. 5. 2006: 

- projednalo návrh změn Územního plánu města Plzně 
- projednalo rozpočtové změny rozpočtu MO 
- projednalo přidělení příspěvků z výtěžku z výherních hracích přístrojů 
- projednalo blokaci finančních prostředků z Fondu rozvoje a rezerv MO na 

vybrané akce vlastní investiční výstavby na rok 2006 
- zvolilo přísedící Okresního soudu Plzeň - město 
- Zastupitelstvu byl předložen zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva 
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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na zasedání 20. 6. 2006: 

- projednalo kontrolu usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 a 
19.  zasedání Zastupitelstva 

- projednalo zprávu o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 1 
- projednalo zprávu o činnosti starosty MO Plzeň 1 
- projednalo rozbor hospodaření MO za I. čtvrtletí 2006 + aktuální stav 
- projednalo rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 
- projednalo rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů 
- projednalo přidělení příspěvků na základě návrhu Sociální a bytové komise Rady 

MO  
- projednalo návrh na zakoupení užitkového vozidla pro JSDH Bolevec 
- projednalo návrh na volbu přísedících u Okresního soudu Plzeň - město 
- Zastupitelstvu byly předloženy zápisy z jednání výborů Zastupitelstva, 

informativní zprávy (zpráva o činnosti dobrovolných hasičských sborů Bolevec a 
Bílá Hora a zpráva o výstavbě na území MO Plzeň 1) 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na zasedání 19. 9. 2006: 

- zvolilo přísedící u Okresního soudu Plzeň - město 
- provedlo kontrolu plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva 
- projednalo zprávu o činnosti Rady MO 
- projednalo zprávu o činnosti starosty MO 
- schválilo rozbor hospodaření MO k 30. 6. 2006 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO č. 19 – 39 
- zhodnotilo plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1. pololetí 

2006 a k 31. 7. 2006 
- projednalo zprávu o provádění komunálních služeb a údržbě zeleně na MO za 

1. pololetí 2006 
- schválilo zrušení Fondu ŽP MO k 30. 9. 2006 
- schválilo přijetí finančního daru ve výši 50 tis. Kč od ELIOD servis, s.r.o., na 

umělou polyuretanovou plochu pod herní prvky na dětském hřišti v Kaznějovské 
ulici 

- schválilo poskytnutí dotace Sdružení boleveckých rodáků na tisk knihy 
Od starého Bolevce k městskému obvodu Plzeň 1 ve fotografiích a vzpomínkách 
ve výši 415 tisíc Kč 

- schválilo svěření areálu rekreačního střediska v Javorné na Šumavě do trvalé 
správy MO Plzeň 1 

- schválilo svěření objektů MŠ a souvisejících pozemků do trvalé správy MO 
- schválilo svěření majetku, pozemku parc. č. 1711/3 v k. Ú Bolevec, do trvalé 

správy MO Plzeň 1 přílohou č. 3 Statutu města Plzně vzhledem k tomu, že je 
součástí areálu hasičského záchranného sboru Bolevec 

- schválilo přijetí finančního daru od D. Poura ve výši 5 tis. Kč na umístění laviček 
v ulici U Jam v blízkosti Domu s pečovatelskou službou 

- schválilo poskytnutí finančních prostředků 31. ZŠ ve výši 30 tis. Kč na zakoupení 
zámkové dlažby na chodník kolem nově zrekonstruované atletické dráhy 
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- schválilo přijetí věcného daru – obkladů a dlažeb – pro zlepšení interiérů objektu 
sociálního zázemí na kluzišti v areálu ICE PARK v celkové hodnotě 30 456 Kč od 
společnosti Lasselsberger a.s. 

- Zastupitelstvu byly předloženy zápisy jednotlivých výborů Zastupitelstva, 
informativní zprávy Kontrolního výboru Zastupitelstva a Výboru pro Roudnou 
Zastupitelstva 

 
Zastupitelstvo MO na svém I. ustavujícím zasedání 7. 11. 2006: 

- vzalo na vědomí: 
a) zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva MO Plzeň 1 
b) složení předepsaného slibu všech členů Zastupitelstva MO 

- stanovilo: 
a) počet členů Rady MO na 9 
b) počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MO na 3, a to starostu,  
    místostarostu a předsedu kontrolního výboru ZMO 

- zvolilo: 
a) starostu MO Jiřího Winkelhofera 
b) místostarostu MO Jana Husáka 
c) uvolněného  předsedu  Kontrolního  výboru ZMO Mgr. Miroslava Brabce 
d) další členy Rady Petra Tofla, Petra Jandla, Jana Přecechtěla, Antonína 
     Daniela,  
     Radka Mráze, ing. Stanislava Raucha, MUDr. Jiřího Podlipného 
e) nové členy a předsedy výborů ZMO, tj. Finančního, kontrolního výboru a  
     výboru pro Roudnou 
 

Zastupitelstvo MO na svém 2. zasedání 5. 12. 2006: 
- zvolilo přísedící u Okresního soudu Plzeň - město 
- zvolilo nového člena Finančního výboru Zastupitelstva 
- zvolilo nové členy Výboru pro Roudnou ZMO 
- vzalo na vědomí plnění usnesení z 21. zasedání ZMO 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO a zprávu o činnosti starosty MO 
- schválilo rozbor hospodaření MO k 30. 9. 2006 + aktuální stav 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO č. 40 – 56 
- schválilo přijetí věcného daru od ODS, oblastního sdružení Plzeň - město 
- schválilo poskytnutí finanční dotace ZUŠ Sokolovská 
- schválilo rozpočet MO na rok 2007 včetně rozpočtového výhledu v letech 

2008  –  2010 
- schválilo program zasedání Rady MO a Zastupitelstva MO na rok 2007 
- schválilo plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 

1. -  3.  čtvrtletí 2006 
- schválilo návrh plánu realizace staveb vlastní investiční výstavby MO v roce 2007 
- schválilo svěření Kluziště Centrální park do trvalé správy MO Plzeň 1 
- schválilo zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně na MO za 

I. -  III.  čtvrtletí 2006 
- schválilo návrh na zakoupení balíčků pro důchodce 
- schválilo jednací řád Zastupitelstva MO 
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- Zastupitelstvu byly předloženy: 
zápisy jednotlivých výborů Zastupitelstva MO 
zprávy o činnosti výborů ZMO za rok 2006 a plány práce výborů na rok 2007 
informativní zprávy: 
1) stížnost na způsob užívání hřiště vnitrobloku u domů v ul. El. Krásnohorské 
4 a 6, a odpověď starosty MO Plzeň 1 na tuto stížnost 
2) dopis Marie Platzké, Středisko volného času dětí a mládeže – poděkování za 
pomoc při odstranění nevyhovujících pískovišť, prolézaček a kolotočů na zahradě 
SVČ v Ledecké ulici 
 

3. Rozpočet obvodu 
 
Schválený rozpočet na rok 2006: příjmy 153 784 tis. Kč, výdaje 172 713 tis. Kč, na vlastní 
investiční výstavbu – 48 mil. Kč 
 
Páteř investic v roce 2006 tvořily tři hlavní projekty: Největším byla výstavba kluziště 
s umělým povrchem a možností celoročního bruslení, kde náklady byly odhadovány 
mezi 15 až 20 miliony korun. Dalšími pak byla desetimilionová stavba cyklistické stezky 
Bolevec – Třemošná a stavební úpravy 87. mateřské školy. 
 
Skladbu investiční výstavby doplňovala nezbytná parkoviště a komunikace.  Za zmínku 
rovněž stojí, že v září zahájilo nový školní rok (jako nájemce budovy 32. ZŠ) Křižíkovo 
gymnázium, tedy další střední škola umístěná v obvodě. 
 
Přehled hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 7. 2006: 
Objem rozpočtových příjmů a rozpočtových výdajů vzrostl k datu 31. 7. 2006 oproti 
objemu schváleného rozpočtu na rok 2006 o částku 28 340 tis Kč. Navýšení objemu 
rozpočtu na straně příjmů spočívá v navýšení příjmů včetně dotací o 4 768 tis. Kč a ve 
zvýšeném financování (= prostředky fondu rezerv a rozvoje + prostředky převedené 
z rozpočtu města do rozpočtu MO) o 23 572 tis. Kč. Z navýšených příjmů rozpočtu se 
hradí investiční výdaje na realizaci kluziště v Centrálním parku, projektová příprava 
parkovišť v ulicích Hodonínská, Tachovská, Brněnská, kontejnerových stání na Vinicích, 
projektová příprava stavebních úprav ulic V Lomech, Kleisslova a Dělnická a realizace 
stavebních úprav v MŠ. S částí finančních prostředků z navýšených příjmů se počítá na 
provozní výdaje, tzn. výdaje na úseku ochrany a zlepšení životního prostředí v obvodě, 
na dotace pro neziskové organizace na obecně prospěšné účely, tj. kulturní, zdravotní a 
sportovní činnost. 
 
Ohlédnutí za minulými rozpočty: 
Skutečnost roku 2003: příjmy 191 632 tis. Kč, výdaje 184 232 tis. Kč, na vlastní investiční 
výstavbu –12 mil. Kč. 
 
Začátek roku 2003 byl poznamenán nutností dořešit následky katastrofické povodně ze 
srpna 2002. Z rozpočtu bylo na obvodní investiční výstavbu vyčleněno 12 milionů korun, 
především na výstavbu nových parkovišť a rozšíření počtu parkovacích stání ve velkých 
sídlištích. Rozpočtový rok skončil mírným přebytkem. 
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Skutečnost roku 2004: příjmy 202 706 tis. Kč, výdaje 187 572 tis. Kč, na vlastní investiční 
výstavbu – 19 mil. Kč. 
 
Při sestavování rozpočtu na rok 2004 byly uplatněny získané poznatky formou 
rozpočtových změn a navýšením některých provozních výdajů, například na zlepšení 
čistoty a vzhledu obvodu. Souběžně s tím byly zavedeny důsledné kontroly objednaných 
služeb, uplatněny sankce za nekvalitní plnění i ukončeny některé smluvní vztahy. 
Finanční efekt přinesla pečlivá příprava výběrových řízení na veřejné zakázky a jejich 
výsledky.  
 
Závazný pokyn pro zadávání zakázek již od hranice 5 tisíc korun (poptávková řízení) přidal 
sice práci úředníkům, ale přinesl rovněž významné úspory. Opatření k zefektivnění 
hospodaření byla uplatněna i vůči správcům obvodního bytového fondu a mateřským 
školám. Přebytek hospodaření roku 2005 a získané dotace umožnily v obvodu zrealizovat 
vlastní investice za 19 milionů korun.  
 
Ve spolupráci s městem Plzní začal obvod plnit záměr směřování investic nejen do 
největších potřeb a nedostatků obvodu (např. bydlení, parkoviště, komunikace), ale i do 
výstavby nových zařízení, která našemu obvodu chybí. Služebna Městské policie na 
Vinicích, lékárna s nepřetržitým provozem, další dopravní napojení Severního Předměstí, 
domy s pečovatelskou službou, sportovní zařízení, dětská hřiště; to byly mezi jinými 
jasně stanovené priority a cíle.  
 
Rok 2004 lze nazvat rokem hřišť a sportovišť. Nová hřiště vyrostla v oblasti Sokolovské, 
Nýřanské a Kotíkovské ulice, na Berlíně, Zavadilce a dopravní hřiště pak v Západní ulici. 
 
Rozpočet – skutečnost roku 2005: příjmy 171 461 tis. Kč, výdaje 157 127 tis. Kč, na vlastní 
investiční výstavbu – 22 mil. Kč. 
 
Hned v lednu roku 2005 byly naplněny další záměry. Ke zlepšení bezpečnosti a pořádku 
přispělo otevření nové služebny Městské policie Plzeň na Vinicích a zahájen byl provoz 
lékárny s nepřetržitým výdejem léků v budově úřadu v aleji Svobody. Zúročila se rovněž 
snaha podpory bydlení. Vedle nejrozsáhlejší výstavby bytů a domů na Sylvánu lze zmínit 
lokality Kotíkovská, Štiková, Studentská, alej Svobody, Pod Záhorskem a Pramenní, kde 
péčí soukromých investorů vyrůstají nebo jsou již dokončeny bytové či rodinné domy.  
 
Obvodní investice tvořila výstavba řady parkovišť, pokračující rekonstrukce komunikací 
na Bílé Hoře, dětské hřiště na Vinicích a projekční příprava akcí plánovaných na příští 
rok. Obvodu pomáhají hlavně investice celoměstského významu. Pro ilustraci v letech 
2002  –  2005 investovalo město Plzeň jen do oblasti Roudné 138,5 milionu korun. 
 

 
   4. Rozvoj obvodu 
 
Velice dobrý a auditem posvěcený výsledek hospodaření roku 2005 umožnil sestavit 
rozpočet na rok 2006 s navýšením obvodních investic.   Příjmová stránka obnášela částku 
153 784 tis. Kč, výdajová pak 172 713 tis. Kč.  
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Na vlastní investiční výstavbu bylo oproti loňským 22 milionům korun v roce 2006 
vyčleněno 48 milionů korun. Část z těchto prostředků posloužila tradičně k výstavbě 
nových parkovišť s monitorovacím zařízením, na rozšíření počtu parkovacích míst, 
pokračování v rekonstrukcích nezpevněných komunikací v okrajových částech obvodu 
i na plošné budování bezbariérových přechodů. Záměr, dát postupně do slušného stavu 
budovy mateřských škol, jejichž zřizovatelem je obvod, v roce 2006 pokračoval 
provedením stavebních úprav 87. mateřské školy v hodnotě zhruba 10 milionů korun. 
 
Objem výstavby byl v roce 2006 nejvyšší za posledních několik let. V roce 2006 vzniklo 
9 nových parkovišť. Už v březnu byly zahájeny práce na prvních třech plánovaných 
parkovištích. První, Sokolovská 55-63, bylo předáno začátkem května, což bylo o tři 
týdny dříve. Z druhého parkoviště se těšili v ul. E. Krásnohorské a třetí akcí bylo nové 
parkoviště v Rabštejnské ulici.   
 
V dubnu 2006 byly zahájeny práce na dalších parkovištích, a to v Kaznějovské, 
v Brněnské ulici a v ulici U Jam. Dokončeny byly v červnu. Navíc bylo jejich okolí osety 
zelení a byly tam vysázené stromy. Nových parkovišť se dočkali rovněž v ulici Nad 
Šídlovákem a u Centrálního parku.  Navíc zde vzniklo i nové veřejné osvětlení. Do výčtu 
patří i nová parkovací stání u NC Edeka. Celkem tak v roce 2006 vzniklo 167 nových 
parkovacích míst. 
 
V oblasti chodníků byly realizovány chodníky ve Žlutické, Kralovické, dále přechod 
v Tachovské a zpomalovací prahy v Gerské a Komenského ulici. Z dalších akcí je třeba 
zmínit realizaci 30 plakátovacích ploch.  
 
 

 
 

Obr. 2:  Z nového parkoviště se radovali v Sokolovské ulici 
 
V oblasti komunikací byly projekčně připraveny stavební úpravy ulic V Lomech, 
Kleisslova a Dělnická, k bezpečnosti dětí i chodců přispěly zpomalovací prahy 
v Komenského a Gerské ulici a přechod v Tachovské ulici. Za zmínku stojí i projekt na 
potřebnou rekonstrukci kontejnerových stání na Vinicích.  
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V porovnání s rokem 2003, kdy bylo do investiční výstavby investováno 12 milionů 
korun, činila částka na výstavbu v roce 2006 téměř 47 milionů Kč.   Náklady na projekty 
a dokončená parkovací stání v Kaznějovské, Sokolovské, El. Krásnohorské, Rabštejnské, 
Brněnské, U Jam, Nad Šídlovákem a u Centrálního parku činily 7 846 tis. Kč. V této částce 
byly i projekty pro realizaci Tachovské, Brněnské a Rabštejnské v roce 2007. Rovněž byla 
zpracována studie na halové garáže u Fakultní nemocnice. 
 
V kapitole předškolních zařízení byly zpracovány projekty a provedena regulace topení 
v 7., 60., 81., 90. a 91. MŠ. Ve 46. MŠ byla opravena střecha, ve 29. MŠ chodník a 
instalována klimatizační jednotka. Projekt na stavební úpravy byl připraven pro 78. MŠ 
a největší položku 11 363 tis. Kč tvořily rekonstrukce objektů 87. MŠ. Stavba zahrnovala 
zcela nové střechy v 5 pavilonech, výměnu všech oken, dveří a zateplení všech pavilónů. 
Nelze opomenout ani dokončenou regulaci topných systémů v pěti dalších MŠ. 
 
Celkově bylo ve prospěch MŠ proinvestováno 14 mil. Kč. Rekonstrukce MŠ představovaly 
dlouhodobou záležitost, v prvním plzeňském obvodě bylo v té době 9 areálů školek 
s více než 30 pavilony. 
 
Největší investice v roce 2006 byla určena pro využití volného času dětí a sportující 
veřejnosti. Výstavba kluziště s umělým povrchem a možností celoročního bruslení v ceně 
23,5 mil. Kč byla dokončena v říjnu 2006. Unikátní stadion měl vyplnit mezeru ve 
sportovních zařízeních, která na Severním Předměstí chybí.  
 
Kluziště na ploše 600 čtverečních metrů a dráha pro bruslaře lemující travnatý prostor 
jsou určeny především pro děti a žáky škol. Byl zpracovaný projekt, vypsané výběrové 
řízení na dodavatele a náklady byly odhadnuté mezi 15 – 20 miliony korun. V dalších 
etapách byl plánován v Centrálním parku svah pro bobování a uvažovalo se i o malém 
amfiteátru.  
 
V plánu investic obvodu byla také výstavba nové cyklistické stezky Bolevec – Třemošná. 
V roce 2006 však nebyla postavena, protože nabídková cena vítěze výběrového řízení šla 
nad rozpočtové možnosti obvodu. Odklad realizace cyklostezky přinesl na druhé straně 
možnost získání dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury. 

Zatímco v roce 2002 představovaly roční investice do dětských prvků cca 100 tisíc Kč, 
v roce 2006 šlo o částku 20x vyšší, tedy dva miliony. Za čtyři roky bylo vybudováno 
16 nových dětských hřišť, a to nejen na sídlištích, ale také v okrajových oblastech 
obvodu, jako je Roudná, Bílá Hora a Zavadilka. Ve vnitrobloku v Kaznějovské ulici 
vyrostlo velké hřiště, jehož nejvýraznějším prvkem je lanová loď se strážním košem. 
Další dvě nová hřiště vznikla ve vnitrobloku Kralovické ulice a na ploše za školou na 
Vinicích. 
 
Průběžně se rovněž prováděla kontrola všech herních prvků na hřištích, opravy 
rozbitých, vyměňoval se písek v pískovištích. 
 
1. 6. 2006 bylo v Plzni na Severním Předměstí otevřeno nové nákupní středisko Globus. 
Díky tomu už obyvatelé této lokality nemusí jezdit na velké nákupy přes střed Plzně.  
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V oblasti oprav rovněž obvod zajistil opravu části střechy v areálu SDH Bílá Hora. Pomoc 
dětem z Dětského domova Domino představovala realizace zateplení obvodových zdí 
bytu v areálu 90. MŠ.  
 
Celkovou opravou chodníku v areálu výchovných pavilonů v Rabštejnské ulici se snažil 
obvod přispět k ulehčení pohybu v prostoru mezi jednotlivými objekty obyvatelům 
s trvalým zdravotním postižením. 
 
Opravy schodiště, verandy, lavic, oken apod. v objektu minigolfu v Manětínské ulici byly 
dokončeny před začátkem prázdnin roku 2006. Poslední významnější dokončenou 
investiční akcí roku 2006 byla sanace průchodu v ul. E. Krásnohorské. Průchod byl zúžen 
na požadovanou šířku, částečně zateplen a opatřen novým osvětlením. 
 
 

     5. Doprava 
 
Od roku 2006 zvýšily plzeňské dopravní podniky pokutu pro černé pasažéry za cestování 
bez jízdenky ze tří na šest set korun. V tomto roce zaměstnávali 23 revizorů. 
 
Česká dálniční síť se 6. 10. 2006 propojila se západoevropskou. Otevřením obchvatu 
Plzně a propojením dálnic v České republice a Německu se řidičům zkrátila doba cesty 
z Prahy do Mnichova o dvě hodiny. Občané Plzně však především doufali, že otevření 
střední části obchvatu města odvede z města podstatnou část kamionů.  

Ve čtvrtek 2. 11. 2006 napadl v Plzni první sníh, bylo náledí a město zůstalo odříznuté 
od světa. Téměř všechny výpadovky byly ucpané kamiony nebo nehodami. Problémy 
měli i dopravci, záchranka, policie i odtahová služba. Autobus, který vyjel z centrálního 
autobusového nádraží do Prahy, se za hodinu a půl dostal jen na okraj Plzně 
k obchodnímu centru na Rokycanské třídě. Silničáři tvrdili, že nezaspali, ale řidiči jim to 
uvěřit nemohli.  
 
Ulice Plzně byly v prvním pololetí 2006 pro účastníky silničního provozu nejbezpečnější 
v porovnání s ostatními krajskými městy. Vyplývá to z takzvaného ČP indexu 
bezpečnosti, který na základě počtu nehod a jejich závažnosti vzhledem k počtu 
obyvatel a motorových aut v jednotlivých městech sestavuje Česká pojišťovna. V roce 
2005 byla Plzeň na čtvrtém místě.  
 
Technický náměstek primátora města Plzně Jiří Uhlík, který se ujal funkce po volbách 
v roce 2006, předpokládal, že bude v roce 2008 zahájena výstavba západního okruhu 
Plzně kolem Křimic a Radčic a skončí v roce 2011. Ten měl vyústit na Severním Předměstí 
poblíž nové hasičské zbrojnice a napojit se tam na silnici na Karlovy Vary. Radnice v té 
době rovněž počítala se stavbou silničního průtahu Plzní kolem Klatovské třídy. 
 
Most na Jateční třídě v Plzni, který spojuje Roudnou s Doubravkou, vyhověl zatěžkávací 
zkoušce, kterou prodělal v polovině listopadu 2006. Jeho nosnost 16 tun tedy nebyla 
snížená, dokonce se zjistilo, že přes něj mohou jezdit pětadvacetitunové velkokapacitní 
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autobusy číslo 30. Bylo však rozhodnuto, že se na něm nesmí najednou objevit další 
autobus nebo nákladní auto. Přes výsledky zkoušky bylo jasné, že most na Jateční není 
v dobrém technickém stavu.  
 
V roce 2006 proběhla rekonstrukce křižovatky Gerské a Studentské ulice. Z hlediska 
bezpečnosti dopravy je tato křižovatka jednou z nejproblémovějších v Plzni, neboť se 
zde střetává individuální doprava s městskou i mimoměstskou hromadnou dopravou. 
V posledních letech došlo v křižovatce k více jak 20 dopravním nehodám ročně.  
 
Úpravy měly zajistit lepší průjezd vozidel křižovatkou a posílit bezpečnost pohybu 
chodců. Vybudováním nových zastávek byl vytvořen jeden z přestupních uzlů systému 
integrované dopravy Plzeňska.  
Předmětem stavby byla celková rekonstrukce křižovatky včetně úpravy tramvajových 
zastávek, prodloužení stávajících a zřízení nových autobusových zálivů, rekonstrukce 
světelného signalizačního zařízení a veřejného osvětlení.  
 
Stavebními úpravami došlo k navýšení jízdních pruhů, rozšíření středních dělících pásů 
a zkrácení délek přechodů pro chodce. Zastávka tramvaje u Severky ve směru z centra 
byla posunuta za křižovatku k Edece a na koncích nástupišť byly zřízeny nové přechody 
pro chodce. Obnoveny byly povrchy vozovek a chodníků a stavebně připraveny nástupní 
hrany pro cyklistické přejezdy. Stavba byla dokončena v listopadu 2006. 
 

 
 

Obr. 3: Obvod přeje cyklostezkám – nová vznikla Na Chmelnicích 
 

9. 12. 2006 uspořádal Automotoklub Plzeň ve spolupráci s BESIP a prvním plzeňským 
obvodem 23. ročník orientační automobilové soutěže pro děti a jejich rodiče Jízda za 
vánočním stromkem. Zúčastnilo se 36 posádek, pro něž pořadatel připravil trať dlouhou 
19 km vedoucí v okresech Plzeň-město a Plzeň-sever. 
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Vítězné posádky: 

- ve III. kategorii dětí ve věku 12 – 15 let  Klára Brázdová (13 let) s tatínkem 
Zdeňkem,  která zároveň získala pohár starosty MO Plzeň 1 

- ve II. kategorii dětí ve věku 8 - 11 let Lucie Šindelářová (8 let) s tatínkem Karlem 
- v I. kategorii dětí ve věku 5 – 7 let Mirka Kubová s tatínkem Jiřím. 

Nejúspěšnější řidičkou byla Věra Pešťáková, která soutěž absolvovala se synem Petrem. 
 
Všechny posádky si odvezly vedle tradičního vánočního stromku i ceny věnované 
pořadateli a spolupořadateli soutěže. 
 
Jeden velmi důležitý záměr se však ani v roce 2006 vyřešit nepodařilo, a to další dopravní 
napojení Severního Předměstí na centrum města a zavedení trolejbusové dopravy po 
této trase. Opakoval se příběh části dálničního obchvatu Plzně, kdy přes obrovskou 
společenskou poptávku po jeho výstavbě trvalo řadu let, než byla stavba zahájena. 
 

 
    6. Životní prostředí  
 
V Plzni od ledna 2006 zdražilo vodné a stočné o necelá čtyři procenta na 37,87 Kč za 
metr krychlový bez pětiprocentní daně z přidané hodnoty. Za dodávku 1000 litrů pitné 
vody a odvádění odpadních vod zaplatila průměrná čtyřčlenná domácnost o 20 korun 
měsíčně více než v roce předchozím. Sumy však nadále zůstaly ve spodní třetině 
cenového spektra ČR. 
 
V druhém lednovém týdnu 2006 uhodily v Plzni tuhé mrazy. Noční teploty klesaly 
pod 20°C, denní nevystupovaly nad nulu. Zima přivedla bezdomovce do azylového domu 
plzeňské charity. Když byla všechna lůžka obsazená, mohli mrazivé noci strávit na židlích 
v jídelně. 

19. ledna večer praskla ve Studentské ulici na Severním Předměstí vodovodní roura 
o průměru 20 cm. Na místě vytékaly proudy vody a vodohospodáři museli ihned po 
nahlášení havárie přívod uzavřít. Obyvatelé tří domů byli odkázáni na cisternu, ale již ve 
13 hodin následujícího dne voda opět tekla z kohoutků.  

Plán, jak ve třech etapách postupovat v přípravách a uskutečňování protipovodňových 
opatření na území města Plzně, schválili začátkem roku 2006 plzeňští zastupitelé. Podle 
něj je prioritou I. etapy především zlepšit odtokové poměry na řece Berounce, a to 
v oblasti Jateční u železničního mostu a v oblasti okolo čistírny odpadních vod. Účinek 
by se měl projevit poklesem hladiny při povodni v lokalitě Roudná a v centru města. 

Druhá etapa by měla být rovněž spojena s ochranou Roudné a se zabezpečením pravého 
břehu Mže a Radbuzy v centru města. Podle studií je nutné zvýšit nábřežní zdi 
buď trvalým nebo mobilním hrazením. Náklady byly předběžně vyčísleny na 
200 až 300 milionů korun.    

Všechny chovatele, kteří nesplnili povinnost stanovenou městskou vyhláškou a vloni od 
září do konce roku 2005 nenechali u veterináře bezplatně čipovat svého psa, magistrát 
ještě během ledna 2006 vyzval k nápravě a neuplatňoval žádný postih. Od března 2006 
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však majitel za nečipovaného psa může dostat pokutu ve správním řízení do výše 
1000 Kč a výše.  

Do konce roku 2005 bylo očipováno osm tisíc psů, přičemž registrovaných bylo v roce 
2006 kolem 12 tisíc a podle odhadů bylo dalších nejméně 5 tisíc psů v Plzni 
neregistrovaných a majitel za ně nehradí poplatky. Povinnost čipování se vztahuje na 
všechny psy, kteří dosáhnou půl roku věku.    

12. 1. 2006 proběhla v 7. základní škole na Vinicích veřejná diskuse k návrhu budoucí 
podoby vinických parků. První park měl být umístěn do prostoru za Lochotínským 
amfiteátrem. Dále pak měl vést podél zoologické zahrady a končit až u obytné zóny 
Sylván. Druhý park byl plánován do nevyužívané lokality na Chmelnicích.  

Lednová diskuse navazovala na veřejné plánování, které proběhlo v listopadu 2005. 
V rámci tohoto setkání měli obyvatelé sídliště Vinice možnost společně s architekty 
plánovat, co si v nových parcích přejí. Kdo neměl příležitost se veřejného plánování 
zúčastnit, tak mohl vyplnit anketu, která byla k dispozici na webových stránkách 
www.cpkp.cz. Anketu mohli také obyvatelé Vinic vyplnit přímo na sídlišti, kde šetření 
také probíhalo. 

Park Vinice, část A – Vinice 
Studie parku Vinice tedy vznikla za spoluúčasti veřejnosti, tj. především obyvatel 
přilehlého sídliště Vinice. Zapojení veřejnosti zprostředkovalo Centrum pro komunitní 
práci Západní Čechy, které zpracovalo a vyhodnotilo anketu s názvem „Zelená pro 
Vinice“ zabývající se názory veřejnosti na okolní prostředí. Základním hlediskem bylo 
skloubení požadavku funkčního využití s aspektem estetického ztvárnění prostoru.  
 
Park Vinice se skládá ze dvou částí. Území parku je vnímáno jako most propojující město 
(sídliště) s krajinou. Díky svému umístění (v koruně svahu) se jedná o pohledově 
exponované místo, které poskytuje možnosti výhledu na Plzeň. Území parku je možno 
podle charakteru využití rozdělit na východní a západní část. 
 
Charakteristický pro východní část je větší podíl zpevněných ploch s vyšším podílem 
vybavenosti: 

- okolo stávajícího sportovního hřiště je navržen rastr stromů uzavírající prostor a 
poskytující částečné přistínění, současně nabízející možnost pobytu pod stromy 

- volný prostor mezi stávajícím sportovním a dětským hřištěm je doplněn 
bludištěm z keřů. Je to další herní prvek, který je současně prvkem vegetačním 

- uprostřed bludiště je vyvýšený pahrbek. Předpokládaná výška keřů je 1,5 m 
- dalším novým prvkem je terénní modelace zakončená kruhovou sníženinou, 

která může sloužit jako zastřešené či polozastřešené odpočívadlo. Tento prostor 
může být využit pro setkávání mladých lidí nebo jako další prostor pro herní 
aktivity  

- stromořadí podél obslužné komunikace uzavírá tento prostor parku 

Směrem na západ park získává více krajinný charakter: 
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- hlavním organizačním bodem západní části je odpočívadlo umístěné v jeho 
těžišti. Reliéf terénu zde tvoří „břicho“ a uvedené odpočívadlo tak tvoří jeho 
„pupek“ 

- „pupek“ v plánech představuje prostor pro odpočívadlo, které bude umístěno 
buď pod stromy, nebo v „zelené“ (živé) stavbě. Jako doplněk zvyšující atraktivitu 
místa byly uvažovány meteorologické přístroje 

- plocha okolo „pupku“ je paprskovitě členěna na tři volné travnaté plochy 
vymezené řadami „vinic“. Travnaté plochy budou srovnané do roviny a mají 
sloužit jako polyfunkční. S ohledem na aktuální požadavky mohou být doplněny 
herními prvky či sportovní vybaveností, které bude možno po čase opět 
demontovat. 

- paprsky vinic ponesou okrasné druhy révy na vysokém vedení, které umožní 
průhlednost a prostupnost i napříč řadami. Podrost budou tvořit kvetoucí 
zplaňující byliny. Skrze vinice budou vedeny radiální cesty propojující „pupek“ 
s okružní cestou. Páteř parku bude tvořit sdružená komunikace pro pěší a 
cyklisty včetně veřejného osvětlení protínající celé území od východu na západ. 

- tato páteřní komunikace pokrývá hlavní provozní tah, proto je uvažována jako 
sdružená pro chodce a cyklisty, se živičným povrchem o celkové šířce 3,5 m. 

- na ni bude navázána síť komunikací, které v západní části tvoří procházkový 
okruh. Cesty uvnitř parku tvoří hierarchický systém. Park bude vybaven 
jednoduchým mobiliářem (lavičky, odpadkové koše apod.) 

Park Vinice, část B – Na Chmelnicích 
Park byl navržen jako přírodě blízký prostor, který nabízí řadu možností pro dětské 
aktivity i relaxaci dospělých. Prostorové členění parku a využití jednotlivých částí vychází 
z proměnlivosti daného území. Přírodní ráz parku je podpořen návrhem 
architektonických a vegetačních úprav. Stávající volné plochy jsou v plánech využity pro 
přeměnu na udržované travnaté louky, které budou sloužit volnočasovým aktivitám 
různých věkových struktur návštěvníků.  
 
Vznikly čtyři hlavní prostory parku, z nichž každý se svým odlišně koncipovaným okolím 
poskytuje jiné možnosti využití: 
 
Východní louka je součástí společenského prostoru – promenády na kraji parku. Louka 
je určena pro herní aktivity dětí i dospělých. Jako navazující klidová promenáda bude 
sloužit mlatová plocha s trojřadou alejí, lavičkami a pítkem. Okrajem území prochází 
cyklostezka oddělená volně rostoucím živým plotem. Od komunikace Na Chmelnicích 
bude prostor chráněn pásem izolační zeleně. 

Centrální louka je volné území ve střední části parku, které bude ponecháno v přírodním 
charakteru. Z jihu je lemována náletovými hájky, ze severu bude ohraničena sadem a 
alejí na okraji parku. Intimní prostředí louky obklopené zelení je navrženo jako klidový 
prostor pro odpočinek, slunění, piknikování apod. 

Kopeckého louka má výjimečnou polohu. Je to severní výběžek území, který navazuje 
na přírodní památku Kopeckého pramene a tvoří zároveň její ochranné pásmo. 
Na nejvýše položeném místě bude modelováním terénu vytvořena vyhlídka. Volný 
prostor louky nabízí pouštění draků, v zimě pak bobování a sáňkování z navršeného 
kopce. Na okraji je plocha doplněna houpačkami a kládami na sezení. 
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Západní louka je volný prostor téměř na konci parku. Od západu bude louka chráněna 
izolačním pásem vysázeného lesního porostu a od sídliště Vinice konstrukcí chmelnice 
s popínavými rostlinami. Prostor louky s přilehlou mlatovou plochou pro pobyt (lavičky, 
pítko) i hry (petanque) a s výletní restaurací pro občerstvení se stane centrem 
společenského setkávání. 

Navazující travnatá plocha nabízí neomezený pohyb a využití pro návštěvníky i jejich 
čtyřnohé miláčky. Je výchozím místem k dalším přírodním lokalitám. V západní části 
parku je navržena výletní restaurace. 

Střed území (s ohledem na návaznost na sportovní areál TJ Plzeň Košutka a docházkovou 
vzdálenost) byl vybrán pro herní aktivity: 

- hřiště pro rekreační míčové hry 
- hřiště pro rekreační sporty (nohejbal, odbíjená) a prostor se „skálou pro 

horolezení“. Herní plochy budou vzájemně odděleny zelenými pásy 
- hřiště pro malé děti. Je počítáno s oploceným prostorem a speciálním vybavením 

herními prvky pro malé děti – pískoviště, pružinová houpadla, kládové a závěsné 
houpačky, kolotoč, skluzavka, herní sestava s věžemi, žebříky, lanovými sítěmi 
(hrad) apod. Plochy budou doplněny lavičkami a vhodnou výsadbou zeleně 

- hřiště pro starší věkové kategorie 
- pro starší děti a mládež je navržen samostatný herní areál se síťovým 

programem. Jedná se o důmyslný lanový systém ve variabilním prostorovém 
řešení, který splňuje potřeby herních aktivit starších dětí a je pro ně velmi 
atraktivní. 

Při procházce parkem mohou děti nalézat herní prvky (houpačky, přístřešky, kladiny) 
rozmístěné v prostoru parku. Záměrem je nabídnout dětem k herním aktivitám i jiná 
zajímavá místa v parku, než jsou dětská hřiště. V areálu dětského hřiště je umístěno 
sociální zařízení s místností pro správce. 
 
Jednotlivé části parku propojuje páteřní pěší cesta, která prochází celým územím od 
východu k západu. Cesty vedené napříč územím propojují park se sídlištěm Vinice. 
Stěžejní je severojižní cesta ze středu sídliště, která vede herním areálem, okolo 
fotbalového hřiště, v blízkosti Kopeckého pramene a pokračuje dále na sever. Pěší cesty 
jsou navrženy s mlatovým povrchem. 
 
Celým územím prochází rovněž asfaltová cesta pro cyklisty a bruslaře. Park bude 
vybaven jednoduchým parkovým mobiliářem. Parkové lavičky budou jednoduché, na 
kovové kostře připevněné dřevěné fošny v přírodní barvě. Odpadkové koše budou 
obdobné, kombinace kovové vložky a dřevěného obalu. 
 
Úřad městského obvodu Plzeň 1 připravil v roce 2006 jedinečnou akci. Majitelům 
nepoužívaných nebo odstavených vozidel nabídl obvod zajištění ekologické likvidace 
jejich starých automobilů, a to zcela zdarma. Akce probíhala od dubna 2006 a cílem bylo 
uvolnit parkovací místa, která jsou blokována dlouhodobě odstavenými vozidly. 
21. května 2006 se Plzní prohnala vichřice. Poryv větru rozlomil i statný strom v kempu 
Ostende u Boleveckého rybníka. Naštěstí padající část stromu padala natolik pomalu, že 
lidé stačili odvézt stranou auta, která pod ním parkovala. 
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Začátkem června provedl Zdravotní ústav v Plzni rozbor vzorků vody odebraných   
z prameniště pod fakultní nemocnicí na Roudné. Bylo zjištěno, že voda ani z jednoho 
pramene nevyhovuje ve stanovených ukazatelích normě pro pitnou vodu ani po tepelné 
úpravě. 
 
V roce 2006 byla dokončena studie Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky v Plzni, 
která se stala hlavním podkladem pro podrobné dílčí projekty. Zpracované 
harmonogramy představují optimální průběh úprav, který vychází z předpokladu 
zahájení v roce 2006 a ukončení v roce 2012.  
 
Už v roce 2003 schválilo Zastupitelstvo města Plzně Program rozvoje města. Mezi 
prioritními projekty oddílu 3.4.4. Revitalizace a rozvoj městské zeleně bylo v roce 2004 
stanoveno zajištění strategického dokumentu pro rozvoj rekreační oblasti Bolevecké 
rybníky během roku 2005. Dokument měl obsahovat také informace o názorech a 
představách veřejnosti. Zajištěním byl pověřen Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 
který v roce 2004 zpracoval s použitím celé řady pramenů vizi rekreační oblasti a zadání 
studie.  
 
Hlavní zdroje informací a námětů přinesly: 

- konference odborníků, neziskových organizací, občanů 
- výzkum veřejného mínění organizovaný ve spolupráci s katedrou antropologie 

Fakulty humanistických studií Západočeské univerzity 
- veřejná anketa v Radničních listech 
- workshop s šesti vyzvanými týmy architektů, krajinářů a ekologů 
- studie Podmínky rozvoje rekreační oblasti Bolevecké rybníky. 

 
Vizi a zadání dokumentu projednaly městské orgány a jeho zpracování bylo zadáno 
plzeňskému Architektonickému studiu Hysek, s.r.o. ve spolupráci s Geo Vision, s.r.o. a 
kolektivem pražského Ing. arch. Soukeníka. Dokument byl dokončen v lednu 2006. 
Dokument se stane věcným i ekonomickým podkladem pro rozhodování městské správy 
i správce oblasti a pro podrobnější dokumentaci jednotlivých záměrů. 
 
Koncem května 2006 rozsazovali biologové a vodohospodáři v mělčinách Boleveckého 
rybníka mimo písčitou pláž vodní rostliny, které odčerpávají z vody fosfor, ve kterém se 
daří nežádoucím řasám a sinicím. Aby je ryby neničily, byly chráněny kovovou ohrádkou.  
 
Velmi chladné jaro 2006 vystřídaly koncem června tropické teploty. V Plzni vystoupaly 
až nad 30°C. Napilno měli záchranáři kvůli výjezdům k rizikovým pacientům, kteří 
v horku kolabovali.  
 
Celoroční úklidy chodníků, komunikací, travnatých ploch a veřejné zeleně v obvodě od 
1. 1. 2006 zajišťuje firma Oštěp Plzeň, s. r. o. Obvod se také velmi intenzivně stará o 
výsadbu nových stromů, keřů a výsadbu květin.  
 
Městský obvod zajišťuje kontejnery na separovaný odpad, za roky 2002 – 2006  vzrostl 
jejich počet v obvodu více než o polovinu. U mnoha stanovišť byly navýšeny objemy 
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nádob, u většiny jsou častější svozy odpadu. V současné době díky zapojení se do 
systému Ekokom výnosy z třídění odpadu ze 100 % pokrývají náklady na tuto činnost. 
 
 
 

 
 

Obr.4: K ekologické výchově přispívají akce pro děti ve sběrném dvoře 
 

V noci z neděle 8. na pondělí 9. října 2006 došlo k havárii vodovodu v Manětínské ulici. 
Dodávka vody byla proto přerušena a plzeňská vodárna musela přistavit cisterny 
s pitnou vodou. Kolem pondělní dvacáté hodiny vodohospodáři opravu dokončili a 
z kohoutků v přilehlých domech opět voda tekla.  
 
20. října 2006 rybáři slovili Senecký rybník a 3. listopadu Šídlovák. Zatímco u prvního 
z nich prodávali přímo na místě vylovené kapry, v Šídlovském je nepěstují. Tam se 
proháněli jen amuři a štiky, kteří tam měli hlídat kvalitu vody.  
 
Počasí v polovině listopadu 2006 lámalo v Plzni rekordy. 15. 11. naměřili meteorologové 
na Mikulce 14,8° C. Byl tak pokořen rekord z roku 1994. V arboretu Sofronka dozrávaly 
brusinky a v okolních zahradách mohli lidé vidět rozkvetlé jaterníky, jírovce či akáty. 
Také v plzeňské zoo mohli návštěvníci vidět řadu zvířat, která už obvykle trávila zimu 
uvnitř.  
 
Neobvykle teplé počasí pokračovalo i v prosinci 2006.   

 
 
7. Sociální oblast 
 
Výročí:  
24. listopadu 2006 oslavili zlatou svatbu manželé Anna a Jaroslav Bornerovi z Plzně. 
Svatební den si po 50 letech připomněli v obřadní síni ÚMO Plzeň 1. Zde jim spolu 
s rodinou popřáli i členové Komise pro občanské záležitosti a sociální Rady MO Plzeň 1. 
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20. listopadu byly v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 předány bronzové plakety prof. Jánského 
dárcům krve za 10 bezpříspěvkových odběrů. Slavnostního obřadu se zúčastnily 
pracovnice Oblastního spolku Českého červeného kříže Božena Jílková a Svatava 
Slavíková. Dobrovolným dárcům přišel za jejich obětavost osobně poděkovat i starosta 
prvního plzeňského obvodu Jiří Winkelhöfer. 
 
První dítě roku 2006 v Plzni se narodilo již čtyři minuty po půlnoci. Byl to chlapeček 
Jaroslav Bartovský, který spatřil světlo světa v Mulačově nemocnici.  
 
Ve Fakultní nemocnici v Plzni se za rok 2005 do začátku roku 2006 narodilo 2111 dětí. 
Rodit začaly silné ročníky maminek z let 1971 až 1975. Na větší počet dětí se musely 
připravit i plzeňské městské obvody. Zatímco v předchozích létech mateřské školy pro 
nedostatek dětí školky zavíraly, bylo potřeba postupně znovu kapacitu zvětšovat. 
  
V roce 2006 dosáhl průměrný výdělek v Plzni hranice necelých 20 tisíc korun. Většina lidí 
však na něj nedosáhla.  
 
Plzeň patřila v roce 2006 v České republice mezi aglomerace, odkud se stěhovalo za 
hranice města nejvíc lidí. Za poslední čtyři roky jich bylo přes dva tisíce. Nové domovy 
však měli nedaleko metropole.  
 
Centrum občansko-správních agend zahájilo začátkem ledna 2006 provoz v budově 
bývalé Plzeňské banky na nám. Republiky v Plzni. Plzeňané si tak záležitosti týkající se 
občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel chodí vyřizovat tam. Nový 
odbavovací systém přispívá k lepší organizaci, a tedy i rychlejšímu odbavení.   
 
Téměř tři sta tisíc korun vybrali během ledna 2006 v Plzni tříkráloví koledníci, kteří měli 
na krku kasičky s emblémem České katolické charity. Tato dobročinná akce proběhla již 
pošesté. Plzeňané a tedy i obyvatelé prvního městského obvodu se mohli v ulicích města 
setkat s jedenasedmdesáti skupinami koledníků s kasičkami.  
 
Městská charita, která sbírku v Plzni organizovala, výsledek sbírky považuje za velice 
úspěšný, byť lidé darovali o 5 tisíc korun méně než vloni. Tehdy však dárce motivovala 
vlna solidarity s následky vlny tsunami v jihovýchodní Asii. Dva nejštědřejší dárci dokonce 
do kasičky vhodily pětitisícikorunu. Výtěžek byl opět věnován na řadu charitativních 
projektů. 
 
Senioři měli v roce 2006 v Plzni nové zázemí. Na plzeňském sídlišti Sylván byl dostavěn 
nový dvoupatrový dům s dvaceti šesti bytovými jednotkami. Objekt byl určený jako dům 
s pečovatelskou službou pro potřebné občany starší 65 let, kteří trvale bydlí na území 
městského obvodu Plzeň 1. 
 
Čtyři byty jsou určené pro tělesně postižené. Město za nový objekt zaplatilo necelých 
23 milionů korun, částkou 13 milionů jej podpořil Státní fond rozvoje bydlení.  Výše 
nájemného činí měsíčně 25,63 korun za metr čtvereční. Výstavba tohoto domu pomohla 
o něco málo snížit počet žádostí o umístění.  



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 34  

Od dubna 2006 zaplatili domácnosti v Plzni za plyn v průměru o 1,37 % více. Přitom 
v lednu již plyn zdražil o 3%. Příčinou celkového zdražení je růst světových cen ropy ve 
druhé polovině roku 2005.  
 
V květnu 2006 opět uspořádali studenti plzeňského Gymnázia Luďka Pika sbírku pro 
Nadaci transplantaci kostní dřeně. Za darovaný finanční příspěvek rozdávali 
vlastnoručně vyrobená sluníčka. Dohromady ve „Sluníčkových sbírkách“ na program, 
který zachraňuje životy lidem s vážnými nemocemi krvetvorby, vybrali za víc jak deset 
let přes milion korun.  
 

8. Kultura a akce obvodu 

 

Lidé vítající rok 2006 zcela zaplnili náměstí Republiky v Plzni. O půlnoci centrum města 
na dlouhé minuty získalo kulisu bitevního pole. 

Festival 26. Smetanovské dny v roce 2006 proběhl zcela v duchu světových oslav výročí 
W. A. Mozarta. První festivalový týden začal již v pondělí 30. 1. 2006 přednáškou, která 
odkryla tajemství cesty hudebního badatele Andrease Kröpera po stopách záhadné 
Mozartovy opery Zaidé. Díky úspěšnému dokončení rekonstrukce této opery měli 
návštěvníci festivalu jako druzí na světě možnost zhlédnout Zaidé v kompletní podobě. 
Česká premiéra této opery proběhla ve středu 1. 2. 2006 v prostorách plzeňské Velké 
synagogy.  
 
Nejslavnější film o Mozartovi – „Amadeus“ režiséra Miloše Formana – odstartoval spolu 
s filmem Věry Chytilové „Mí Pražané mi rozumějí“ filmový klub Smetanovských dnů.   

Španělské, arabské a židovské písně uzavřely v rámci cyklu staré hudby první festivalový 
týden. Svůj nový program s názvem Smetana versus Wagner v premiéře představí Eva 
Urbanová, v rámci Divadla Vizita byl hostem Jaroslava Duška fenomenální jazzový 
kontrabasista Miroslav Vitouš, při společném vystoupení se setkaly dvě jubilující folkové 
legendy - kapely Hradišťan a Spirituál kvintet.  

Ve dnech 30. ledna – 3. února 2006 se v Plzni na Západočeské univerzitě v areálu Bory 
za účasti expertů z celého světa konala již tradiční 14. mezinárodní konference 
o počítačové grafice, vizualizaci dat a počítačovém vidění. Konference se tradičně 
věnovala problémům počítačové grafiky, multimediálních systémů, systémům pro 
zobrazování složitých dat a virtuální reality, vizualizace dat a počítačového vidění, 
systémům CAD/CAM a také aplikacím geografických systémů. Návštěva předních 
expertů přispěla rovněž k rozvoji možností studia studentů na prestižních zahraničních 
univerzitách, především v evropských projektech Sokrates/Erasmus. 

První plzeňské multikino, které provozuje společnost Cinestar, zahájilo v únoru 2006 
provoz v obchodním centru Olympia v Plzni – Černicích. K dispozici je 8 promítacích sálů 
s více než 1500 sedadly. Stavba přišla na přibližně 200 tisíc korun a ceny vstupenek se 
v roce zahájení provozu pohybovaly od 80 korun až po 129 korun za představení. 

Nejen sportovní reprezentanti se chystali na Zimní olympijské hry 2006 v Itálii. 10. února 
tam odjel rovněž plzeňský sochař František Bálek, který se nominoval do doprovodného 
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programu olympiády. Z osmi ledových kvádrů o rozměrech sto krát padesát krát dvacet 
pět centimetrů vytvořil ženské tělo se zdviženýma rukama, které umístil do 
„olympijského ohně“ a nazval Olympijský duch. A soutěž ve výrobě soch z ledu vyhrál. 

Osmi lidem udělil 17. 2. 2006 primátor Plzně Miroslav Kalous historické pečeti města. 
Ocenění získal bývalý šéf plzeňské pobočky Konfederace politických vězňů Jaroslav 
Cuhra, představitel Junáka Jan Kacerovský, někdejší spolupracovník loutkáře Josefa 
Skupy Lubor Zahrádka, mladí hasiči Jan Domin a Jan Vyhnánek, kteří pomohli zachránit 
zraněnou dívku a Daniel Bláha a Petr Škédl, kteří pomohli postřelenému taxikáři.  

Veselé masopustní průvody městem a na závěr zabijačka v pivovaru. Tak vypadala hlavní 
atrakce o posledním únorovém víkendu 2006 v Plzni. Jeden průvod, který tvořilo na 
šedesát masek,  se vydal ze ZOO, u Kalikovského mlýna hodil do řeky Bakchusa. Na 
náměstí Republiky se spojil s průvodem druhým, který byl součástí Smetanovských dnů. 
Nechyběli v nich tanečníci v plzeňských krojích, řezník a tradiční kobyla. Na příchod 
maškar tu čekala spousta lidí. 

V poslední únorový den 2006 skončilo v Plzni kino Eden. Nejistá byla i budoucnost kina 
Elektra. Přitom ještě v polovině osmdesátých let se pravidelně promítalo v 15 sálech ve 
městě. Diváky přitáhlo multikino s mnohem lepším technickým vybavením. 

Turistickou sezónu opět zahájila v sobotu 1. 4. 2006 Apriliáda, den plný her, soutěží a 
aprílového žertování. Své brány otevřely nejen známé turistické cíle v Plzni, ale zájemci 
si mohli prohlédnout i historické prostory radnice. V mázhauzu radnice se představila 
plzeňská ZOO, které bylo v roce 2006 právě 80 let.  

Festival českých filmů Finále zahájený 3. 4. 2006 měl na programu 15 celovečerních a 23 
dokumentárních filmů. Připravená byla i bohatá nadílka doprovodných programů a 
filmových sekcí. Noční promítání na náměstí Republiky patřilo filmům Adolfa Borna pro 
dospělé. Zlatého ledňáčka si odvezl film režiséra Bohdana Slámy Štěstí, Cenu za nejlepší 
herecký výkon získal Vojtěch Kotek za roli ve filmu Rafťáci. Snímek Rafťáci také získal 
Cenu diváků.     

Netradiční formou upozornili při svém svátku Majáles studenti Západočeské univerzity, 
že na fakulty na Borských polích jezdí přeplněnými autobusy. Jízdu autobusem číslo 30 
změnili na recesi pokusem o rekord v počtu lidí jedoucích jedním autobusem. Bohužel 
nápor více než dvou set cestujících nevydrželo okno vozu a jízda musela být přerušena. 
Další program vyvrcholil jedenáctihodinovým koncertem v lochotínském amfiteátru.  
Jízda historických vojenských vozidel, vojenský tábor před kulturním domem Peklo, 
rozšířený program v Pattonově muzeu a koncerty patřily k nejlákavějším bodům 
programu Slavností svobody 2006 v Plzni. Přijelo i dvanáct belgických a amerických 
veteránů.   
 
Před Boleveckou ZŠ je od roku 1947 umístěn monument připomínající oběti a hrůzy 
II. světové války. Je na něm 32 jmen odpůrců fašistického režimu, rodáků z Bolevce, kteří 
zahynuli v koncentračních táborech. Kromě nich bylo vězněno přes dvě desítky dalších 
spoluobčanů. Jako každoročně i letos si připomněli dny osvobození dosud žijící odbojáři 
a pozůstalí rodinní příslušníci spolu se zástupci MO, Bolevecké ZŠ a Sdružení boleveckých 
rodáků. 
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Obr. 5: Pietní akce u pomníku před Boleveckou ZŠ 
 
V roce 2006 oslavila Knihovna města Plzně 130. výročí svého založení. Pod tímto názvem 
čtenáři nacházejí nejen známou budovu v ulici Bedřicha Smetany, kde je ústřední 
knihovna pro dospělé, děti a mládež, studovna a Polanova síň, ale i hudební a 
internetovou knihovnu v Táborské ulici a obvodní knihovny ve všech plzeňských čtvrtích. 
Tam kde nejsou, zajíždí pojízdná knihovna - bibliobus. V prvním plzeňském obvodě jsou 
tři velmi aktivní pobočky (Bolevec, Lochotín, Vinice).  
 
Počet čtenářů stále roste, v roce 2006 dávno překročil 20 tisíc, z toho téměř čtvrtinu 
tvořily děti. Velmi pestrá je stále nabídka kulturních a vzdělávacích akcí, ve spolupráci 
s občanskými sdruženími se knihovna stará o mladé literární tvůrce a o vydávání děl 
regionálních autorů. Významným počinem je vydávání časopisu PLŽ – Plzeňský literární 
život.   

Dětský den na Vinicích byl úspěšný. Děti si přišly hrát a soutěžit na hřiště nad ZOO. Po 
absolvování všech úkolů si nad improvizovaným ohýnkem opekly buřtíky. 

Historický víkend, tradiční akce Nadace 700 let města Plzně, se v roce 2006 z důvodu 
velké rekonstrukce náměstí Republiky uskutečnila v zajímavém prostředí – v okolí 
kostela sv. Jiří v Plzni – Doubravce, a to od pátku 16. do neděle 18. června. Stejně jako 
v minulých letech byla základem slavností velká hra, tentokrát pohádková, o tom, jak 
vítězí dobro nad zlem. 

V Doubravce vyrostla gotická tvrz, skrývající mnohá tajemství života tehdejší doby. 
Bojoval tu udatný rytíř Malíček proti zlému Kazimírovi, a to o nic menšího než o ruku 
sličné princezny Doubravky za vydatné asistence Štěstí a Náhody. Pohádka byla plná 
velkolepých scén, efektů, šermířských soubojů, rejů pohádkových i zcela lidských bytostí. 

Vyvrcholením nočních pořadů bylo představení „Golem, jak to doopravdy bylo“. A proč 
právě Golem? V roce 2006 uplynulo právě 400 let od chvíle, kdy se císař Rudolf II. 
rozhodl, že Plzeň bude jeho druhým sídlem. Svoji myšlenku ale bohužel nezrealizoval. 
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Přestože prostor u sv. Jiří není tak členitý jako centrum města, měli návštěvníci řadu 
příležitostí podívat se nebo i zúčastnit doprovodných programů. Samozřejmostí bylo 
oblíbené dobové tržiště, hudební vystoupení, kejklíři, kati, kteří předváděli své umění na 
loupežnících z Pecihrádku, děti se mohly vycvičit v rytířských dovednostech. Ty nejlepší 
byly pasovány na rytíře. Po delší odmlce bylo součástí historického víkendu také 
vystoupení indiánů jako připomenutí 500. výročí vydání „Spisu o Novém světě“, který 
vydal v Plzni tiskař Mikuláš Bakalář. 

Večerní představení se neobešla bez ohňových show a součástí sobotního programu byl 
již tradiční rej strašidel – tentokrát si mohla po setmění opravdu zatančit na 
nefalšovaném strašidelném bále a nechyběl ani noční ohňostroj. 

Již desátým rokem proběhl v roce 2006 cyklus představení Divadlo v atriu. Pro letošní 
jubilejní ročník připravil divadelní soubor Sebranka a hudební skupina Casiopea zábavné 
vzpomínkové pásmo slova, hudby a zpěvu s názvem Vivat desítka. Stejně jako každý rok 
se hrálo v atriu Cukrárny U Pernera v Pražské ulici vždy v pátek a sobotu od 18 hodin. 
Celých deset let vznikal tento divadelní cyklus pod patronací Magistrátu města Plzně ve 
spolupráci se Sdružením pro volný čas Demaro a Střediskem volného času dětí a mládeže 
v Ledecké ulici. 

29. 7. 2006 proběhla akce Město her aneb prázdniny na Boleváku s Terezou 
Pergnerovou.  Program byl velmi pestrý a každý si našel něco pro sebe. 

 

 

Obr. 6: O Den na Boleváku byl jako tradičně velký zájem 

Prestižní ocenění  - Cenu města Plzně - získal   v říjnu 2006 historik a spisovatel Josef 
Hejnic. Rozhodli o tom městští zastupitelé. Hejnic je významným historikem a většinu 
svého díla věnoval Plzni, město proslavil a ocenění si určitě zaslouží, řekl primátor 
Miroslav Kalous.  

Hejnic se narodil v roce 1924 v Praze, vystudoval klasickou filologii, starověké dějiny a 
starší české dějiny. Od roku 1953 pracoval v kabinetu pro studia řecká, římská a latinská 
při Československé akademii věd. Po počátečním zájmu o antické dějiny a zejména 
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řeckou literaturu se začal věnovat problematice humanismu v českých zemích, 
středověkému školství a počátkům a významným dílům českého knihtisku. Jeho 
bibliografie čítá 300 titulů, velká část je věnována právě Plzni.  

Mezi nejznámější Hejnicova díla patří Plzeň v husitské revoluci, Latinská škola v Plzni a 
její postavení v Čechách, katalog Gotika v západních Čechách, Soupis prvotisků 
Západočeského muzea v Plzni a další.  

Cena města Plzně je určena k ocenění jednotlivců nebo vědeckých kolektivů za 
významná vědecká díla společenských věd, za objevy v oboru přírodních věd nebo 
rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za 
významné umělecké dílo spojené s Plzní. Není určena k oceňování politických zásluh ani 
celoživotního díla. 

Vánoční atmosféru na plzeňském náměstí Republiky v roce 2006 dokreslil 16 a půl metrů 
vysoký košatý smrk z Roudné. Rostl čtyřicet let na pozemku roudenského obyvatele 
Františka Holíka a pocházel z Hojsovy Stráže. Peníze, které za něj získal, věnoval dětské 
onkologii.   

 

    9. Organizace, spolky 
 
První plzeňský obvod neustále podporuje činnost organizací a spolků na svém území.  
 
V březnu proto Zastupitelstvo MO Plzeň 1 odsouhlasilo přidělení finančních prostředků 
v celkové výši 255 tisíc Kč například na činnost turistického oddílu TJ Rozvoj Plzeň, TJ 
Sokol Plzeň Košutka, Sportovní klub Plzeň Bolevec, Dámský handballový club Plzeň, SDH 
Bolevec, SDH Bílá Hora, Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, pracoviště Ledecká 
a podobně. 
 
Na svém jednání 20. 6. 2006 pak Zastupitelstvo MO Plzeň 1 rozhodlo o přidělení 
finančních příspěvků v celkové výši 150 tisíc Kč například Automotoklubu invalidů v Plzni 
na stavbu a zajištění tratě pro mistrovství ČR v AOS zdravotně postižených občanů v září 
2006, Sdružení boleveckých rodáků  na společenskou a kulturní činnost, Sdružení 
Ledovec na pokrytí provozních nákladů dílen Terapeutického centra a podobně.                                    
 
V třetím lednovém týdnu 2006 začaly v Plzni zápisy do prvních tříd.  
 
Úřad městského obvodu Plzeň 1, sociální odbor, uspořádal ve spolupráci s cestovní 
agenturou PRIMA VIA a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a. s., tři jarní a dva 
podzimní velmi oblíbené jednodenní zájezdy pro důchodce svého obvodu. Každý 
účastník zaplatil 100 Kč, zbytek ceny doplatil obvod:  

- 2. 5. 2006 – Praha (prohlídka Židovského města, židovské muzeum s jednou 
z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě, Maiselova, Klausova, Pinkasova a 
Španělská synagoga, Starý židovský hřbitov, hodinová vyhlídková plavba 
parníkem, prohlídka interiérů Rudolfina; na závěr hodinové volno na 
Staroměstském náměstí) 
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- 18. 5. 2006 – Koněpruské jeskyně (největší jeskynní systém v České republice 
s unikátní krápníkovou výzdobou), Příbram (historické královské horní město, 
které je přitažlivým turistickým cílem zejména pro svou barokní národní kulturní 
památku Svatou Horu) a Vysoká u Příbramě (prohlídka zámečku, jenž nechal 
postavit Dvořákův švagr, hrabě Václav Kounic a kde je dnes muzeum Antonína 
Dvořáka) 

- 30. 5. 2006 – Pardubice (město proslavené perníkem - návštěva podnikové 
prodejny, procházka historickým centrem, prohlídka interiérů zámku, hradby, 
renesanční domy Pernštýnského náměstí, Zelená brána, Příhrádek, 
Východočeské divadlo), hrad Kunětická hora, prohlídka městečka Lázně 
Bohdaneč (malebné východočeské lázničky s léčbou nemocí pohybového ústrojí, 
útulný lázeňský areál s architekturou rodáka Josefa Gočára). 

- 12. 9. 2006 - Trocnov (národní kulturní památka, památník Jana Žižky, 800 m 
dlouhá naučná stezka po památných místech), Buškův Hamr (návštěva dosud 
funkčního unikátního vodního hamru s ukázkou), Dobrá voda (kdysi oblíbené 
poutní a lázeňské místo přezdívané rovněž jihočeské Lourdy, poutní kostel), 
Nové Hrady (prohlídka nově zrekonstruovaného hradu, nenáročná procházka 
naučnou stezkou přírodní rezervace Tereziino údolí s romantickými zákoutími a 
stavbami) 

- 26. 9. 2006  – Františkovy Lázně (prohlídka lázeňského města, návštěva nově 
otevřeného aquaparku, který je ideálním místem k relaxaci a nabízí jedinečnou 
možnost odpočinku), Ostroh (prohlídka hradu Seeberg, který se tyčí na 
skalnatém ostrohu asi 6 km severozápadně od Františkových Lázní).  
 

 

Obr. 7: Hrad Seeberg 

Město Plzeň společně s Centrem pro komunitní práci západní Čechy uspořádaly poslední 
únorový den v Měšťanské besedě úvodní konferenci ke komunitnímu plánování 
sociálních služeb na území města Plzně pro období 2008 – 2010, na níž vedle 
představitelů města Plzně, mimo jiné, vystoupil i odborný metodik pro komunitní 
plánování z MPSV ČR. Záměrem tohoto setkání bylo oslovit všechny, kteří se zajímají 
o sociální problematiku ve městě – vedle zadavatele a poskytovatelů sociálních služeb 
to byli především samotní uživatelé těchto služeb a zájemci z řad široké veřejnosti – a 
seznámit je s komunitním plánováním v Plzni, včetně úkolů pro nejbližší časový horizont.  
 

https://files.previo.cz/20807/img/photos/20160613153007_VLaMtp.jpg
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Zájem stran veřejnosti předčil veškerá očekávání organizátorů – Malý sál Měšťanské 
besedy kapacitně nedostačoval, obsazeno bylo všech 180 míst k sezení a řada lidí byla 
nucena stát. Ocenění se dostalo realizačnímu týmu KPSS od metodika MPSV ČR PhDr. 
Vladany Vaskové, která podobnou účast a zájem občanů o komunitní plánování dosud 
nezaznamenala v žádném z navštívených míst. V tomto ohledu Plzeň drží prim – občané 
města předvedli, že jim není lhostejná problematika sociálních služeb a jsou ochotni se 
v jejím zájmu nezištně angažovat.  
 
Cílem projektu je vytvoření optimální podoby a skladby sociálních služeb na území 
města Plzně tak, aby co nejpružněji a v požadované kvalitě reagovaly na potřeby 
uživatelů, tedy občanů města, kteří se z nějakého důvodu dostanou do nepříznivé 
životní situace. Budoucí podoba služeb bude realizována zadavatelem, poskytovateli a 
samotnými uživateli sociálních služeb prostřednictvím jejich aktivní účasti v pracovních 
skupinách.  
 
Zájemci o činnost v jednotlivých skupinách dostali svoji první příležitost již v rámci 
zmíněné konference, kdy šest pracovních týmů oficiálně zahájilo svoji činnost: byly 
navázány první kontakty, účastníci měli možnost diskutovat a vznášet dotazy ke 
komunitnímu plánování. Svojí dobrovolnou angažovaností se tak občané města Plzně 
stávají přímými spolutvůrci rozvoje a určování nové podoby sociálních služeb. Ani 
v jednom případě nepadl dotaz: A co za to? 
 
Na konferenci měli zájemci první příležitost zapsat se do šesti pracovních skupin 
s následujícím tematickým zaměřením: 

- matky na mateřské dovolené a krátce po mateřské dovolené 
- obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a lidé bez domova  
- cizinci – imigranti 
- lidé se zdravotním postižením 
- senioři 
- lidé ohrožení drogovou závislostí 

 
Ve čtvrtek 16. března 2006 se v Pallově ulici konalo finále hudebně dramaticko - pěvecké 
soutěže mateřinek v Plzni. Soutěž pro dětské kolektivy vyhlásilo SVČDM z Ledecké ulice 
ve spolupráci s MO Plzeň 1 a sdružením DEMARO.  
 
Každý přihlášený tým měl za úkol nastudovat a dramaticky ztvárnit známé české říkadlo 
„Když jsem já sloužil“. Finálovému odpoledni předcházela řada kol, kdy odborná komise 
hodnotila výkony malých herců přímo ve školkách. Propozice připouštěly nastudování 
v libovolné formě, s jednoduchými výtvarnými náznaky kostýmů či scény, či velmi 
úsporně bez výtvarné složky s důrazem na hudební složku.  
 
Komise měla velmi těžký úkol, ale nakonec vybrala 3 kolektivy, které postoupily do finále 
v Pallovce. Zvítězili úplně všichni, neboť nešlo zhodnotit, kdo byl lepší či horší. 
Třešničkou na dortu povedené akce bylo splněné přání malého Tomáše Mráze, který při 
rozhovoru s moderátorem projevil touhu stát se jednou starostou.  
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Jedním z hostů soutěžního odpoledne byl místostarosta MO Plzeň 1 Jiří Uhlík, který začal 
okamžitě jednat. Hned příští ráno se Tomáš Mráz ocitl ve starostenské kanceláři a mohl 
začít „úřadovat“. Pravý starosta si v té době užíval dovolené a jeho sedmiletý „zástupce“ 
svými nápady přesvědčil tým spolupracovníků, že v sobě ukrývá nadání pro vypůjčenou 
roli. „Bylo by dobré, kdyby po sobě lidi uklízeli střepy, kdyby se nebouchali a sbírali 
hovínka po pejscích,“ odpověděl Tomáš na otázku, co by si jako starosta přál, a podotkl: 
„Taky bych chtěl, aby se postavilo hodně domů, aby měli lidi kde bydlet, a potom bych 
nařídil pokácet ošklivé roští okolo Boleváku.“ 
 
Historicky první plzeňský turnaj v Beybladu se ve středu 22. 3. 2006 uskutečnil v aule 
1. základní školy na Lochotíně. Na turnaj pozvali děti zástupci SVČ DM z Ledecké ulice ve 
spolupráci s MO Plzeň 1 za velké odborné pomoci DDM Teplická z Děčína. Právě v Děčíně 
je tento neobvyklý sport mezi mládeží značně oblíbený a dokonce fungují oficiální týmy, 
které hrají své registrované turnaje.  
 
Snahou organizátorů bylo prohloubit u zúčastněných dětí zájem o tuto novou moderní 
disciplínu. Turnaj se těšil velkému zájmu, zúčastnila se řada dětí. Některé soutěžily, jiné 
fandily, některé se s beybladem teprve učily zacházet. (Beyblade je hračka, kterou 
vymyslel Japonec Aoki Takao. Princip hry je založen na souboji tzv. "beybladeů"   
Beyblade je v principu káča. Není ovšem dřevěný, ale plastový, popřípadě kovový, skládá 
se z několika částí.  
 
Stalo se už tradicí, že soutěžní sezonu nejlepších hasičských družstev na Plzeňsku uzavírá 
soutěž, pořádaná boleveckým hasičským sborem jako Poslední káď roku. Když ji v roce 
1991 poprvé pod tímto názvem bolevečtí hasiči uváděli v život, vůbec netušili, jak slavná 
tradice vzniká. Původně to měla být spíše recesní záležitost, jakési symbolické loučení 
nejlepších hasičských družstev se soutěžní sezónou, navzdory podzimnímu počasí 
i chladu stále ještě s vodou, postupně se z ní však stala velice renomovaná a prestižní 
soutěž, která si kromě sportovní rivality však dokázala uchovat i cennou atmosféru 
setkání opravdových přátel. Pozvání boleveckých hasičů na první listopadovou sobotu 
opět přijali ti nejlepší nejen z Plzeňska, ale i z dalších míst České republiky, a bylo 
opravdu na co koukat. 
 
V soutěžním zápolení tak bylo mimo jiné možno vidět i olympijské vítězky a mistryně ČR, 
paní a dívky z Chválenic, přijeli borci z Chomutova a nechyběli ani profesionální hasiči 
z Plzně, kteří jsou mistry ČR ve své kategorii a ve svých řadách mají i mistry Evropy. Lesk 
významné události soutěži dodala divácká účast primátora města Plzně Miroslava 
Kalouse, stejně tak jako čestné velení soutěži, zosobněné starostou prvního městského 
obvodu Jiřím Winkelhöferem. 
 
Celkem 30 družstev mužů a 9 družstev žen usilovalo v základních duelech o postup do 
šestičlenného finále, což nebylo vůbec snadné, při nepříznivém počasí tekla do nádrží 
i přírodní voda shora. Při specifice útoku s přívodním vedením ze 4 kratších savic jsou 
časy pro postup na úrovni 26 vteřin obdivuhodné, družstvu Štěnovic čas 26,34 už na 
finále nestačil. Po finálových pokusech se družstva srovnala v pořadí: Víteň /KT/, 
Mokrouše /PJ/, Hůrky /RO/, Úněšov /PS/, Nekmíř / PS/ a Horní Hradiště /PS/, přičemž 
vítězný tým časem 19,90 dosáhl i nový rekord v patnáctileté historii soutěže.  
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O velkou radost pořadatelům se postaralo domácí družstvo žen. Plzeňští dobrovolní 
hasiči v našem obvodě mohou patřit mezi nejlépe vycvičené záchranářské 
neprofesionální jednotky v kraji. V teorii se mohou zdokonalovat společně 
s profesionálními hasiči, ale také v praktické fázi jsou pro ně připravené nácviky 
společných postupů při záchraně životů i majetku. A nejen při požárech, ale i při 
dopravních nehodách a chemických haváriích. S tím vším počítá plán společného výcviku 
profesionálních a dobrovolných jednotek v Plzni.  
 
I prostory pro výcvik mají dobrovolní hasiči zajištěné v moderním areálu požární stanice 
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje v Plzni na Košutce. Je pro ně připravený 
výcvikový polygon, kde je jim možné simulovat různé situace, do kterých se mohou 
dostat například při požárech bytů. Připravený je i výcvik pro zásah ve výšce, při kterém 
se používá vysunovací žebřík, jenž dosáhne až do výšky dvaapadesáti metrů, v praxi se 
seznámí s nejmodernějším vybavením. Nejednou se   z  dobrovolného hasiče stal hasič 
profesionální, který do profesionální jednotky přišel s bohatými zkušenostmi ze zásahů 
z dobrovolné jednotky.    
 
Na své Výroční valné hromadě 6. ledna 2006 v hospůdce U Myšáka si bolevečtí hasiči 
vyříkali vše, co se jim povedlo i nepovedlo v loňském roce, a hlavně co bude prioritou 
činnosti v roce 105. výročí založení sboru. Ani trochu nechtěli povolit ve svém zaměření 
na výchovu mládeže, a už té v členské základně a spolupracujících školách i mateřských 
školkách, tak i ostatních dětí v obvodě, pokud o hasičské akce projeví zájem. Nabitý sál 
se upřímně těšil z historicky největšího úspěchu sboru, kterým nepochybně byla v roce 
2006 účast nejmladších Soptíků v exhibici na Mistrovství Evropy profesionálních hasičů 
a záchranářů v Ostravě.  
 
Potěšilo ocenění a poděkování náměstka ministra vnitra a generálního ředitele HZS ČR 
generálmajora Ing. Miroslava Štěpána, které vyjádřil sboru a jeho Soptíkům písemně. 
Sbor dobře plní i své povinnosti v zajištění a podpoře jednotky SDH MO Plzeň 1.   
Vzpruhou všem byla nepochybně podpora MO Plzeň 1, vyjádřená v roce 2005 především 
rekonstrukcí chaty ve výcvikovém areálu.  
 
Bolevečtí dobrovolní hasiči i nadále s podporou MO Plzeň 1 řeší koncepčně a 
kvalifikovaně preventivně výchovnou činnost. Svůj dlouhodobý program výchovného 
působení na všech základních a mateřských školách nabídli ředitelům škol k realizaci.  
Byly to například odborné besedy s podporou kvalifikovaných lektorů z řad členů Sboru, 
o Dny otevřených dveří požární zbrojnice, umožňující poutavou formou školákům 
seznámení s problematikou požární ochrany nebo o praktické ukázky výcviku a výstroje 
hasičů přímo s pobytem ve výcvikovém areálu hasičů.  
 
Nabídka už má i podobu konkrétních výsledků, spolupráce byla k oboustranné 
spokojenosti navázána se 17. ZŠ v Malické ulici, 34. ZŠ, s boleveckou ZŠ, 46. MŠ, 60. MŠ, 
90. MŠ a 78. MŠ. Samozřejmě za největší klenot svého působení považují bolevečtí hasiči 
spolupráci s 24. MŠ a již legendárními Soptíky, s nimiž loni prožili vrchol zatímních 
úspěchů při exhibici na Mistrovství Evropy profesionálních hasičů a záchranářů v 
Ostravě.   
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Když bolevečtí hasiči 6. ledna 2006 na své Výroční valné hromadě v hospůdce U Myšáka 
bilancovali svoji činnost a spřádali plány na už 105. rok svého působení, neopomenuli 
připomenout, že v jejich členské základně je evidováno více dětí ve věku do 15 let než 
dospěláků, a to ani v kategorii dospělých není sbor v Plzni žádným trpaslíkem. Své 
samozřejmě sehrával i Městský obvod Plzeň 1 se svými každoročními příspěvky, určitě 
je to dobrá investice.   
 
V Komenského ulici 46 sídlilo v roce 2006 výtvarné oddělení plzeňského Střediska 
volného času. V kroužku Pastelka byla i taková legrační témata, jako například „Had, 
který snědl něco velikého“. Děti experimentovaly s novými technikami, například si 
vyzkoušely techniku monotypu, zkusily si vyrobit škrobové papíry, učí se kreslit křídou, 
stříhat, malovat, modelovat, atd.  Kroužek Výtvarný ateliér pro děti byl určen dětem od 
8 do 14 let. 
 
V předvánočním čase děti ze 7. MŠ v Kralovické ulici jely udělat radost babičkám a 
dědečkům z domova důchodců Svatého Jiří v Plzni na Doubravce. Na představení 
„Koulelo se jablíčko“ se podílely děti ze třídy Sluníček společně se svými učitelkami.  
Kromě takovýchto akcí školka nabízí mnoho dalších aktivit. Mezi ně patří např. pěvecký, 
taneční a výtvarný kroužek, cvičení „Želva“. 

 
„Musíme se zvířat bát?“ byl jeden z osmi pořadů celoročního projektu v roce 2006 
Praktická ekologická výchova v MŠ, které pro děti z plzeňských MŠ připravovali ve 
Středisku volného času dětí a mládeže v Plzni na Lochotíně, v Ledecké ulici. S dětmi  si 
v rámci tohoto tématu povídali o „pomlouvaných neviňátkách“, tedy o zvířatech, která 
se některým lidem na první pohled nelíbí avšak jsou pro člověka neškodná a v přírodě 
velmi užitečná. Naopak v našich očích „krásný“ pes, kočka či jiné zvíře nás může 
v určitých situacích vážně poranit nebo usmrtit.   
 
V rámci jednotlivých aktivit byl také kladen důraz i na rozmanité učební pomůcky určené 
pro danou věkovou kategorii, jako jsou např. pohádky, obrázky, stavebnice, hračky, 
různobarevné papíry, látky, pracovní listy apod. Velkou pomocí při realizaci celého 
projektu „Praktická ekologická výchova v MŠ“ bylo získání finančního příspěvku 
z nadačního fondu Zelený poklad. 
 
Členové tanečního klubu TK IMPRO PS Mikulka při 7. ZŠ a MŠ v Plzni prožívali na počátku 
roku 2006 jedny z nejhezčích chvil svého působení. V lednu absolvovali třídenní víkend 
ve Stráži pod Ralskem, kde se konalo republikové finále v tanci 14. – 16. ledna. Přivezli 
si několik prvních a druhých míst. Byla to reprezentace jak školy, tak PS Mikulka, ale 
rovněž celého města a Plzeňského kraje.  
 
Druhý den po návratu z Moravy přišla zpráva, že byli vybráni do Prahy na 4. 2. 2006 do 
Kongresového centra na benefiční koncert „Děti dětem“, kde se vždy sejdou ti nejlepší 
z nejlepších v oblasti tance, hudby, zpěvu a divadla za účasti profesionálních zpěváků, 
herců a členů vlády a ministerstva školství a dalších vzácných hostů. Dostali se mezi tři 
nejlepší taneční kluby v ČR z 33 souborů při vyhlašování nominací na tento rok.  
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Taneční klub TK IMPRO PS Mikulka při 7. ZŠ a MŠ však zářil i v Plzni na předtančeních na 
několika bálech.   
 
Jaká vlastně budoucnost nás čeká? To bylo jedním z témat přátelského posezení a 
výroční schůze Sdružení boleveckých rodáků začátkem roku 2006 za účasti mnoha 
hostů, mezi nimiž byl i zástupce vedení MO 1. A právě tady vznikla myšlenka 
boleveckého rodáka, MUDr. Jana Klika, tvůrce knihy „My kluci z Bolevce“. Přijít mezi 
mladé lidi a snažit se o zachování tradic a vzpomínek na Bolevec a jeho okolí. Byla 
navázána skvělá spolupráce se 7. ZŠ a PS Mikulka.  
 
První společnou akcí, která se konala v přírodovědné klubovně školy, bylo „Rybníkářství 
v oblasti boleveckých rybníků“. Přednášku Jaroslava Frydrýna, referenta úseku vodního 
hospodářství a rybářství ze Správy veřejného statku města Plzně. Měla obrovský úspěch.   
Děti připravily v klubovně kresby i výstavku na tento námět. Při druhém setkání 
vzpomínal MUDr. Jan Klik na své dětství v Bolevci a děti posluchačům besedy nakreslily 
obrázky na motivy vyprávění. Téma třetího setkání, na které děti vytvořily v hale 
výstavku, znělo „Bolevecká náves a okolí“.   
 
Taneční klub IMPRO při 7. ZŠ a MŠ a Pionýrské skupině Mikulka přijal již tradičně pozvání 
na stavění májky na Bolevecké návsi. Děti sem přišly s folklorním vystoupením a na 
oplátku se mohly něco dozvědět např. o chovu římských holubů, nebo se setkat s hasiči 
v bolevecké hasičské zbrojnici. Poslední setkání s rodáky patřilo kopané a besedě 
v areálu Na Prokopávce. 
 
Zimní radovánky přinesl s sebou až měsíc leden 2006. Však se na sníh a led děti 
z 87.  mateřské školy – neboli malí „Kosíci“ – už hezky dlouho těšily. Sáňkování, 
bobování, jízda na lopatách, vytváření sněhuláků či pořádné koulovačky jsou na 
programu dětí z 87. MŠ (Kosíků), jakmile to počasí dovolí. Tyto zimní radovánky si mohly 
užít v lednu 2006. A protože se toto zařízení může pochlubit statutem „Zdravá mateřská 
škola“, dělají jeho pracovníci vše pro to, aby jí opravdu byli.  
 
Celoročně nabízí dětem možnost vyřádit se v dobře vybavené školní tělocvičně, 
pokračují ve cvičení s prvky jógy zvaném „Želva“, zaměřeném na dechová cvičení, cviky 
na správné držení těla i oblíbené cvičení na nářadí. Imunitu dětského organismu nadále 
posilují ve vlastní infra-sauně. Využívají i fyzioterapii – tzv. míčkování, které dětem 
provádějí studenti nedaleké Zdravotní školy dr. Mauritzové.   
 
Gymnázium Františka Křižíka, které zahájilo svou činnost v Plzni v září roku 1991, změnilo 
od září 2006 svou adresu. Z Husova náměstí se přestěhovalo do Sokolovské ulice na 
Lochotíně. Stávající studenti chtějí, aby na své nové adrese našli další možnosti.  
 
Souvisí s tím i fakt, že od dubna 2006 se stali patrony rozhledny Sylván, kterou za duben 
a květen navštívilo 560 návštěvníků. Do konce září v pátek odpoledne a o víkendech 
drželi studenti služby na rozhledně, která postavená v nadmořské výšce 480 m nabízí po 
vystoupení 122 schodů výhled na celou Plzeň. U studentů si návštěvníci mohli zakoupit 
i drobné občerstvení a turistické upomínky. Každý měsíc se studenti snažili jedno 
odpoledne zpestřit svým programem. 
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Do Domova seniorů sv. Jiří v Doubravce podruhé zavítaly děti ze 7. MŠ, tentokrát 
s pásmem Svět kolem nás a přesvědčily dojaté posluchače, že svět kolem nás může být 
krásný v každém ročním období. Na závěr návštěvy děti rozdaly babičkám a dědečkům 
sluníčka, která ozdobily obrázky. 
 
23. 6. 2006 uspořádal Jachetní klub Plzeň zábavné odpoledne pro děti v doprovodu 
rodičů s názvem Už vyplouvá loď John B II. Akce proběhla v areálu klubu u Velkého 
Boleveckého rybníka. 
 
Mladí hasiči ze sboru dobrovolných hasičů na Bílé Hoře se zúčastnili řady soutěží. 
V dubnu odstartovala jarní část hry Plamen 2006, v květnu proběhlo poslední kolo 
celoročního závodění. Z této soutěže si obě bělohorská družstva přivezla domů poháry 
za třetí místo. 13. května sbor uspořádal dětskou soutěž s názvem Jarní soutěžní klání, 
kdy na zbrojnici si přijely zasoutěžit kolektivy mladých hasičů ze šesti plzeňských sborů. 
Spolu s ÚMO zajistili hasiči i spoustu dalších akcí pro děti a mládež. V únoru to byl dětský 
karneval, tradiční májová veselice. 
 
Ve dnech 11. a 25. 5. bylo v hasičské zbrojnici na Bílé Hoře rušno. Pro 55 dětí z MŠ na 
Roudné tu bylo připraveno sportovní odpoledne. V červnu proběhlo o něco náročnější 
sportovní odpoledne pro žáky 17. ZŠ. Smyslem těchto akcí bylo rozšířit znalosti dětí 
o požární ochraně a seznámit je s prací hasičů. 
 

 
Obr. 8: U hasičů se dětem vždycky líbí 

 
Kouzelný svět pohádek byl název výstavy výtvarných prací žáků 7. ZŠ a MŠ v hale ZŠ a 
v Knihovně města Plzně na Vinicích. 250 účastníků v ní ztvárnilo své pohádkové 
představy. Další výtvarná soutěž ŠD nesla název Vítání jara. I tyto práce byly vystaveny 
v prostorách 7. ZŠ a vinické knihovny. 
 
17. ZŠ a MŠ nabídla žákům budoucího 6. ročníku ve školním roce 2006/07 intenzivní 
výuku jazyků. Výuka angličtiny a němčiny, která byla rozšířena na každý den v týdnu, 
byla obohacena dobrovolnou možností výběru druhého cizího jazyka z nabídky 
angličtina, němčina, francouzština, ruština. 
 
Od roku 1993 přicházejí na 7. ZŠ i nuláčci. Děti, které se sem chodí nejen učit, ale také si 
hrát. Přípravná třída je určena pro děti, které mají odklad školní docházky. Chodí sem na 
čtyři hodiny denně a věnují se tu uvolňovacím cvikům, jazykové výchově, matematickým 
představám atd. Učení neprobíhá klasickou formou výuky, ale spíše hrou na školu, 
prožitkovým učením. Cílem je, pomalou a nenásilnou formou připravit děti na školní 
povinnosti. Do přípravky mají dveře otevřeny děti z celé Plzně. 
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Obr. 9: SVČ v Ledecké ulici spolu s ÚMO Plzeň 1 uspořádalo v roce 2006 velmi úspěšnou 
soutěž dramatické, hudební a výtvarné tvorby pro plzeňské mateřské školy O zlatou 
korunku. Mateřinkám z našeho obvodu se dařilo. 
 
Děti z 81. MŠ se zúčastnily výtvarné a literární soutěže Skládkožrout, jejímž hlavním 
smyslem bylo vštípit dětem základní ekologickou myšlenku, že člověk není pánem 
přírody, ale její součástí. Děti si odnesly hodnotné ceny od sponzora soutěže, svozové 
firmy AVE Plzeň. Karnevalový rej uspořádala 81. MŠ pro děti v sále internátů na 
Karlovarské třídě. Nechybělo ani pohádkové představení O Palečkovi. 
 
Začátkem června 2006 byly zahájeny oslavy 105. výročí založení hasičského sboru 
v  Bolevci. 3. červen se stal dnem D na bolevecké návsi. Prvními gratulanty byli nejmenší 
hasiči ze 4 spolupracujících MŠ – Soptíci, Vydrýsci, Čertíci a Floriánci. Zlatým hřebem 
tohoto bloku programu bylo vystoupení účastníků Mistrovství Evropy hasičů a 
záchranářů roku 2005 v Ostravě, družstva Soptíků. Slavnou historii sboru připomnělo 
i vystoupení s historickou sborovou stříkačkou, koněspřežnou ruční pádlovkou Smékal 
z roku 1902, kterou sbor pořídil ve svých počátcích s významnou pomocí obce za 
2700 Kč. 
 
A nechyběli další hosté ze spřátelených sborů, bylo jich na 500. Bolevečtí sklízejí úspěchy 
i v soutěžích, kdy družstvo žen bylo nejlepší v roce 2005 i 2006. Muži byli druzí v Plzni. 
Sbor se stará i o kulturní vyžití spoluobčanů, pověstné jsou hasičské plesy nebo stavění 
májky na bolevecké návsi, v mnohém spolupracuje se Sdružením boleveckých rodáků. 
 
 
Nový projekt pro děti připravil MO ve spolupráci se Střediskem volného času dětí a 
mládeže v Ledecké ulici. Ve dvou týdenních cyklech trávily prázdninový čas děti na 
příměstském počítačovém táboře. Do areálu hasičů na Bílé Hoře denně přivážel autobus 
tři oddíly táborníků. Práce na počítačích střídala sportovní a vědomostní hry. Kromě 
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toho děti měly možnost koupání v Boleváku, navštívit plzeňskou radnici, rozhlednu na 
Sylvánu či ZOO. 
 

 
 
 Obr 10: Děti se na příměstském táboře ani chvilku nenudily a náramně jim chutnalo 
 
Na Vinicích bylo 18. 9. 2006 otevřeno Mateřské centrum Městské charity Plzeň. Barevná 
herna s hračkami, počítačová učebna, místnost pro výuku a výtvarné činnosti a zrcadlový 
sál pro pohybové aktivity jsou určeny dětem a jejich rodičům, ale i seniorům. Vstupné 
pro dospělé zdarma, jedno dítě platí 30 Kč, každé další 20 Kč. Slavnostního otevření 
centra se mj. zúčastnil také biskup František Radkovský. 
 
Barevná zahrada byl dlouhodobý záměr ředitelky 78. MŠ, která má kapacitu 150 dětí. Je 
šestitřídní, profilovaná převážně na estetické aktivity, tzn. výtvarné a pracovní. Od 
8. 9. 2006 se dominantou školní zahrady stal herní prvek Loď.  
Myšlenku ředitelky bylo možno uskutečnit díky dotaci Fondu životního prostředí města 
Plzně ve výši 444 100 Kč a příspěvku MO Plzeň 1 ve výši 29 750 Kč. 
 
Projekt Nebe plné hvězd vznikl před pěti lety a má za sebou řadu soutěžních galavečerů. 
Jde o pěveckou soutěž základních škol MO Plzeň 1. Soutěžní večer probíhá za účasti 
veřejnosti. Semifinálový večer byl v listopadu. 
 
Skautské středisko Limba Plzeň uspořádalo 9. a 10. září 2006 v Lochotínském parku vedle 
ZOO dva dny plné her, soutěží a radovánek. Středisko sídlí v klubovně u Seneckého 
rybníka a navštívit ho mohou děti od 7 do 15 let každé úterý a ve čtvrtek děti od 5 do 8 
let. 
 
Od října se otevřelo nízkoprahové zařízení Čekanka, které slouží dětem a mládeži v okolí 
SVČ v Ledecké ulici. Účelem klubu je vytvoření bezpečného prostoru, který je jiný než 
rodinné a školní prostředí. Provozní doba je od 14 do 19.30 hodin. 
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11. 11. 2006 uspořádal turistický oddíl sdružený v Asociaci turistických oddílů mládeže 
ČR při Klubu Českých turistů v prostoru lesů v Bolevci první pohárový závod v turistických 
závodech pro závodníky z Plzeňského kraje. Šlo o krosový běh po vyfáborkovaných 
tratích. Při pořádání akce turistům významně pomohli bolevečtí hasiči, kteří bezplatně 
zapůjčili svou chatku a výcvikové prostory u konečné tramvaje č. 4. 
 
Mimořádnou pozornost věnují bolevečtí hasiči dětem a mládeži. V roce 2006 uspořádali 
téměř dvě desítky besed o požární bezpečnosti a ukázek z práce hasičů pro děti ZŠ a MŠ 
v obvodě. Tou největší akcí bylo tradiční zabezpečení programu pro účastníky 
Bambiriády. Asi tisícovka dětí si mohla v řadě vtipných soutěží a her vyzkoušet svůj talent 
pro práci s hasičským nářadím a výstrojí. S činností hasičů se mohli seznámit v bolevecké 
a 7. ZŠ i celé řadě mateřinek. Pravidelnou celoroční činnost bolevečtí hasiči zajišťovali 
na 24., 60., 78. a 90. MŠ. Populární Soptíci byli v srpnu na Mistrovství ČR hasičských 
záchranných sborů v Karlových Varech. 
 
Populární hasičská soutěž Poslední káď prožila v roce 2006 významnou změnu. Poprvé 
se pod záštitou prodejny Porsche Plzeň konala jako Porsche Cup. V pořadí již 16. ročník 
soutěže se uskutečnil 4. 11. v areálu Lopatárny. Ozdobou byl start mistryň ČR a 
olympijských vítězek z Chválenic. V soutěži nechyběla ani domácí družstva mužů i žen. 
Ženy vybojovaly i místo na stupních vítězů. Letošního ročníku se zúčastnilo 21 družstev 
mužů a 8 družstev žen. Loňské vítězství obhájilo družstvo mužů z Vítně, druhé získal 
Kostelec a bronzové byly Hůrky. Nejlepším plzeňským týmem byla na 6. místě 
Doubravka. Zlatou v ženách získala Víteň, druhé byly Chválenice a třetí bolevecká 
děvčata. 
 
V pořadí VI. ročník orientačního závodu mladých hasičů Pohádkový les připravili spolu 
s MO Plzeň 1 bolevečtí hasiči. Světélky označená trať vedla v okolí hasičského areálu, 
rozhodčími byly pohádkové bytosti. Postupně vyběhlo 37 pětičlenných hlídek 
rozdělených do tří kategorií. Na 200 dětí z Plzně-města a Plzně-severu tu bojovalo 
o nejlepší výsledek. Nejlépe se vedlo mladým hasičům ze Všerub. Skvěle si vedli 
i bolevečtí Vydrýsci a Floriánci. 
 
Proč??? Se ptají bolevečtí hasiči po nedávném řádění neznámých vandalů v jejich 
depozitáři historické požární techniky. Pečlivě a s velkými náklady udržované historické 
automobily totiž byly velmi poškozeny. Šetření předali policii. A i když se nic neztratilo, 
škody jsou mnohatisícové a následné opravy budou bolevecké hasiče  stát značné  úsilí. 
Na Mikuláše dostali loni bělohorští hasiči od svého zřizovatele nové požární vozidlo a 
letos se dostalo i na jednotku sboru hasičů v Bolevci. 
 
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Plzni na Lochotíně sdružuje kolem 
190 členů, která každý měsíc pořádá v Šafránkově pavilonu LF UK členské schůze, na 
které zve přednášející z různých oborů lidské činnosti. Ať už to byl ředitel ZOO, nebo 
přednášky lékařské z ORL MUDr. Slípky či MUDr. Bočka o oboru kardiologie. Organizace 
pořádala také zájezdy, v květnu například to byla prohlídka Senátu České republiky  nebo 
Strahovského kláštera. Členové navštívili také nově zrekonstruovanou Měšťanskou 
besedu a v červnu a září se zúčastnili ozdravných pobytů v hotelu Šumava v Srní. 
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V úterý 24. 10. 2006 se v 7. MŠ uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče 
s názvem Podzimní zahrada, obsahovalo i soutěžní klání v 10 disciplinách. Nedílnou 
součástí slavnosti byla výstava dětských výtvorů. Mezi soutěžními disciplinami byl např. 
sběr a navlékání listů, skákání v pytli, malování draka nebo třídění podzimních plodů. 
Zpestřením bylo i grilování uzenin. 
 
78. MŠ uspořádala hallowenskou stopovačku, při které na konci cesty na děti čekalo 
překvapení. Všichni dostali rozsvícený lampionek a u školky následoval ještě malý 
ohňostroj. Pak si všichni zúčastnění pochutnali na opečeném špekáčku a jablečné 
buchtě. 
 
O co nejširší nabídku aktivit se snaží Bolevecká ZŠ. Výuka v 1. ročníku bude od nového 
školního roku probíhat podle školního vzdělávacího programu, který spojuje 
dlouholetou tradici v propojení kvalitní výuky a sportovního vyžití. Škola je zapojená do 
mezinárodních projektů, k nejvýznamnějším patří Sokrates, v jehož rámci se uskutečňují 
výměnné pobyty dětí.  
 
Ve škole mají děti možnost navštěvovat hodiny ambulantní nápravné péče. Je zde 
otevřena speciální třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve sportovních 
třídách se žáci věnují házené a volejbalu. Ke sportovním účelům slouží tělocvičny, 
respirium, venkovní areál hřišť s umělým povrchem. Letos byla uvedena do provozu 
nafukovací hala, která je využívána i veřejností. 
 
15. 11. 2006 oslavila 91. MŠ 25. výročí založení. V roce 1981 ji tvořilo osm tříd a čtyři 
oddělení jeslí. Nyní má škola pět tříd včetně jedné logopedické a navštěvuje ji 126 dětí. 
Hlavní slovo při oslavách měl dětský pěvecký sbor Berušky. Celý den se pak nesl v duchu 
her a kouzel a nechybělo ani občerstvení, o které se postaraly zdejší kuchařky. 
 
Vysoká škola v Plzni o.p.s. s rektorátem v Ledecké ulici a dalšími výukovými prostorami 
v objektech v ulici Komenského a Bolevecké ul. vstoupila v roce 2006 do svého 
5. akademického roku. V roce 2001 se stala první vysokou školou neuverzitního typu 
v ČR nabízející vzdělávání v balářských zdravotnických programech. V současnosti nabízí 
studium ve třech studijních programech – Ošetřovatelství s oborem Všeobecná sestra 
v prezenční i kombinované formě výuky a oborem Porodní asistentka.  
 

                                              
 

Obr. 11, 12: Jedna z učeben VOŠ v Ledecké ulici a knihovna 
 

Druhým programem je Specializace ve zdravotnictví, který má obory Fyzioterapie, 
Ergoterapie, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. V září 2006 byl na škole 
zaakreditován studijní program Veřejné zdravotnictví s oborem Ochrana veřejného 

http://www.vosplzen.cz/upload/4815e2d1b1d4f.jpg
http://www.vosplzen.cz/upload/4815e2bb93995.jpg
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zdraví. Všechny programy nabízejí tříleté vysokoškolské bakalářské studium. Zájem 
o studium je velký.  
 
Každoročně je přijímáno kolem 66 % studentů z celkového počtu přihlášených. 
Předpokladem je, že v průběhu dvou let se počet studentů zvýší na 900. Od svého vzniku 
se specializuje na aktivity a správný životní styl u seniorů. Na škole pracuje Univerzita 
třetího věku, kde z původních 20 posluchačů vzrostl počet na 90. Na Univerzitu třetího 
věku navazuje Klub absolventů U3V. V rámci Katedry celoživotního vzdělávání jsou 
nabízeny veřejnosti vzdělávací kurzy, semináře a přednášky. 
 
Pod názvem Milujeme matematiku proběhl na 31. ZŠ projekt, který umožňuje žákům 
využívat nejmodernější metody výuky. V tomto školním roce zde byla vybudována nová 
učebna matematiky. Žáci využívají programy Cabri Geometry II Plus, Derive 6 a programy 
určené pro výuku matematiky na 2. stupni ZŠ. 
 
Již šest let působí na 34. ZŠ školní klub, který je zařízením pro zájmové vzdělávání žáků 
šestých až devátých tříd. Nabízí využití volného času v odpoledních hodinách nebo 
v době mezi odpoledním vyučováním. Je rozdělen do dvou částí. Tou první je nabídka 
využití volného školního klubu. Zde si mohou žáci na počítačích s připojením na 
internetu vyhledat podklady pro referáty a další informace.  
 
Klub je vybaven knihovnou, kulečníkem, stolním fotbalem, nabídkou stolních her, CD a 
časopisů. Druhou část klubu tvoří zájmové kurzy sportovního, uměleckého 
i vzdělávacího směru. Docházka je dobrovolná. Každý měsíc pořádá školní klub 
zajímavou akci. Již proběhla soutěž Dopravní liga 2006 a řada dalších. 
 
Poslední říjnový víkend 2006 se přírodovědci a tanečníci ze 7. ZŠ a MŠ rozhodli vyjet do 
přírody. Pionýrská skupina Mikulka pro ně přichystala taneční prázdniny spojené 
s poznáváním tajuplných míst a přírodních krás Nepomucka a jeho okolí. Druhý den 
jejich cesta vedla na vodní zámek Blatná. 
 
V cyklu Výpravy za poznáním pod názvem Putování s Mikulkou se vydali přírodovědci a 
tanečníci 7. ZŠ a MŠ a členové PS Mikulka do jižních Čech. Ubytování bylo v obci Vidov 
poblíž Českých Budějovic a odtud podnikaly děti výlety za poznáním jižních Čech. První 
den patřil Českému Krumlovu, druhý pak návštěvě Jihočeského muzea v Českých 
Budějovicích a prohlídce historického centra města. Zaujala i přírodní rezervace 
u  Nových Hradů. Na závěr čekala na děti návštěva ZOO Ohrada a prohlídka loveckého 
zámku Ohrada a zámku Hluboká. 
 
ZOO Plzeň 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně slavila v roce 2006 hned čtyři významná 
výročí najednou.  
 
Tím stěžejním bylo výročí založení zoologické zahrady IRIS v roce 1926 na levém břehu 
Radbuzy u bývalé vojenské plovárny. Plzeň může být hrdá na to, že její ZOO, byť 
z dnešního pohledu spíše zookoutek, vznikla jako druhá v Československu. Dříve byla 
vybudována jen zahrada v Liberci, ale vzhledem ke skutečnosti, že žilo ve městě v té 
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době téměř výhradně německé obyvatelstvo, lze tu plzeňskou považovat za první 
českou zoologickou zahradu na našem území. Pro zajímavost – Pražané se svojí ZOO 
v  Tróji dočkali až o pět let později. 
 
Druhé v roce 2006 připomínané výročí patří právě spolku IRIS. Byl založen v roce 1901 a 
věnoval se chovu akvarijních rybek a terarijních živočichů.  
 
Další dvě výročí už byla plně spjata s prvním plzeňským obvodem – s Lochotínem a 
Vinicemi. V roce 1961 zde byla pro veřejnost otevřena botanická zahrada a o dvacet let 
později se obě zahrady po osamostatnění od tehdejšího Parku kultury a oddechu spojily 
v jeden celek –  Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně.  
 
Založení botanické zahrady a přemístění ZOO na Lochotín do těsného sousedství letního 
amfiteátru učinilo z této části města, řečeno dnešním jazykem, významnou zónu 
krátkodobé rekreace a volnočasových aktivit. Svou návštěvností, přesahující každoročně 
300 000 osob, je stále nejnavštěvovanějším plzeňským turistickým cílem. Takže jestliže 
první plzeňský obvod, jakožto ve svém celku nejmladší část krajské metropole, nemá 
prakticky žádné významnější pamětihodnosti, zoologická s botanickou zahradou mu 
tuto absenci plně kompenzují.  
 
Navíc historický statek Lüftnerka proměněný v živý zemědělský skanzen konce 19. a 
začátku 20. století se stává místem pravidelného setkávání se staročeskými zvyky a 
obyčeji. Co do přitažlivosti prostředí a bohatosti programu není v Plzni žádné druhé 
takové místo. Příkladem mohou být adventní a vánoční tvůrčí dílny, Pohromniční 
svíčkování či staročeské masopustní veselí.  
 
Masopustní průvod s rekordním počtem masek vyšel i v roce 2006 ze sídliště Vinice. 
Šťastnou cestu mu zde popřál jménem vedení prvního plzeňského obvodu místostarosta 
Jiří Uhlík. Poté zamířil ke statku v ZOO, kde Masopust III. se selkou „Lüftnerkou“ 
zameditovali nad slaměným kohoutem, kterého čeká „smrt“ useknutím hlavy. I takový 
zvyk patří k masopustu a je velice starého data. Masopustní průvod ukončilo i letos 
vhození zapáleného Bakchuse do Mže u Kalikovského mlýna. Tento akt symbolizuje 
loučení se zimou. 
 
Specialitou masopustního průvodu z Vinic do centra Plzně jsou pravidelně masky a 
chybět nemohly koblihy do doprovodné soutěže o Plzeňského koblížka. Tentokrát je 
připravila kuchařka známá z televizní Prima vařečky, Jana Augustová. Z pěti receptur 
našich prababiček získaly nejvíce bodů ochutnávačů třené koblihy podle Magdaleny 
Dobromily Rettigové. 
 
Další nejbližší akcí z volného cyklu Český rok na vsi byly i v roce 2006 tradiční Velikonoce 
na Lüftnerce; byly ve znamení brnkaček a řehtaček, ale samozřejmě i všeho ostatního, 
co k těmto svátkům jara patří. 
 
Oslavy významných výročí zahájil 31. března 1. reprezentační ples zoologické a 
botanické zahrady v Měšťanské besedě a o den později retrospektivní výstava 
v mázhausu plzeňské radnice. 
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Zářijová návštěvnost lámala rekordy a to i díky řadě akcí, které zde probíhaly. Byl to 
festival lidových a tradičních řemesel, Slavnosti babího léta s 1. oblastní výstavou jiřinek. 
Hned na začátku měsíce uvítala zahrada 250 tisícího návštěvníka. 
 
O tuto čest se podělila tříletá dvojčátka Kačenka a Janička Volfovy z Plzně. Třetí ročník 
řemeslnění představil ke dvacítce řemesel. První oblastní výstava jiřinek nabídla 
skvostný výběr těchto květin. 
 
 

 
 

Obr. 13: Statek Lüftnerka 
 

6. 9. 2006 oslavy 80. výročí ZOO vyvrcholily. Jejich dominantou bylo otevření dvou 
rozlehlých venkovních expozic severní a jižní Ameriky. Stěžejními zvířaty expozice 
severní Ameriky se stala skupina rysů a skunků, jižní Ameriky pak lamy, pštrosové nandu 
a kapybary, které se zase vrátily mezi zvířata chovaná plzeňskou ZOO. Novinkou se také 
staly výběhy s muntžaky malými a vzácnými kamzíky – goraly tmavými.  
 
K novým expozicím roku 2006 patřil i ptačí srub a voliéra dravců pod Sibiřským srubem. 
Zoogeografický celek Severní Ameriky současně zpřístupnil pro návštěvníky 
jihovýchodní svahy pod statkem Lüftnerka. 
 
V den hlavních oslav se také křtila kniha o botanické a zoologické zahradě. Vzniknout 
mohla díky finančnímu příspěvku MO Plzeň 1 a Nadace 700 let města Plzně.  
Rok 2006 byl pro pracovníky zahrady významný i co do nových přírůstků. Po několika 
letech marného snažení se tamní chovatelé dočkali úspěchu. Jako jediným v České 
republice se jim podařilo rozmnožit vzácného černého varana druhu Varanus Beccarii. 
Dva malí varani se vylíhli ještě před silvestrovskou půlnocí a další dva si počkali až na 
nový rok. Stali se tak prvními mláďaty ZOO Plzeň roku 2006. 
 
Dalšími vzácnými přírůstky v lednu 2006 pak byli noháči kapští. Pro expozici Tajemný 
noční svět Afriky byli odchyceni ve volné přírodě a přivezeni z Tanzanie. Tento větší 
hlodavec se pohybuje skokem jako klokan.  
 
V březnu 2006 se pak novými přírůstky stalo 12 mláďat velmi jedovaté zmije gabunské. 
Z 25 centimetrů dlouhých „šňůrek“ vyrostli metr a půl dlouzí robustní hadi. K vidění jsou 
v africkém nočním pavilonu.  
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Koncem září 2006 se v plzeňské ZOO narodila 4 mláďata afrického krokodýla čelnatého. 
ZOO Plzeň je jednou z nejúspěšnějších českých zoologických zahrad v chovu těchto 
obojživelníků.  
 

 
 

Obr. 14: Krokodýl čelnatý 
 
Původně neplánovanou voliéru získali v roce 2006 v plzeňské zoologické zahradě 
plameňáci. Vedení zahrady ji nechalo postavit kvůli nebezpečí ptačí chřipky. 
 
Dva klokany parma – samce a samici - ukradli neznámí zloději v březnu 2006 z plzeňské 
ZOO. Pracovníci zahrady nejdříve doufali, že se toulají někde po objektu, pak objevili 
násilně vytržený plotový dílec vnější ohrady.  
 
Novou expozici nabídl v roce 2006 statek Lüftnerka v areálu plzeňské zoologické 
zahrady. Věrná kopie světničky s dobovým vybavením je ukázkou života lidí na venkově 
v 19. století. Život v minulosti ukazuje i maketa vesnice pohyblivými figurkami, umístěná 
o patro výš v podkroví.  
 
Zázrak z říše rostlin mohli vidět návštěvníci od jara až do října 2006 v plzeňském 
Dinoparku. 180 cm druhohorní vysoký jehličnan wollemia, o kterém byli odborníci 
přesvědčeni, že již na Zemi neroste, byl objeven v rokli parku Wollemi nedaleko Sydney 
v počtu několika desítek kusů a jeden exemplář se dostal i do České republiky.  
 
Novou atrakci získala Plzeň v podobě vyhlídkového vláčku, který poprvé vyjel 15. 6. 2006 
z náměstí Republiky do zoologické zahrady. Do prázdnin jezdil v sobotu a v neděli 
s hodinovým jízdním řádem, o prázdninách i ve všední dny. Cena jízdného byla pět 
korun. 
 
 
FN Plzeň 
V lednu 2006 se na základě zákona spojila dvě největší zdravotnická zařízení v Plzni, a to 
FN Plzeň a Vojenská nemocnice v Plzni. Sloučení sledovalo zefektivnění a racionalizaci 
péče o nemocné. V jedno se konkrétně spojila oddělení dermatovenerologické, oční, 
ORL, psychiatrické, radiodiagnostické, rehabilitační, neurologické, nemocí z povolání, 
klinických laboratoří a nukleární medicíny.  
  

http://www.zooplzen.cz/zvirata/druhy/plazi/iid_341/krokodyl-celnaty.aspx
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Ve FN Plzeň měli v roce 2006 k dispozici jako druzí v republice nový diagnostický přístroj 
PET/CT. V té době nejprogresivnější technologie v sobě spojuje přesné anatomické 
zobrazení těla se zobrazením látkové přeměny tkání. PET/CT dokáže odlišit zdravou tkáň 
od nádorové tkáně a slouží k zvolení optimální léčby pacientů. 
 
Jako první v České republice představila v roce 2006 Urologická klinika FN Plzeň 
převratnou operační techniku, mimoinvazivní laserovou operaci prostaty, tzv. 
fotoselektivní vaporizaci (vypařování). Mimořádně šetrná a efektivní metoda přináší 
nejen zjednodušenou léčbu zvětšené prostaty, ale i rychlý návrat pacienta do běžného 
života.  
 
Více než 40 stromků a keřů vysázeli na jaře 2006 sponzoři a přátelé 
hematoonkologického oddělení Dětské kliniky FN Plzeň na zahradě pod okny oddělení 
před pavilonem F v lochotínském areálu nemocnice. Jsou členy sdružení Haima, které 
tvoří zdravotníci, rodiče a přátelé dětí, které se zde léčily. 
 
Další novou metodu operací jater zavedla v roce 2006 Chirurgická klinika FN Plzeň. Tato 
technika takzvanou neanatomickou resekcí jater Habibovou metodou umožňuje 
operovat i ty pacienty, kteří by jinak neměli šanci na chirurgickou léčbu. 
 
Nové pracoviště krátkodobé artroskopie otevřela v roce 2006 při Klinice ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň na Lochotíně. Zajišťuje výkony pro pacienty 
z celé republiky. Samostatné artroskopické pracoviště získalo vlastní nový operační sál, 
a tím se v rámci kliniky uvolnily kapacity na takzvaných velkých operačních sálech. 
Ortopedové tak od té doby mohou provádět více plánovaných výkonů a díky tomu se 
zkrátily čekací doby.  
 
Více šancí na uzdravení získali v roce 2006 pacienti s těžkým poškozením ledvin, které 
vyléčí jen transplantace. Lékaři FN Plzeň totiž začali jako první v České republice využívat 
transplantační metodu – odebírání ledvin od pacientů s nebijícím srdcem.  
 
 

    10. Sport  
 
Díky několika dnům silných mrazů mohli v druhém lednovém týdnu 2006 nadšenci 
vytáhnout brusle a vydat se na zamrzlou hladinu Boleveckého rybníka.  
Bronzová olympijská medailistka, Plzeňanka Kateřina Kůrková opanovala 15. 1. 2006 na 
Velké ceně Plzně ve sportovní střelbě soutěž ve vzduchové pušce. Porazila druhou 
Renatu Mauerovou-Rozanskou z Polska o 3,7 bodu a vylepšila si tak čtvrté místo 
z pátečního úvodního dne. Na medailové pozice dosáhli i Miroslav Januš, který byl druhý 
ve střelbě na běžící terč, a ve vzduchové pistoli Lenka Hyková. Stříbrná olympionička 
z Atén skončila třetí. 

31. ledna 2006 byl v TJ Rozvoj Plzeň založen nový turistický oddíl Aktivní stáří, který si 
dal za úkol připravovat program seniorům. Jako první akci nabídl turistický pochod 
s názvem Senior pochod na sobotu 30. září a konal se u příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů. Senioři starší 60 let neplatili startovné a byla pro ně připravena trasa 8 km. 
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Na jaro 2007 se připravuje ve spolupráci s MÚSS Domov Penzion, Plzeň Bolevec, 
turistickou akci Májový senior pochod. 
 

Sportovním nadějím patřila v pátek 3. 3. 2006 obřadní síň plzeňské radnice. Vyhlášení 
nejlepších sportovců města Plzně za rok 2005 v kategoriích žactva a dorostu zde pod 
záštitou primátora města přichystala Nadace sportující mládeže. Mezi úspěšnými 
nechyběli ani sportovci z prvního plzeňského obvodu, kterým přišel v zastoupení 
starosty pogratulovat a předat ceny předseda městské i obvodní sportovní komise a 
zastupitel obvodu Petr Tofl.  

Pořadí mladších žáků ovládl plavec PK Slávia VŠ Plzeň Šimon Ambrož. Jeho loňskou 
bilanci zdobí 8 titulů mistra republiky. Na dva roky starý triumf, tehdy ještě mezi 
mladším žactvem, navázala kick-boxerka Martina Jindrová z Naramy. K vítězství 
v kategorii staršího žactva jí pomohly tituly mistryně světa i Evropy.  

Titulem Sportovec Plzně roku 2005 mezi dorostenci se může pyšnit orientační běžec 
Štěpán Kodeda. K vítězství v anketě ho výrazně přiblížila sbírka medailí z mistrovství 
Evropy. Blahopřát mladým sportovcům přišli vrcholní představitelé města, ale 
i vynikající seniorští sportovci minulosti a současnosti. Mezi nimi nechyběl olympijský 
vítěz ve sportovní střelbě z Mexika 1968 Jan Kůrka, mnohonásobná mistryně ČR 
v lukostřelbě Barbora Horáčková, automobilový šampión Václav Pech junior či moderní 
pětibojař Michal Michalík. 

Zasloužené pozornosti se vedle sportovců dostalo také trenérům. Za dlouholetou práci 
při výchově sportovních talentů převzali ocenění Jiřina Koptíková (sportovní 
gymnastika), Miloš Kopecký (fotbal) a Jindřich Král (plavání). 
 
Plzeňští otužilci se 11. března 2006 loučili se zimní sezónou ve Velkém boleveckém 
rybníku. Vzduch měl plus sedm stupňů Celsia a voda plus jeden. Plzeňští otužilci trénují 
na Boleváku třikrát týdně a účastní se soutěží, při nichž uplavou v ledové vodě až 
kilometr.   
 
V Západočeské lize v házené žákyň opět v sezóně 2005/2006 hráčky DHC Plzeň 
nezklamaly a ve všech kategoriích stály na bedně. Starší žákyně B, přestože byly ve své 
kategorii prvním rokem, skončily na pěkném 3. místě. Ještě o stupínek lépe zakončily 
soutěž minižákyně A. Na nejvyšší příčku se dostaly a vítězkami oblastní soutěže 
v kategorii mladších žaček se staly hráčky DHC Plzeň A, které se radovaly z postupu na 
Mistrovství ČR. 
 
Potvrdily tak platnost loga svého oddílu: DHC Plzeň = Dej Házené Co Potřebuje Lásku 

Zdraví Energii Nasazení 

 

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň - Lochotín znovu zahájilo provoz na 
Dětském dopravním hřišti 3. 4. 2006. Ten den byla uspořádána akce ve spolupráci s 
ÚMO Plzeň 1 a Městskou policií Plzeň pod názvem „Semafor má zelenou“. Dětské 
dopravní hřiště bylo od tohoto dne používáno v dopoledních hodinách pro výuku 
dopravní výchovy dětí mateřských škol, základních škol, základních škol praktických a 
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Dětského diagnostického ústavu Plzeň – Lochotín. V odpoledních hodinách je celý areál 
dopravního hřiště otevřen pro veřejnost. 

 
 

Obr. 15:  Nově nabyté znalosti z dopravního hřiště jsou pro děti velmi důležité 
 

Největší rybářské závody v historii Plzeňského kraje s názvem Plzeňská udice 2006 se 
uskutečnily o víkendu 22. a 23. dubna na Velkém Boleveckém rybníku. Tyto závody byly 
součástí akcí k zahájení turistické sezóny v Plzni a měly by zahájit tradici nového 
oblíbeného turistického cíle nejen pro Plzeňáky. 
 
Pořadatelem byla místní organizace Českého rybářského svazu Plzeň 3eCity ve 
spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně. K akci byla vydána výroční 
turistická známka, která bude distribuována pouze při konání závodu.  
 
Pro diváky byl připraven i doprovodný program ve spolupráci s kynology – soutěž 
v předvádění dovedností nejstaršího přítele člověka – psa. Děti zaujaly rovněž rybářské 
soutěže na suchu. Závod Plzeňská udice by měl být do budoucna akcí, na kterou se těší 
nejen závodníci, ale i diváci.   

Sobotní odpoledne 13. 5. 2006 patřilo v lochotínském skateparku akci United Skate 
Parade. Mezi mladými bikery zvítězil s převahou Vašek Moule, za ním byl Honza Němec 
a třetí místo si vyjel Dominik Turek. Na skejtu se nejvíc dařilo Michalu Vrkočovi, o druhé 
a třetí místo se podělili Miki Rendl a Ondra Šindelář. Do pozdních hodin se zde pak 
vystřídala řada kapel k potěše všech přítomných. 
 
OKČT při TJ Lokomotiva Plzeň uspořádal 27. 5. 2006 12. ročník veřejné cyklistické jízdy, 
největší a nejmasovější svého charakteru v západních Čechách, nazvané Na kole z Plzně 
na hrad. Startovalo se a cíl byl u Kamenného rybníka v Plzni-Bolevci, trasy byly silniční 
35, 60, 100, 150, 200 km, horská 30, 50, 80 km, dětská 13 km.   
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Již 2. ročník závodu horských kol Sportem proti drogám se uskutečnil 3. 6. 2006. Závodilo 
se ve 13 věkových kategoriích. Kategorie Junioři byla vypsána o Pohár starosty MO 
Plzeň 1. Délka a obtížnost tratí byla volena vzhledem k věkovým kategoriím - žákovská 
(850 m), juniorská (1850 m) a dospělá (2500 m). Své schopnosti si přijelo vyzkoušet přes 
100 závodníků nejen z Plzně a okolí, ale až z Chomutova, K. Varů, Horažďovic.   
 
6. 6. 2006 připravilo Středisko volného času dětí a mládeže z Ledecké ulice pro děti z MŠ 
v obvodě odpoledne plné sportu. Mimo jiné  tu proběhla Olympiáda MŠ o pohár starosty 
MO. Závodilo sedm týmů a pohár si vysloužili Zajíčci z 90. MŠ. Druzí skončili Kosíci 
z 87. MŠ a třetí místo obsadili Motýlci ze 46. MŠ. 

V sobotu a v neděli 18. a 19. 6. 2005 proběhlo v Karviné Mistrovství ČR v házené starších 
žáků. Jednalo se o finálové kolo Žákovské ligy starších žáků, do kterého se postupně 
probojovalo pouze 6 nejlepších družstev z celé republiky. A mezi těmito celky byl 
i zástupce západních Čech, SSK Talent 90 Plzeň při Bolevecké ZŠ.  Domácí Baník Karviná   
využil svého prostředí a jako jediný naše žáky porazil. Ve všech zbývajících zápasech se 
nám podařilo zvítězit a vybojovat tak krásné druhé místo. 

Vynikající výkon celého družstva navíc podtrhnul i zisk tří individuálních cen. Petr 
Vinkelhöfer a Pavel Mezek byli vybráni do All stars turnaje, Pavel Mezek byl navíc se 
39 brankami nejlepším střelcem celého turnaje. 

Na podzim 2006 byl otevřen Ice - park, kluziště a bruslařská dráha v Centrálním parku. 
Záměrem bylo dopřát veřejnosti možnost rekreačního bruslení po celý rok. Tyto umělé 
plochy na bruslení jsou zprovozněny jen na několika málo místech v republice. Kluziště 
má rozměry 30x20m a pevné mantinely vysoké 1,2 m. Na tuto plochu navazuje 
bruslařská dráha šířky 2,5 m, která má tvar písmene U. Kluziště má i sociální zázemí 
s umyvadly a toaletami.   
 

                                   
 

Obr. 16, 17, 18: Děti se v Ice-parku vyřádí 
 

Třiadevadesátiletý Ladislav Nicek byl ozdobou otužilecké akce, která se konala 
2.  12.  2006 na Boleveckém rybníku. Pochvaloval si, že voda měla 7°C, a byla tedy „jako 
kafíčko“. Bývalý vysokoškolský profesor svou vůlí dokázal překonat i rakovinu.  

    
 
 

http://www.sportpark1.eu/fotogalerie/galid_2157/dopoledni-brusleni-pro-zakladni-skoly.aspx
http://www.sportpark1.eu/fotogalerie/galid_4712/odpoledni-kurz-pro-rodice-a-deti-21-4-2016.aspx
http://www.sportpark1.eu/fotogalerie/galid_4709/ranni-kurzy-1-zs.aspx
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    11. Bezpečnost  
 
Policie 
Na plzeňské policisty se během prvních dvou měsíců roku 2006 obrátila desítka 
důchodců, která oznámila, že se jim z bytu ztratily peníze. Proto před zloději a 
podvodníky policisté varovali širokou veřejnost. Pobertové na první pohled většinou 
vypadali seriózně a vzbuzovali dojem, že jde o důvěryhodné lidi. Jejich cílem bylo zjistit, 
zda má důchodce doma uložené nějaké peníze a kde. Spoléhali na důvěřivost starých 
lidí, na jejich naivitu a leckdy i na fyzickou bezmocnost. K tomu, jak se vetřít do jejich 
přízně a následně i do bytu, používali nejrůznější záminky.   
 
V Plzni se policisté opakovaně setkali s tím, že zloděj tvrdil, že nese výhru. Zloděj se 
důchodci zmínil, že firma jej vybrala jako výherce, předal mu hotovost a pozoroval, kde 
má uložené peníze. Během několika minut jej okradl.  Oběť pak po jeho odchodu zjistila, 
že místo výhry o peníze přišla.   
 
Policisté proto žádali všechny, kteří mají rodiče (prarodiče) v důchodovém věku, aby je 
varovali. Právě tato věková skupina je častým terčem zlodějů a podvodníků. Toto 
varování platí stále. Varujte seniory, aby do svých domů a bytů nepouštěli nikoho cizího, 
pokud o jeho návštěvě nebyli předem oficiálně informováni, a upozorněte je na možná 
rizika. Měli byste připomenout takové věci, jako že přeplatky firmy nevyplácejí. Pokud 
budou mít pocit, že se u jejich dveří někdo podezřelý objevil, ať okamžitě kontaktují 
Policii České republiky na tísňové lince 158.  
 
V pátrání policistům může pomoci, když si lidé všimnou popisu pachatelů. Důležitou 
indicií pro ně bude informace, zda pachatel odjel s nějakým vozidlem. Podstatná je vždy 
tovární značka, registrační značka a barva vozu. 
 
Za léta, kdy je na Lochotíně služebna městské policie, byly její hlídky v roce 2006 nejvíce 
vytíženy. MP byla úspěšná v řešení konkrétních záležitostí. Řešila mnoho událostí od 
rvaček v hospodách přes krádeže až po manželské hádky. Členové MP navštěvovali letní 
tábory, otevírání nových hřišť. 
 
Hasiči 
Plzeňští hasiči v lednu 2006 započali s kontrolou střech na 30 halách a velkých budovách, 
kde se shromažďuje hodně lidí. Je to reakce na lednové zřícení střech v Německu a 
Polsku, kde zahynuly desítky lidí. Jedná se hlavně o bazény a nákupní centra. Kontroly 
byly zaměřeny na zatíženost střech sněhem a na únikové cesty. Dalších 20 budov bylo 
kontrolováno v ostatních částech Plzeňského kraje.  
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Plzeň Bolevec se i v roce 2006 zaměřovala zejména 
na preventivně-výchovnou činnost a odborný výcvik. Připravila a realizovala mnoho akcí 
v mateřských a základních školách, zúčastňovala se společenských událostí a zároveň 
vyjížděla k řadě požárů, technické pomoci a prověřovacím cvičením.  
 



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 59  

 
Obr. 19: Bolevečtí hasiči si nové auto zasloužili 

 
Stejně tak Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bílá Hora v roce 2006 prokazovala svou 
vysokou úroveň. Velitel jednotky konstatoval plnou akceschopnost jednotky v rozsahu 
24 hodin po celý rok. Činnost byla soustředěna především v teritoriu MO Plzeň 1, ale 
v řadě aktivit výrazně přesahovala rámec plzeňského prvního obvodu a ovlivňovala 
dobrovolnou „hasičinu“ na regionální úrovni.  
 
 

    12. Osobnost 
 
Za úspěchy plzeňské zoologické a botanické zahrady je potřeba vidět úsilí jejích mnoha 
nadšených pracovníků. Mezi těmi, kteří v ní nechali nezapomenutelný otisk, je rozhodně 
postava Miroslava Vaňouska (9. 9. 1922 – 16.11. 2007). 

  

          Obr. 20: Miroslav Vaňousek 

Miroslav Vaňousek byl realizátorem projektu botanické zahrady a její dlouholetý 
vedoucí, významný plzeňský přírodovědec, ochránce a popularizátor přírody. Původně 
byl lesníkem a v době, kdy se začalo s prvními plány nové ZOO a botanické zahrady, 
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pracoval na krajské správě lesů. Od malička miloval přírodu, a tak se nechal dost lehce 
přesvědčit k tomu, aby botanickou zahradu v podstatě založil. Do terénu nastoupil v roce 
1959 a v jednašedesátém byla již první část botanické zahrady zpřístupněna.  

Vzpomínal na dobu jejího vzniku a budování takto: „Koncem padesátých let byl 
předsedou národního výboru Gustav Rada. Jeho zálibou byly květiny a přál si, aby Plzeň 
měla botanickou zahradu. Vše začalo mýcením náletových dřevin a později novými 
výsadbami. Nejvíce práce nás ale čekalo v místech nynějšího rozária. Bývaly tam 
tenisové kurty. Bylo třeba odvozit hromady antuky a štěrku a na jejich místo přivézt 
ornici. Dělali jsme to s kobylkami huculkami. Když se z vozu shodila hromádka země, 
bylo to jako kapka v moři.“ 

Zahrada vlastně vznikla na místě starého ovocného sadu, a tak byla největší práce 
s vykácením přestárlých stromů a opravou zídek. Až teprve potom mohli přistoupit ke 
koncepci opravdové botanické zahrady.  „Od malička jsem miloval přírodu, a tak jsem 
se nechal dost lehce přesvědčit k tomu, abych botanickou zahradu v podstatě založil.  
Nejraději vzpomínám na nejstarší dub v zahradě, který ještě dnes vévodí celému areálu. 
Vždycky jsme pod ním svačili, ale najednou se začaly svačiny ztrácet. Trvalo nám dost 
dlouho, než jsme přišli na to, že nám je kradou veverky. Ty jednou odnesly se svačinou 
i nůž,“ vzpomínal. 

Původní dochovanou sbírku dřevin Miroslav Vaňousek citlivě rozšířil o více než 
600 skupin stromů a křovin a vysadil nespočet trvalek. Na poměrně malé ploše vytvořil 
nejen místo poznání, ale i odpočinku a meditace. A tím je dosud. Kamenná japonská 
zahrada Šówa – en, vybudovaná v roce 2004, dává možnostem rozjímání pod památným 
Körnerovým dubem jen další rozměr. Splynutí obou zahrad v jeden organizační a správní 
celek byl vzhledem k jejich těsnému sousedství krok logický, avšak nikterak jednoduchý.   
Vedle sebe se nacházejí i zoologická a botanická zahrada v Praze – Tróji nebo v Liberci, 
přesto v obou případech vystupují jako samostatné subjekty.  
 
Takže plzeňský tandem je republikovým unikátem. Dlouho to byla ale fúze jen 
administrativní a formální. Teprve s příchodem Ing. Jiřího Trávníčka do funkce ředitele 
a po schválení generelu rozvoje Zoologické a botanické zahrady města Plzně se začínají 
jejich funkce propojovat.  
 
Vzniklo geografické členění zoologické zahrady, desítky nových výsadeb napomáhají 
zpříjemnit prostředí ZOO i doplnit jednotlivé biotopy o rostlinnou složku. Z původní 
botanické zahrady se stala specifická součást areálu – arboretum. 
 
Plzeňskou botanickou zahradu však nekoncipoval jako klasickou "vědeckou" zahradou, 
kde vedle sebe návštěvníci najdou například nejrůznější druhy travin. Autoři vycházeli 
z toho, že si sem Plzeňané přijdou především odpočinout. Proto upřednostnili estetické 
hledisko před naučným. Takže zde vzniklo například krásné rosárium. Málokdo 
z návštěvníků zřejmě ví, že v botanické zahradě roste již od roku 1960 například sekvoj, 
což je nejvyšší strom světa.  
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Obr. 21: Miroslav Vaňousek byl ochotným průvodcem 
 
Ač pracovně byl Miroslav Vaňousek velkou část svého života botanikem a ochráncem 
přírody, doma byl vášnivým chovatelem. V domácnosti u Vaňousků na Roudné se kromě 
mnoha hlodavců, obojživelníků, pavouků a plazů (hadi, želvy,) postupně objevil i fenek 
(pouštní liška), kaloni (létající savci původem z Vietnamu), tarbík, poloopice outloň nebo 
dokonce luskoun (hmyzožravý šupinatý savec). A také pochopitelně stovky dalších 
zvířat, chovaných jako krmení pro potravní specialisty (hmyz, myši). 
  
Kromě neúnavné práce v botanické zahradě se věnoval i dendrologickým pozorováním 
a průzkumům zámeckých parků, např. v Horšovském Týně. Cesty za poznáním přírody 
jej zavedli také do Egypta, na Kubu, do Vietnamu. Odtud si přivážel cenné poznatky, ale 
také ještěrky či žabky a další exempláře pro svůj chov i Akva Teru a zoologickou zahradu. 
Ze svých cest přivezl rovněž semena nejrůznějších exotických rostlin, které později 
úspěšně vypěstovali. Nejšťastnější byl v přírodě. 
 
Byl zakladatelem teraristického, alpinkářského a kaktusářského kroužku v západních 
Čechách. K tomu samozřejmě patřila i přednášková činnost a cesty po celém světě. 
Nebylo výjimkou, že se na jeho přednášce sešlo sedm set posluchačů, zvědavých na 
vyprávění a barevné diapozitivy z dalekých krajin. Miroslav Vaňousek publikoval v 
odborném i populárním tisku velké množství článků o přírodě, rostlinách i  botanické 
zahradě samotné. Vychoval řadu mladých zahradníků, botaniků a chovatelů. 
 
Součástí dnešní ZOO je i expozice Svět v podzemí, v prostorách, kde měli Němci za druhé 
světové války vybudovaný kryt a pozorovatelnu. Miroslav Vaňousek měl pro někdejší 
bunkr mírové uplatnění – zimoviště kaktusů a želv. Do expozice dnes představující 
živočichy, kteří žijí pod zemským povrchem, se vstupuje přes nový domek. Jedna 
z místností je po zásluze věnována vzniku botanické zahrady a člověku, který se 
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zásadním způsobem o její vznik zasloužil a současně byl jejím prvním vedoucím, 
Miroslavu Vaňouskovi. Jeho zásluhy o plzeňskou botanickou zahradu připomíná i 
pamětní deska u vstupu do podzemí.  
 

 
 

Obr. 22: „Světnička“ ve Světu v podzemí věnovaná Miroslavu Vaňouskovi 

 

 

    13. Zdroje 

- Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 4 roku 2006 
- Radniční listy 2006 
- Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva                       

MO Plzeň 1 
- Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2006 
- Archiv a webové stránky Zoologické a botanické zahrady města Plzně 
- www.seeberg.cz 
- www.vos.plzen.cz 
- www.sportpark.eu 
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