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     1. Počet obyvatel  

         
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel k 1. 1. 2012…..48 913 občanů 
Počet cizinců hlášených na MO Plzeň 1 …………………………………………………… 2 842  
 

     2. Vedení obvodu, volby 
 

Vedení MO Plzeň 1:  
 
-  Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň 1 
-  Jiří Uhlík, místostarosta MO Plzeň 1 
-  Ing. Vladimír Tichý, místostarosta, MO Plzeň 1  
-  Mgr. Michal Vozobule, uvolněný předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 
  
Členové Rady MO Plzeň 1: 
-  Mgr. Miroslav Brabec 
-  Jiří Uhlík 
-  Ing. Vladimír Tichý  
-  Bc. Milan Topinka 
-  Jan Babnič 
-  Jaroslav Výborný 
-  Ing. Antonín Diviš 
-  Mgr. Radek Mráz 
-  Jiří Winkelhöfer 
 

Volby do zastupitelstev krajů se konaly 12. a 13. října 2012  
Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 
v 56 volebních okrscích. V seznamech bylo zapsáno 41 196 voličů, bylo vydáno 15 122 
obálek, volební účast činila 36,71 %. Platných hlasů bylo 14 754, to je 94,04 % . 

 

Obr 1: Školení komisařů MO Plzeň 1 ke krajským volbám 
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 Do Zastupitelstva Plzeňského kraje kandidovaly tyto politické subjekty: 

• Bez politické příslušnosti 

• Občanská demokratická strana 

• Česká strana sociálně demokratická 

• Komunistická strana Čech a Moravy 

• Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 

• TOP 09 

• Strana zelených 

• Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 

• Národní socialisté - levice 21. století 

• Dělnická strana sociální spravedlnosti 

• Česká pirátská strana 

• Strana svobodných občanů 

• Strana soukromníků České republiky 

• SNK Evropští demokraté 

• Demokratická strana zelených 

• Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) 

• SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové 

• Suverenita-Strana zdravého rozumu 

• STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

• Právo a Spravedlnost 

• Zelení 

• NESPOKOJENÍ OBČANÉ! 

• Klíčové hnutí 

• Hnutí Za Telefonování Zdarma 
 

Jmenný seznam zvolených zastupitelů Zastupitelstva Plzeňského kraje 

Bauer Jaroslav                                      (ČSSD) 
Baxa Martin Mgr.                                 (ODS) 
Buriánek Jan                                          (ODS) 
Čížek Pavel Ing.                             (TOP 09+STAN) 
Grüner Ivo                                             (ČSSD) 
Holeček Josef Ing.                                 (ODS) 
Honz Zdeněk Mgr.                                (ČSSD) 
Hořanová Iva                                         (ČSSD) 
Hrubeš František RSDr. Mgr.              (KSČM) 
Chovanec Milan                                    (ČSSD) 
Jakubčík Igor Bc.                                    (ČSSD) 
Karpíšek Pavel Ing. Mgr.                       (ODS) 
Koubík Václav                                        (ČSSD) 
Krejsová Marcela JUDr.                        (ODS) 
Křenek Věstislav Ing.                            (KSČM) 
Látka Jan                                                 (ČSSD) 
Lišková Zdeňka JUDr.                           (KSČM) 
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Matoušová Helena                              (ODS)   
Nágrová Alexandra                             (KSČM) 
Podlipský František JUDr.                  (KSČM) 
Poduška Jan                                          (ODS) 
Pospíšil Jiří JUDr.                                  (ODS) 
Rehák Jaroslav                                     (KSČM) 
Rubáková Věra Ing. et  Ing. Bc.          (ODS) 
Salvetr Rudolf Mgr.                              (ODS) 
Stárková Milena Ing.                           (ČSSD) 
Struček Jiří                                            (ČSSD) 
Sýkora Marek Bc.                         (TOP 09+STAN) 
Šampalík Václav MUDr.                     (KSČM) 
Šašek Jan Bc.                                         (ODS) 
Šaufl Petr                                              (KSČM) 
Šídlo Karel Ing.                                     (KSČM) 
Šimánek Václav MUDr. Ph.D.             (ČSSD) 
Šlajs Václav                                            (ČSSD) 
Šneberger Jiří                                        (ODS) 
Šobr Jaroslav Mgr.                               (ČSSD) 
Štekl Václav Ing.                                  (KSČM) 
Švarcberk Josef RSDr.                         (KSČM) 
Trylčová Radka Mgr.                            (ODS) 
Uhlík Jiří                                                 (ODS) 
Valenta Jiří PhDr. Ing. Mgr.et Mgr.  (KSČM) 
Vilímec Vladislav Ing.                          (ODS) 
Votava Václav Ing.                               (ČSSD) 
Zrzavecký Martin                                 (ČSSD) 
Ženíšek Marek PhDr.Ph.D.          (TOP 09+STAN) 
          
 

   3. Rozpočet obvodu 
 
Příjmy 

K datu 31.12.2012 činily celkové příjmy včetně přijatých dotací 143 732 tis. Kč, tj. 99,42 % 

upraveného rozpočtu (UR). 

 

Daně  -  celková výše 112 239  tis. Kč. 

Sdílené daně - na příjmový účet bylo připsáno 104 814 tis. Kč. Z toho podíl daně z příjmů 

fyzických osob  ze závislé činnosti činil 42 916 tis. Kč a podíl daně z přidané hodnoty byl 

ve výši  61 898 tis. Kč. 

 

U podílu daně z přidané hodnoty byl propad ovlivněný zejména negativním vývojem 

inkasa daně z přidané hodnoty, kde nebyly naplněny předpoklady zvýšeného inkasa 

vlivem legislativních změn. 
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Odvod výtěžku z provozování loterií - na veřejně prospěšné účely do rozpočtu obce dle 

zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - na příjmový účet připsáno 

1 028 tis. Kč. 

 

Správní poplatky - k datu 31.12.2012 činil příjem z těchto poplatků 779 tis. Kč, 

tj. 119  %  UR. 

Z toho: 

- správní poplatky za povolování výherních hracích přístrojů 175 tis. Kč 

                    (Změna  zákona  o  loteriích  způsobila,  že provozovatelé zažádali o povolení 

                    provozu  na  rok  2012   již  na  konci  roku  2011, proto  výrazně klesla částka 

                    správních poplatků za povolování VHP.) 

 

                   - správní poplatky vybrané: 

 - odborem životního prostředí a dopravy  150 tis. Kč 

 - odborem investičním a stavebně správním     451 tis. Kč 

-  ostatní správní poplatky                                 3 tis. Kč 

 

Místní poplatky - příjem z místních poplatků činil 5 614 tis. Kč. 

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství - příjmy 1 765 tis. Kč, tj. 119,73 % UR. 

 

Největší podíl těchto příjmů byl tvořen ze záborů veřejného prostranství - revitalizací 

panelových domů, při těchto záborech dochází k zabrání většího počtu metrů, délka 

záborů trvá déle a toto se odráží na celkové výši vybraného místního poplatku. 

 

Poplatek za provozovaný VHP - k datu 31.12.2012 byl příjem 1 612 tis. Kč, tj. 103,9 % UR. 

Výše vybraného poplatku byla ovlivněna změnou zákona o místních poplatcích 

č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nedaňové příjmy -  celková výše 14 954 tis. Kč. 

 

Příjmy z poskytování služeb - příjem 579 tis. Kč, tj. 244,39 % UR.  

Příjmy byly tvořeny z pronájmu reklamních ploch na ICE Parku, pronájmu inzertních 

ploch v Plzeňské jedničce a platbami za služby spojené s pronájmem nebytových prostor 

a z příjmů z kopírování pro veřejnost. 

 

Přijaté sankční platby - 118 tis. Kč. 

Přijaté sankční platby vybíral organizační odbor, odbor investiční a stavebně správní 

i odbor životního prostředí a dopravy. 

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vybráno 369 tis. Kč. 

Největší podíl na výši vybraných nekapitálových příspěvků tvořily vratky pohřebného 

- 258 tis. Kč. 
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Součástí rozpočtových nedaňových příjmů byly příjmy z pronájmů pozemků - k datu 

31.12.2012 činily 5 930 tis. Kč, tj. 95,64 % upraveného rozpočtu. Do konce roku 2012 

nebyly uhrazeny všechny pohledávky, které byly předepsané za pronájem pozemků. 

 

Kapitálové příjmy - 55 tis. Kč 

V roce 2012 se uskutečnil prodej služebního vozidla Škoda FABIA ve výši 55 tis. Kč. 

 

Výdaje  

Čerpání výdajů k 31.12.2012 bylo 153 415 tis. Kč, tj. 94,34 % upraveného rozpočtu. 

 

Z toho:   

 - provozní výdaje  124 768 tis. Kč  -  94,15 % UR. 

 - kapitálové výdaje   26 397 tis. Kč  -  95,49 % UR. 

 - transfery obyvatelstvu             7 tis. Kč  -  90,74 % UR. 

 - výdaje sociálního fondu     2 242 tis. Kč  -  91,27 % UR. 

   
Investiční výdaje 

 

ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - čerpání finančních prostředků 

ve výši 5 535 tis. Kč: byly využity na pokračování prací na III. etapě komunikace Senecká,  

na výstavbu parkoviště v Plaské ulici, chodníku v ulici Elišky Krásnohorské a chodníku 

Sokolovská x Gerská. 

 

V roce 2012 byl poskytnut Plzeňskému kraji investiční transfer - 6 mil. Kč na akci "Silnice 

II/231 Plzeň, stavební úpravy křižovatky Na Roudné - U Velkého rybníka na okružní 

křižovatku". 

 

ODPA 3111 - Předškolní zařízení - čerpání ve výši 9 987 tis. Kč použito na stavební úpravy 

v 81.MŠ, dále na vybudování hřiště - 60. MŠ a  na stavební úpravy bytu pro Dětský domov 

Domino. 

 

Vybraným mateřským školám byly poskytnuty investiční příspěvky ve výši 139 tis. Kč pro 

7.MŠ, Kralovická 35  a pro 90.MŠ, Západní 7 ve výši 110 tis.Kč. 

 

ODPA 3419 - Tělovýchovná činnost - čerpání 199 tis. Kč - investiční příspěvek 

Tělovýchovné jednotě Košutka Plzeň na rekonstrukci házenkářského hřiště. 

 

ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - čerpání 1 341 tis. Kč - pořízení herních 

prvků na dětská hřiště a úpravy dětských hřišť. 

 

ODPA 5512 - Požární ochrana - Bolevec - na rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Bolevec 

byly použity investiční prostředky ve výši 1 803 tis. Kč. 

 

Provozní výdaje 
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Provozní výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem MO Plzeň 1 na rok 2012. 

ODPA 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě - zde se v roce 2012 nečerpal rozpočet. 

Tento paragraf se používá v případech, kdy obec platí odtah aut. 

 

ODPA 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 

historického povědomí vyčerpáno 15 tis. Kč na vyčištění a obnovu pomníku Lidice 

v Centrálním parku. 

 

ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - celkem provozní výdaje vyčerpány 

92,88 % z UR. Zde došlo k úspoře například u služeb telekomunikací využitím 

výhodnějšího tarifu. Dále skutečně zaplacené náklady na vodu byly nižší, odhad spotřeby 

vody na kluzišti byl při sestavování rozpočtu nadhodnocen. 

  

ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - z rozpočtu 4 355 tis. Kč bylo vyčerpáno 

95,41 %. Peněžní prostředky byly ušetřeny u veřejně prospěšných prací. Snížil se počet 

veřejně prospěšných pracovníků a tím i výdaje spojené s pořízením oděvů, obuvi, 

drobného dlouhodobého hmotného majetku. 

 

ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - čerpáno 14 721 tis. Kč, tj. 89,33 %.  

Finanční prostředky nebyly plně vyčerpány na údržbě fontán a bazénů, soch a památek. 

Dále bylo ušetřeno na údržbě zeleně - některé práce byly provedeny pracovníky veřejně 

prospěšných prací. 

 

ODPA 5512 - Požární ochrana - Bílá Hora - čerpáno 272 tis. Kč, tj. 75,27 %.  

Nevyčerpaný rozpočet byl hlavně u položek cestovné, pohoštění a občerstvení, školení 

a u energií. 

 

ODPA 6115 - Volba prezidenta - do rozpočtu MO Plzeň 1 byla na přípravu voleb 

prezidenta přijata dotace ve výši 20 tis. Kč. V roce 2012 byly výdaje spojené s volbou 

prezidenta ve výši 8 tis. Kč. 

 

ODPA 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - čerpání 1 262 tis. 

Kč, tj. 97,05 %. 

 

Největší podíl na těchto výdajích tvořily odměny členů okrskových volebních komisí. Tyto 

finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání. 

 

ODPA 6171 - Činnost místní správy - čerpáno 48 789 tis. Kč, tj. 96,24 % UR. 

  

Během roku došlo k navýšení rozpočtu na poskytnuté příspěvky. Rozhodnutí z České 

správy sociálního zabezpečení, na základě kterého měla být platba provedena, přišlo až 

v roce 2013. Nevyčerpané prostředky byly zaznamenány i na položce cestovné, nájmy, 

nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a u náhrad placené nemoci. 
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    4. Rozvoj obvodu 
 

 
 

Obr 2: Letecký pohled na Severní Předměstí 

 
První dokončenou akcí roku 2012 byla přístavba a stavební úpravy budovy hasičské 
zbrojnice na Bolevecké návsi. Stavba zahrnovala přístavbu 2 stávajících garáží pro 
možnost parkování nové hasební techniky. Dále byla budova zateplena, proběhla 
výměna vrat, dveří, oken, proběhly úpravy interiéru i přilehlého vnitřního dvoru 
patřícího k objektu.  
 
Stavební úpravy budovy a přístavba zahrnující i temperování garážových prostor tak 
zcela jistě přispěly ke zlepšení podmínek pro práci JSDH Bolevec. Práce byly zahájeny 
v dubnu, dokončení a zprovoznění proběhlo v první polovině června. 
 
Druhou dokončenou stavbou v roce 2012 byla 3. etapa rekonstrukce Senecké ulice. 
Práce zde byly zahájeny koncem dubna, v posledních červnových dnech bylo dílo 
dokončeno, zhruba s měsíčním předstihem.  
 
Stejně jako v předchozích etapách byl proveden povrch ze zámkové dlažby, nově 
vybudované zálivy se zelení a přibylo zde 22 nových parkovacích stání. Celá ulice má opět 
formu obytné zóny a končí u již v minulosti rekonstruované ulice K Pecihrádku.  
 
Dokončeno bylo rovněž dětské hřiště v Kaznějovské ulici, kde byla nově zrekonstruovaná 
plocha s koši a brankami pro možnost míčových her. Tato sportovní plocha je z převážné 
části oplocena, navíc je na přilehlé zeleni se stromy a keři umístěn kolotoč a multifunkční 
herní prvek, takže hřiště má využití pro děti všech věkových kategorií.  
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Obr. 3: Jedno z nových hřišť na území MO Plzeň 1 
 
Koncem července bylo v MO Plzeň 1 dokončeno i první parkoviště roku 2012. Parkovací 
místa vznikla v Plaské ulici 9 - 25, kde vhodnou úpravou úzkého nezpevněného pruhu 
v sousedství NC Billa došlo k rozšíření stávající komunikace. Touto relativně 
jednoduchou úpravou přibylo v tomto místě celkem 25 parkovacích míst.   
 
V období 1. pololetí 2012 byly odstraněny na Vinicích další nepotřebné betonové prvky 
(sušáky, klepadla, zbytky laviček apod.). Po úspěšné 1. etapě z roku 2011 proběhly tyto 
práce v další lokalitě, převážně v Brněnské, Břeclavské a Strážnické ulici. Uvolněné 
plochy byly zatravněny. 
  
Ze staveb dokončených v 3. čtvrtletí 2012 je zapotřebí v první řadě jmenovat stavební 
úpravy 81. MŠ v Břeclavské ul., kde od května probíhaly práce na opravě střech, 
zateplení obou pavilonů včetně spojovací chodby, výměně oken, dveří i kompletních 
opravách sociálního zázemí včetně kuchyně.  
 
V neposlední řadě byly opraveny a zastřešeny verandy, opraveny pergoly i upraven další 
interiér. Fasády byly na závěr opatřeny obrázky s dětskými motivy. Stavba byla 
dokončena tradičně koncem prázdnin 2012, aby děti mohly bez problémů nastoupit do 
své nově opravené školky.  
 
Práce, převážně zámečnické, proběhly rovněž na generální opravě plotu areálu 78. MŠ 
v Sokolovské ulici a byly dokončeny koncem září.   
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Obr.4: Slavnostní otevření rekonstruované 81. mateřské školy 
 
 
Další stavbou v oblasti mateřských škol, která byla zahájena začátkem letních prázdnin 
2012, byla výstavba sportovního hřiště s umělým povrchem v areálu 60.MŠ v Manětínské 
ulici. Jednalo se o standardní hřiště s vodopropustným polyuretanovým povrchem. 
Vybavení hřiště kromě jiného obsahuje basketbalové koše, branky, sportovní síť a 
ostatní náležitosti pro co nejširší využití dětmi z mateřské školy.  
 
Celoročně, jak jen to dovolilo počasí, probíhaly v roce 2012 opravy dětských prvků, hřišť, 
jejich revize apod.  Zároveň byly tyto prvky doplňovány a obnovovány v souladu 
s koncepcí dětských hřišť MO Plzeň 1. 
 
Samozřejmě se v roce 2012 nezapomínalo ani na běžné opravy na území městského 
obvodu Plzeň 1 -  byla realizována např. bezbariérová úprava přístupu k bytovému domu 
ve Studentské, úprava chodníku v Sedlecké x Mutěnické apod.  
 
Poslední větší stavbou roku 2012 byly stavební úpravy bytové jednotky ve Žlutické 2. 
Proběhly zde dispoziční úpravy, k bytu byl připojen prostor skladu. Vyměněna byla okna, 
dveře, vzniklo zde zcela nové soc. zázemí. Vnější stěny byly zatepleny. Nové obklady, 
dlažby a ostatní podlahové krytiny jsou samozřejmostí. Takto upravené a zvětšené 
prostory rekonstruovaného bytu jsou k dispozici DD Domino.   
 
Do konce roku 2012 byly dokončeny všechny plánované investiční akce. 
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     5. Doprava 
 
Plzeňané pocítili na začátku roku 2012 další změny v městské hromadné dopravě. 
Nejvýraznější změnou bylo, že trolejbusová linka číslo 10 přestala jezdit k Centrálnímu 
autobusovému nádraží. Nově centrem začala projíždět po okruhu Goethova – Anglické 
nábřeží – Hlavní nádraží - Prokopova. Dál trasa pokračovala kolem Zimního stadionu, 
náměstí Milady Horákové přes Bručnou až do Černic. 
 
Byla rovněž zkrácena linka 21, která z Litic končila nově na Borech a přestala jezdit až na 
Borská pole. Spojení tímto směrem začala nahrazovat linka 36, která propojila Bory a 
oblast Nové Hospody.  

 
6. 2. 2012 začala fungovat v nákupním centru Plzeň Plaza první plzeňská dobíjecí stanice 
pro elektromobily. Jedná se o stejný typ s normálním dobíjením, jakých ČEZ do té doby 
v Praze otevřel deset. 
 

Od 1. 4. 2012 bylo opět v provozu dětské dopravní hřiště v areálu 1. ZŠ.  
  

V březnu 2012 byla odstartovaná realizace okružní křižovatky ulic Na Roudné a 
U Velkého rybníka. Stavba probíhala v několika etapách:  

• I. etapa (5.3. - 18. 3. 2012) – vytyčení inženýrských sítí a realizace přeložek 
vodovodu, kabelů O2 a kabelů VO. Práce probíhaly bez omezení provozu. 

• II. – V. etapa (19. 3. - 30. 6. 2012) – dokončení přeložek vodovodu, O2 a VO. 
Stavební úpravy, úprava zastávkového zálivu MHD, úpravy místní komunikace 
U Velkého rybníka a výstavba chodníků pro pěší, realizace vlastní okružní 
křižovatky. Práce probíhaly s omezením silničního provozu. 

• VI. etapa (1. do 31. 7. 2012) - dokončující práce na chodnících, terénní úpravy, 
kolaudace. Práce probíhaly bez omezení provozu. 
 

 
 

Obr.5: Výstavba významné okružní křižovatky v blízkosti Velkého 
Boleveckého rybníka 
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Termín dokončení výstavby křižovatky byl zkrácen o jeden měsíc.  Investorem stavby 
byla Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a náklady dosáhly 11 461 450 Kč. 
  

V květnu 2012 plzeňští zastupitelé rozhodli, že projekt tramvajové trati na Borská pole, 
který by měl zlepšit síť veřejné dopravy v dané lokalitě, bude odložen. Projekt, který byl 
součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Plzeň – univerzitní město 2015“, měl být 
původně realizován v letech 2012 – 2014. 
  

Vzhledem k stavu majetkové a projektové připravenosti a vzhledem k rostoucí finanční 
náročnosti projektu oproti původním odhadům se město rozhodlo, že nepožádá o dotaci 
z ROP Jihozápad oblast 2.1. s tím, že projekt by měl být realizován až v příštím 
programovém období EU, tj. v letech 2014-2020. 
  

Slavnostním otevřením rekonstruovaných prostor byla 20. 6. 2012 završena částečná 
rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Plzeň hlavní nádraží. Cílem veškerých oprav a 
stavebních prací bylo zlepšení stavu kulturní památky a zároveň zkvalitnění prostředí pro 
cestující veřejnost.  
  

Celkové náklady stavby dosáhly téměř 20 milionů korun. Přestože nešlo o generální 
opravu celého objektu, jednalo se o nejzásadnější opravu výpravní budovy plzeňského 
hlavního nádraží od konce druhé světové války, kdy byl tento objekt opraven po vážném 
poškození bombardováním při spojeneckém náletu na Plzeň a kdy mu hrozila demolice.   
  

Práce zahrnovaly částečnou opravu fasád objektu včetně repase dochovaných 
historických oken a dveří a výměny novodobých za repliky historických. Na severní, jižní 
a západní straně budovy byla v úrovni 1. nadzemního podlaží, tedy v úrovni nástupišť, 
opravená fasáda. Východní fasáda prošla opravou v celém rozsahu. Na východní straně 
se rovněž upravila plocha související s budovou a nově se zde položila zámková dlažba. 
Ve vstupní hale byly opravené omítky, štukatérské prvky, bylo nově vymalováno, takže 
vynikly původní prvky malby. Vlastnímu malování předcházela stavba monumentálního 
prostorového lešení ve vstupní hale. Vznikla 25 m vysoká konstrukce lešení, většina prací 
probíhala v noční době, kdy je výpravní budova uzavřena.  
  

Veškeré stavební úpravy se uskutečnily na základě projednání se zástupci památkové 
péče. Dokončená oprava výpravní budovy byla vysoce náročným dílem. Zajištění 
nepřetržitého provozu pouze s dílčími omezeními i bezpečnosti cestujících, dodržení 
daného finančního a časového limitu opravy, koordinace prací i sama náročnost obnovy 
hodnotné uměleckořemeslné výzdoby exteriérů i interiérů budovy, vyžadovaly od všech, 
kteří se na opravě podíleli, maximální nasazení, kvalitní umělecké i řemeslné provedení 
a cit. 
 

V roce 2012 PMDP oslavily 120 let od první tramvajové linky v Plzni: 27. 7. 1892 plzeňské 
obecní zastupitelstvo požádalo Ing. Františka Křižíka, aby vypracoval projekt 
jednokolejné elektrické dráhy pro Plzeň. 
  

Pokud by město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, hodlalo ještě 
na podzim v roce 2012 opravit cyklistickou stezku podél Gerské ulice na Lochotíně. Celá 
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dvě stě padesát metrů dlouhá část mezi křižovatkami s Karlovarskou ulicí a ulicí 
Studentskou by měla získat nový asfaltový povrch.  
  

Délka plzeňských stezek pro chodce a cyklisty byla v roce 2012 zhruba 70 km. 
 

 
 6. Životní prostředí   
 
Od 1.1.2012 se cena vody v Plzni zvýšila o dalších 20 %. Město slíbilo, že v dalších letech 
by se cena už tolik zvyšovat neměla. 
 
Zhoršená kvalita ovzduší, která počátkem února 2012 trápila obyvatele Plzně, 
pokračovala i v druhém únorovém týdnu.  Z tohoto důvodu doporučil odbor životního 
prostředí plzeňského magistrátu obyvatelům města, aby omezili užívání automobilů a 
snažili se minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.  
 
Dále zástupci odboru životního prostředí MMP vyzvali občany, aby nespalovali na 
otevřených ohništích dřevo, rostlinné zbytky a jiný odpad ze zeleně, který za normálních 
podmínek spalovat jde, neboť emise z otevřených ohnišť mají významný podíl na 
zvýšené koncentraci suspendovaných částic polétavého prachu.  
 
Odbor životního prostředí MMP zároveň doporučil starším lidem, dětem a nemocným, 
aby omezili pobyt venku. 
 
Silné sněžení v polovině února konečně ovzduší v Plzni zlepšilo. 
 
Odstranění oplocení kolem Velkého Boleveckého rybníka schválila na jaře 2012 Rada 
města Plzně. V souvislosti s tím společnost Bolevák s.r.o., která provozovala jak 
koupaliště, tak parkoviště a areál autokempu OSTENDE, platila za pronájem o 300 tisíc 
korun méně.  
 
Nájemce proto od návštěvníků nevybíral vstupné. Povinnost zajistit úklid lokality včetně 
odvozu odpadků a vyvážení septiků mu však zůstala.  
 
Od pondělí 16. 4. 2012 zdobily opět centrum Plzně pestrobarevné lavičky, které vyrobili 
studenti Ústavu umění a designu ZČU, zaplatily místní firmy a zisk pomohl postiženým. 
Čtrnáct charitativních laviček s různými barevnými motivy rozzářilo prostor v městských 
sadech v roce 2012 už posedmé. 
 
Lavičky zpříjemnily jaro a léto návštěvníkům Plzně, ale hlavně pomohly postiženým 
dětem, které díky nim získaly v předchozích letech už více než milion korun. Studenti 
Ústavu umění a designu vytvořili desítky návrhů, ze kterých sponzoři vybrali ty nejlepší. 
 
Tradiční akce v rámci Evropského týdne lesů, tentokrát na téma Poznávejme les, se 
uskutečnila v arboretu Sofronka 10. května 2012. Na návštěvníky čekala stanoviště, na 
kterých se seznámili s různými dřevinami nebo vývojem lesa.  
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Pracovníci Správy veřejného statku města Plzně z úseku lesů, zeleně a vodního 
hospodářství umožnili zájemcům individuální prohlídky naučné stezky s komentovaným 
výkladem, připraveny byly i projekce filmů s odbornou tématikou. 
 

 
 

Obr. 6: Dětský den ve Sběrném dvoře opět ukázal mladé generaci, jak je důležité 
chránit životní prostředí 

 
V noci z 20. na 21. 6. 2012 se nad Plzeň přihnala velká bouřka. Největší problémy byly 
v centru Plzně, které bičoval déšť a šlehaly v něm blesky od devíti večer, situace se 
uklidnila až po půlnoci. V tu dobu jako by nastal konec světa. Vypadávala elektřina, takže 
v centru na hlavních silnicích nešly semafory ani světla, lidem mizel i mobilní a televizní 
signál. Centrum zahalila tma. 
 
K tomu na některých místech, například u autobusového nádraží, nebo na průtahu 
kolem fotbalové Viktorie, byly zatopené silnice a někde uvízla auta. Hasiči čerpali vodu 
a pomáhali s odtahem.  Do rána měli plné ruce práce. 
  
Odbor ŽP a dopravy MO Plzeň 1 opakovaně i v roce 2012 vyzýval chovatele psů, aby po 
svých psech sbírali psí exkrementy. Sáčky na ně jsou k dispozici ve vrátnici ÚMO Plzeň 1. 
  
Od 1. 1. 2012 se pod pojmem veřejná služba rozumí pomoc obcím nebo dalším 
subjektům, hlavně v oblastech zlepšování životního prostředí.  Kromě osob v hmotné 
nouzi, které vykonávaly veřejnou službu dosud, ji nově měly vykonávat především osoby 
vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pracovníci vykonávající veřejnou službu 
provádí úklidové práce, likvidují černé skládky hlavně u kontejnerových stání, odklízejí 
sníh a podílejí se na údržbě zeleně. 
  
Novela veřejné služby přinesla rozšíření jejího rozsahu na maximálně vykonaných 20 
hodin týdně oproti 20 hodinám vykonaným do té doby za měsíc.  Pokud osoba v evidenci 
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uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu veřejnou službu odmítne, přijde o podporu 
v nezaměstnanosti.  
  
Začátkem roku 2012 bylo svezeno 20 tun vánočních stromků do Plzeňské teplárenské 
z území MO Plzeň 1. Tuto službu si obyvatelé velmi oblíbili. 
  
Za rok 2011 získal MO Plzeň 1 v roce 2012 od společnosti EKO-KOM odměnu ve výši 
5 843 tisíc korun za vytříděné složky z komunálního odpadu. Na území MO Plzeň 1 byly 
rozmístěny červené kontejnery od společnosti ASEKOL pro sběr drobného 
elektrozařízení.  
  
Od března 2012 začal na území MO Plzeň 1 opět svoz nádob na bioodpad s četností 3 x za 
týden, v sídlištní zástavbě se nádoby vyvážely 1x týdně.  
  
Na jaře 2012 se MO Plzeň 1 přihlásil do grantového řízení pro rok 2012 – Fond ASEKOL 
s projektem Rekonstrukce kontejnerových stání pro umístění kontejnerů na 
elektroodpad. Projekt byl podpořen finančním příspěvkem ve výši 100 tis. Kč. Jednalo se 
o opravu 7 ks kontejnerových stání na území MO Plzeň 1.  
 
Od roku 2007 do roku 2011 provedl MO Plzeň 1 rekonstrukce 153 kontejnerových stání. 
Na začátku roku 2012 zbývalo zrekonstruovat 60 stání. 
 
 

 
  

Obr. 7: Jedno z nových kontejnerových stání 
 

27. 5. 2012 se uskutečnila v Centrálním parku akce s názvem Barevná popelnice za 
veselejší Plzeň. Ti, co na facebooku dostali nejvíce hlasů, mohli pomalovat nádoby na 
odpadky. Akci doprovázel bohatý program – soutěže a workshopy s tématikou ochrany 
životního prostředí. 
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Mezinárodní den dětí se i v roce 2012 slavil ve sběrném dvoře. Několikaletou tradiční 
akci zopakovala AVE CZ ve spolupráci s MO Plzeň 1 a Gymnáziem Františka Křižíka. Pro 
kolektivy z obvodních mateřských škol organizátoři připravili řadu soutěží a letos poprvé 
i divadélko s ekologickou tématikou. 

 

 
    7. Sociální oblast 
 
Výročí: 
 
29. 1. 2012 se dožila 100 let Růžena Mauerová. Na víkendovou oslavu v rodinném kruhu 
navázal 1. února starosta Miroslav Brabec, který ji navštívil se členkami Komise sociální 
a pro občanské záležitosti. Paní Mauerová, matka dvou dětí, pochází ze Šumavy. Žila 
řadu let na Moravě a pak se přestěhovala za dcerou do Plzně, kde žila v našem obvodu. 
 

 
 

Obr. 8: Opravdu kulaté jubileum Růženy Mauerové 
 

1. 2. 2012 přijal starosta Miroslav Brabec rodinu s prvním občánkem narozeným 
v obvodu v tomto roce. Stal se jím Adámek Tichý, který se narodil 2. 1. 2012, ve FN 
mamince Thi Hoai Dieng Vu a tatínkovi Lukáši Tichému. 
 

 
 

Obr. 9: Adámek slavnostní okamžik prospal 
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8. 2. 2012 se slavilo v chalupě na Bolevecké návsi, kde si připomínal 95 let od svého 
narození Lucian Jančík, jehož rodina pocházela z Polska. V roce 1959 se nastěhoval na 
Boleveckou náves i s rodinou.   
 

 
 

Obr. 10: Poblahopřát jubilantovi přišel i místostarosta Jiří Uhlík 
 

5. 3. 2012 uplynulo 235 let od narození posledního královského purkmistra Martina 
Kopeckého, zakladatele lochotínských lázní. 31. leden 1828, kdy usedl na plzeňskou 
radnici, je označován za mezník, který dělí historickou Plzeň od Plzně moderní. 

 
1. 9. 2012 byl slavnostním dnem pro manžele Hedviku a Jaroslava Bratrychovy 
z Komenského 77. Tento den si připomněli 60 let na společné cestě životem. 
„Diamantovou svatbu“ oslavili v obřadní síni ÚMO Plzeň 1. 

 

 
 

Obr. 11: „Diamantová svatba“ byla pro všechny krásným zážitkem 
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27. 10. 2012 si připomněli 65 let společného života Emilie a Aleš Polcarovi z ulice 
E. Krásnohorské. Tato „Kamenná svatba“ proběhla v obřadní síni ÚMO Plzeň 1. 
 

 
 

Obr. 12: Emilie a Aleš Polcarovi 
 
15. 11. 2012 oslavili diamantovou svatbu, tedy 60 let společného života, Danuše a 
Bohuslav Strejc z ulice U Poradny. 
 
Plzeňanům kromě zvýšené DPH provětraly v roce 2012 navíc peněženky účty za nájmy, 
vodu, teplo i hromadnou dopravu. Za zvýšené sazby nájemného, vody, tepla a veřejné 
dopravy zaplatili o víc než 10 tisíc korun navíc oproti platbám v roce 2011. Roční 
předplatné MHD zdražilo o 450 korun. Platy přitom rostly jen někde – hlavně 
v soukromých firmách. 
 

Největší rána přišla u městského nájmu. Plzeňané bydlící v obecním bytě o rozloze 
60 čtverečních metrů, zaplatili od roku 2012 ročně přes osm tisíc navíc. 
 

S přechodem agendy nepojistných sociálních dávek na Úřad práce ČR se od ledna 2012 
otevřel pro sociální pracovníky obecních úřadů větší prostor pro vlastní sociální práci, a 
to zejména pro realizaci preventivních opatření na ochranu před vznikem nepříznivé 
sociální situace občanů.  
 
Také sociální odbor ÚMO Plzeň 1 se zaměřil na mapování potřeb občanů obvodu, cílené 
vyhledávání a poskytování sociální pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením, ať 
už z důvodu zdravotního postižení, věku, způsobu života či nedostatku příjmů. 
Nezbytnou terénní sociální práci na druhé straně doplnilo poskytování komplexního 
sociálního poradenství ambulantní formou. 
 

Zároveň vyvstala potřeba věnovat větší pozornost péči o rodiny s nezletilými dětmi, 
poskytovat jim pomoc v nepříznivých životních situacích a pomáhat jim tyto situace 
zvládnout. Díky posílení oddělení sociálně-právní ochrany dětí MO Plzeň 1 se jeho 
pracovnice od té doby mohou v terénu více věnovat aktivizačním činnostem s rodinami, 
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kde je ohrožena výchova a zdravý vývoj dítěte. Tato kontinuální a cílená práce s rodinami 
na základě individuálního plánu se stala napořád prioritou v zaměření činnosti sociálního 
odboru MO Plzeň 1. 
 

Tradiční Tříkrálovou sbírku zahájil v prvním lednovém týdnu 2012 v mázhauzu plzeňské 
radnice biskup František Radkovský. Jako každý rok ke koledníkům promluvil a požehnal 
jim. Po Plzni tak chodili do 14. ledna desítky koledníků. Jimi vybrané finanční prostředky 
byly věnovány na charitativní účely. Rozdělovány jsou podle předem stanovených 
kritérií, šedesát pět procent zůstává vždy v místě vybrání. 
 

 
 

Obr. 13: Koledníčci přišli i na ÚMO Plzeň 1 
 
Domovinka za pomoci MO Plzeň 1 zahájila od ledna 2012 poskytování služby Krizové 
pomoci pro seniory MO Plzeň 1. Posláním této služby je poskytovat krizovou pomoc a 
poradenské služby osobám starším 50 let trvale žijícím v domácím prostředí a osobám 
jim blízkým, které jsou ohroženy jakoukoli formou týrání a zneužívání se zaměřením 
především na ekonomické zneužívání vedoucí k zadluženosti a chudobě. 

Díky podpoře sbírkového projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti 
s názvem Pomozte dětem, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadačního fondu 
J&T a Olivově Nadaci byl počátkem roku 2012 nově vybaven vůz zajišťující pravidelný 
svoz a rozvoz dětí do Denního stacionáře Človíček třemi speciálními autosedačkami pro 
děti s kombinovaným postižením. 
 

Denní stacionář ČLOVÍČEK (pro mládež a dospělé) v Plzni poskytuje komplexní služby 
uživatelům s těžkým kombinovaným postižením. Nabízí denní péči, prohlubování a 
rozvoj znalostí, motoriky, komunikačních schopností a sociálních vztahů. V rámci této 
služby uplatňuje individuální přístup ke specifickým potřebám jednotlivých uživatelů. 
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Dražením portálu aukce.diakoniecce.cz se rozběhla na jaře 2012 dobročinná internetová 
aukce, kterou společně pořádaly Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy a Sport relax 
handicap Plzeň o.s. Výtěžek aukce uměleckých děl a výrobků uživatelů služeb Stacionáře 
Človíček v Plzni byl určen hned na dva účely. 
 

Tím prvním bylo zakoupení světelného panelu pro stimulaci a rozvoj zrakového vnímání 
dětí s těžkým kombinovaným postižením ve Stacionáři Človíček v Plzni.  
 
Druhá polovina výtěžku podpořila zcela nový projekt o.s. Sport relax handicap Plzeň 
"Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela". Tuto významnou evropskou poutní 
cestu dlouhou cca 2 500  km se rozhodl projít postižený patnáctiletý Lukáš, který je od 
narození na vozíku, za doprovodu dvou asistentů. 
 
ÚMO Plzeň 1 ani v roce 2012 nezapomínalo na seniory a připravilo pro ně opět 
jednodenní zájezdy na zajímavá místa republiky. Každý předposlední úřední den v měsíci 
probíhal prodej vstupenek do divadla, na které stejně jako na zájezdy přispívá MO ze 
svého rozpočtu. 
  
Jarní zájezdy pro seniory: 

• 18. 4. 2012  -   Staré město Pražské 

•   3. 5. 2012  -   Klecany,  prohlídka Muzea másla v Máslovicích, zámku Veltrusy a 
                          Panenských Břežan 

• 15. 5. 2012  -   zámek v Klášterci nad Ohří, město Kadaň  

• 29. 5. 2012  -   Vogtland (SRN) 

• 12. 6. 2012  -   Lužické Srbsko 
  
Podzimní zájezdy:    

• 11. 9. 2012  -   Rožmitál pod Třemšínem, Příbram 

• 25. 9. 2012  -   Coburg (SRN) 

• 9. 10. 2012  -   Červená Lhota (SRN) 

• 11.12.2012  -   adventní Regensburg (SRN) 
  

Čestné stipendium generála George S. Pattona ve výši 1 000 amerických dolarů získala 
v květnu 2012 Kristýna Otásková, jednadvacetiletá studentka Vyšší odborné školy 
zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni.  
 
Rozhodla o tom komise, jejíž návrh potvrdila Nadace Briana LaVioletta ve Wisconsinu, 
která stipendium pro studenty středních plzeňských škol vyhlásila poprvé v minulém 
roce při oslavách osvobození Plzně americkou armádou. Stipendium je určeno pro 
budoucí příslušníky armády, hasiče, policisty, záchranáře, zdravotníky, humanitární a 
sociální pracovníky či lidi angažované pro církev. 
  

Plzeňští zastupitelé schválili v červnu 2012 poskytnutí dotací z rozpočtu odboru 
sociálních služeb na podporu aktivit prorodinné politiky v celkové výši 350   tisíc   korun. 
Centrum dětí a rodičů CeDR, které sídlí v budově 1. ZŠ v Západní ulici, dostalo na projekt 
„Průvodce rodičovstvím“ 80.000 Kč. 
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Od začátku roku do konce června 2012 se v Plzni narodily celkem 1903 děti (955 chlapců, 
948 dívek a z tohoto počtu bylo 49 dvojčat). 
  

Nejčastější jména byla mezi chlapci stále Jan a Jakub, kteří se pravidelně střídají na první 
příčce. Hned za nimi byl Matyáš, pak Tomáš, Lukáš a Ondřej. Nejvíce rozšířeným ženským 
jménem se stala Adéla, a předběhla tak Elišku, Karolínu, Terezu, Annu i Natálii. 
  

Během prvního pololetí bylo v Plzni uzavřeno 287 sňatků a 6 registrovaných partnerství. 
Zemřelo 1568 osob. 
 
Čtyři nová pracoviště posílila od 1. 7. 2012 agendu občanských průkazů a cestovních 
dokladů plzeňského magistrátu, kterou vyřizují úředníci v budově na náměstí 
Republiky 16. Po dlouhých a složitých vyjednáváních s dodavatelem systému tak 
magistrát mohl od 1. července výrazně zvýšit kapacitu možného odbavení klientů.  
 
Rozšířený počet přepážek z osmi na dvanáct podstatně snížil čekací dobu, kterou museli 
občané při vyřizování na přelomu května a června podstoupit. Zároveň došlo k úpravě 
úředních hodin pro veřejnost, jejichž změnu si kritická situace při vyřizování žádostí 
v tomto oddělení vyžádala. 
  

Do prvních tříd v Plzni nastoupilo v září 2012 celkem 1711 dětí, to je o 192 více, než 
v předchozím roce.  Zatímco žáků přibylo, ubylo peněz, které dostávají ředitelé škol od 
státu na provoz. Situace byla přitom kritická už v roce 2011, a tentokrát dostaly školy 
ještě o zhruba 35 procent peněz méně. Výsledkem byly přeplněné třídy, ve kterých 
někde bylo v lavicích až 34 dětí. 
  

 

    8. Kultura a akce obvodu  
 
Renomovaný český divadelní a filmový režisér a herec Petr Forman přijal na začátku roku 
2012 nabídku stát se uměleckým šéfem projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 
2015. Petr Forman (*1964) se proslavil především Divadlem bratří Formanů (s bratrem 
Matějem) a realizací mnoha mezinárodních projektů.  
 
Veřejnost zná Petra Formana i z pláten kin a televizních obrazovek. Je syn režiséra Miloše 
Formana. Jeho úkolem bylo především přivést k projektu kvalitní české i zahraniční 
umělce. 
 
Návrh na oživení centra města schválili v lednu 2012 plzeňští radní. Dokument, jehož 
autory jsou pracovníci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, hodnotil stav centrální 
oblasti a zároveň navrhoval taková opatření, která povedou k jejímu zatraktivnění jak 
pro obyvatele města, tak pro jeho návštěvníky. Materiál, který vznikal v letech 2010 a 
2011, vycházel také z názorů účastníků ankety. 
 
Od 5. února do 25. března 2012 se v rámci festivalu Smetanovské dny odehrálo 
10 koncertů v Měšťanské besedě, operní představení pro dětské diváky v Divadle 
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J. K. Tyla, přenosy z předních světových operních scén i finále mezinárodní klavírní 
soutěže. 
 
Nechybělo ani tradiční odborné mezioborové sympozium, tentokrát na téma Člověk a 
stroj v české kultuře 19. století ve Studijní a vědecké knihovně PK. Téma Člověk a stroj 
inspirovalo také dvě výstavy, v Západočeském muzeu a Západočeské galerii, a přehlídku 
filmů v Kině Beseda. 
 
Ani v roce 2012 nepřišli Plzeňané o své oblíbené řemeslné trhy na náměstí Republiky. 
Kvůli velkým mrazům se nekonaly Valentýnské trhy, které měly začít 14. 2. Jako první 
tedy náměstí obsadily na přelomu března a dubna Velikonoční trhy, které v květnu 
vystřídaly Májové a letní trhy, v srpnu Bartolomějské, na podzim Svatováclavské 
s vinobraním, Havelské a Martinské a rok tradičně uzavřely Vánoční trhy. 
 
Kromě trhů řemeslných se i v roce 2012 konaly Plzeňské farmářské trhy. Odehrávaly se 
opět na nádvoří hotelu Gondola a v Pallově ulici v Plzni u Mlýnské strouhy. 
 
5. 3. 2012 přijeli do Plzně zástupci monitorovacího výboru EU, aby ověřili průběh příprav 
projektu Evropské hlavní město kultury. Zástupci města seznámili bruselské úředníky 
s finanční situací plánovaných investičních projektů, mezi které patřila např. revitalizace 
Štruncových sadů, přestavba Světovaru na 4x4 Cultural Factory či výstavba nového 
divadla. 
 
V rámci oslav 630. výročí se první akce oslav založení obce Bolevec uskutečnila 
21. 3. 2012. Požehnání nově pozlacené Madony na tzv. „Pechátovských“ Božích mukách 
na návsi v Bolevci se zúčastnili biskup František Radkovský a starosta MO Plzeň 1 
Miroslav Brabec.  
 

 
 

Obr. 14: Nově pozlacená Madona na „Pechátovských“ Božích mukách 
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Po mnoha letech v roce 2012 Plzeň přivítala pod záštitou starosty MO Plzeň 1 Miroslava 
Brabce hudební festival Porta. Oblastní kolo a zároveň západočeské finále proběhlo 
24. 3. 2012 v sále kulturního domu na Roudné. 
 
V sále Saloonu na Roudné soutěžilo 19 přihlášených kapel o postup do národního finále 
a mezinárodního finále. Nejvíc hlasů poroty získal uznávaný plzeňský hudebník Jiří 
Mucha, který v duetu s Janou Balejovou získal 1. místo v interpretační soutěži i 1. místo 
v autorské soutěži za píseň Stíny stromů. 2. místo v interpretační i autorské soutěži 
vyhrála skupina Lakuna z Plzně. 
 
Festivalový soutěžní program přivítal dvě desítky kapel i jednotlivců. Jednalo se 
například o kapely Na Rozcestí, Fregata, duo Dubnička - Lahoda či i v zahraničí známý 
plzeňský hudebník Jirka Mucha. 
 
Speciální velikonoční várka dvou tisíc dvanácti lahví piva Pilsner Urquell, které požehnal 
plzeňský biskup František Radkovský, v pondělí 26. 3. 2012 opustila Plzeň a jako 
velikonoční dar odjela do Vatikánu. Plzeňské pivo se už dříve u Svatého stolce 
nepravidelně objevovalo, Prazdroj se z toho rozhodl udělat tradici. V roce 2012 navíc 
plzeňští pivovarníci věnovali papeži Benediktu XVI. také originální pivní pohár, který byl 
součástí velikonočního daru.  
 
Západočeská galerie v Plzni vyšla vstříc veřejnosti a nově nabídla vstup zdarma každou 
první neděli v měsíci do obou výstavních síní. Poprvé si návštěvníci mohli bezplatně 
prohlédnout expozice v neděli 1. dubna 2012. Neděle byla vybraná vzhledem k tomu, že 
o víkendech bývá centrum Plzně často vylidněné, proto se galerie rozhodla nabídnout 
návštěvníkům důvod najít si i ve sváteční den cestu do středu města a umožnit jim 
kulturní zážitek a kvalitní prožití volného času. 
 
Možnost pochlubit se vlastními výrobky a svojí šikovností měli lidé se zdravotním 
postižením v rámci tradiční plzeňské Apriliády 1. 4. 2012. Odbor sociálních služeb 
Magistrátu města Plzně uspořádal akci Šikovné ruce.  
 
Šanci předvést nevšední um svých klientů tak měly organizace, které se práci se 
zdravotně postiženými intenzivně věnují: Motýl o.s., Ty a Já o.s., Pohodička Diecézní 
charity Rokycany, Pekařství U mlsného anděla nebo Ústav sociální péče ze Zbůchu. 
Nevšední ohlas přítomných vzbudila právě doprovodná hudebně taneční vystoupení 
občanského sdružení Motýl. 
 
Duben v západočeské metropoli patřil studentům a jejich tradičnímu majálesovému 
vítání jara. Rozmanitý program převážně na akademické půdě a ve VŠ klubech vyvrcholil 
28. dubna 2012 největším plzeňským open air festivalem Majáles Open Air. 
 
Studentské slavnosti mají v západočeské metropoli nepřerušenou tradici od roku 1990, 
jsou tedy nejstarším novodobým majálesem v Česku. V roce 2012 navázal na úspěchy 
posledních let, nabídl kromě širokého doprovodného programu a nových i tradičních 
zábavných aktivit to nejlepší z domácí hudební scény. Samozřejmě ani v roce 2012 
nechyběla oblíbená volba Krále Majáles. 
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Festival českého filmu Finále Plzeň, jehož 25. ročník se uskutečnil  v  Měšťanské besedě 
od 22. do 28. dubna, přinesl tradičně soutěže celovečerních filmů i dokumentů o Zlatého 
ledňáčka, ale také řadu novinek. Festivalové pocty patřily rodině Trojanů a režiséru 
Martinu Šulíkovi. Jako mimořádný počin uvedlo Finále všech 45 dílů seriálu Terapie 
s  Karlem Rodenem v hlavní roli. 
  
Zlatého ledňáčka získal v roce 2012 film Zuzany Liové Dům. V soutěži dokumentů 
ocenění získal snímek Láska v hrobě režiséra Davida Vondráčka. 
  
Filmovým profesionálům byla určena další novinka – Industry Days, které nabídly panely 
a odborné diskuze. V programu festivalu nechyběly workshopy, autorská čtení předních 
spisovatelů, koncerty, ani další doprovodné akce. Součástí 25. narozenin byla nová tvář 
festivalu s novým logem. 
  
Oslavy úctyhodného 170. výročí prémiového ležáku Pilsner Urquell, zakladatele 
celosvětové kategorie piv typu „pils“, symbolicky zahájily již ve čtvrtek 19. dubna 2012 
unikátní visuté hodiny, jejichž mechanismus se spustil přesně 170 dní před samotným 
datem, kdy byla v roce 1842 uvařena první várka proslulého plzeňského ležáku. 
 
Na oslavu kulatého výročí byl připraven i speciální program prohlídek pivovaru. Během 
nich se mohli návštěvníci od dubna do listopadu vydat za historií Pilsner Urquell, nebo 
projet pivovarem na formanském povoze. 
  
30. 4. 2012 proběhla na Ranči Šídlovák již tradiční akce Plzeňská májka aneb Pálení 
čarodějnic. Nechyběl ani lampionový průvod či ohňostroj. 
 
Pracovník plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu David Růžička získal 
v dubnu 2012 prestižní novinářskou cenu Prix Non Pereant (Média na pomoc památkám) 
udělovanou již po patnácté občanským sdružením Pro Bohemia a syndikátem novinářů 
ČR. 
  
Jednalo se o první místo v kategorii publicistika za seriál článků o interiérech architekta 
Adolfa Loose v Plzni, uveřejněných v oblíbeném čtvrtletníku Vítaný host, zaměřeném na 
regionální turistiku a památky. Předávání cen se konalo při slavnostním ceremoniálu 
v Muzeu hudby v Praze. 
  
Slavnosti svobody, které se uskutečnily ve dnech 4. – 6. května 2012, nabídly zážitky 
především pro milovníky historie a vojenské techniky. Poprvé od roku 1990 vyjela kolona 
vojenských vozidel „Convoy of Liberty“ v sobotu večer.  
 
Návštěvníci oslav si užili i tradiční akce, jako jsou setkání s veterány, historické vojenské 
kempy, tematické výstavy a doprovodný kulturní program. Z části Křižíkových sadů se 
stala „Svobodná ulice 1945“. Součástí 23. ročníku oslav osvobození bylo rovněž 
pokračování projektu Archiv vzpomínek a soutěže pro odvážné studenty s názvem 
„Osvoboď Plzeň“. 
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Dalším místem, které připomnělo konec 2. světové války v Plzni, byl prostor za 
obchodním domem Plaza. Umístěn byl vedle amerických vojáků 16. obrněné divize, 
17. výsadkové takzvané zapomenuté divize a policistů z Military Police Corps i tábor 
nepřátelských složek Wehrmachtu. 
  
Součástí víkendového programu za Plazou byly nejen ukázky dobových zbraní a techniky, 
ale také prezentace současných spojeneckých sil reprezentované českými airsoftovými 
jednotkami, které věrně napodobují americké nebo české vojáky na misích v Iráku nebo 
Afghánistánu. Byla zde vystavena výstroj a výzbroj a připravena airsoftová střelnice. 
V táboře se mohli návštěvníci potkat s příslušníky 601. skupiny speciálních sil, kteří se 
právě chystali na svou další misi. 
 
Druhý ročník Apetit Festivalu se konal 19. a 20. 5. 2012 a byl větší a rozsáhlejší, než první 
ročník. Zabral celý prostor za OC Plzeň Plaza a program byl připravený nově pro dvě 
pódia, kde se střídala hudební vystoupení českých kapel. Návštěvníci mohli shlédnout 
větší počet kuchařských show v podání mediálně známých osobností jako je např. 
Zdeněk Pohlreich či Jaroslav Sapík, Jan Babica a mohli si vychutnat množství 
gurmánských specialit. Taje molekulární kuchyně odhalil Petr Koukolíček. 
  
Apetit festival také v roce 2012 spojil své jméno se soutěží pro střední školy „Vaříme 
s regionální potravinou Plzeňského kraje“. Vyvrcholením festivalu bylo opět vyhlášení a 
předání ceny Západočeská restaurace roku a Pivovar roku. 
  
Skvělou zábavu přinesla akce s názvem Rekordně Dobrý Den ve West Parku konaná 
v sobotu 19. 5. 2012 v živém muzeu amerického západu - West Park v Plzni, Radčické 
ulici. 
 
Jak již název napovídá, jedním z hlavních bodů programu byl pokus o vytvoření nového 
českého rekordu. Rekord se týkal jedné z hlavních kovbojských disciplín - chytání do lasa. 
Cílem snažení bylo chytit během 7 minut do lasa co nejvíce po sobě běžících lidí. Jan 
Kohout a Petra Michlová pod dohledem agentury Dobrý Den dokázali během takto 
krátkého limitu chytit 60 lidí. Tento nový český rekord byl zapsán v knize rekordů. 
  
V sobotu 26. května 2012 od 8 do 18 hodin byl statek v plzeňském Bolevci výjimečně 
otevřen veřejnosti. Objekt jinak procházel dlouhodobou obnovou. 
 
 V květnu se bolevečtí rodáci podíleli na přípravách akce neziskové organizace CEDR 
–  dětských Boleveckých slavností, spolupracovali také s pořadateli Dne s historickými 
vozidly. 
 
Nejen díky svým památkovým hodnotám měl všechny   předpoklady  k  tomu,  aby   byl 
aktivně zapojen do kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných v souvislosti s projektem 
Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a stal se zajímavým a příjemným zpestřením 
jejich nabídky. 
  
Plzeňské události 1. června 1953, kdy se na dvacet tisíc Plzeňanů vzepřelo komunistické 
moci, si město jako každý rok po roce 1989 i v roce 2012 připomnělo udělením Ceny 
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1. června. Tentokrát ji dostali dva laureáti. Obdržela ji jednak socioložka Jiřina Šiklová za 
důsledné prosazování principů demokracie a za odvážnou podporu a distribuci 
samizdatové literatury v dobách nesvobody. 
  
Druhým oceněným se stal in memoriam Ivan Martin Jirous za jeho statečné občanské 
postoje, za nesmiřitelné aktivity proti totalitnímu režimu, za publicistickou a literární 
činnost a v neposlední řadě za osobní přínos české kultuře. Cenu převzala Jirousova 
životní partnerka Dáša Vokatá. 
  
1. 6. 2012 se opět konal Dětský den u zoo. Hasiči, policisté, záchranáři a různé zájmové 
organizace připravili spoustu soutěží a ukázek své činnosti. Hasičský záchranný sbor 
například nabídl soutěže pro děti se zaměřením na požární ochranu, ukázky zásahu 
lezecké skupiny či ukázku záchranných prací při dopravní nehodě. 
 
Při příležitosti 70. výročí vyhlazení Lidic (10. 6. 1942) byly na území Centrálního parku 
u památníčku připomínajícího tuto tragickou událost, vysázeny růže, které přivezly 
Lidické ženy. 
 

 
 

 
 

Obr. 15, 16: Sázení růží u památníčku věnovanému  
Vyhlazení Lidic v roce 1942 
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15. – 17. 6. 2012 byla Plzeň ve znamení akce Historický víkend aneb strašidla a mumraje 
plzeňské. Nechyběla divadelní a šermířská vystoupení, pohádky, kejklíři, hudebníci, 
sokolníci i dobové tržiště. 
  
Celou sobotu se ve městě navíc rojila strašidla a pohádkové bytosti, aby se v rámci 
večerního programu mohly vydovádět na svém reji a průvodu městem. V sobotu večer 
nabídl Historický víkend také mimořádnou devítiminutovou světelnou show, ve které 
dominovala katedrála sv. Bartoloměje a pětadevadesát reflektorů. 
  
29. ročník Skupovy Plzně se odehrál od 17. do 21. června 2012 před očima desítek 
zahraničních divadelníků a odborníků. Festival slouží jako výkladní skříň divadelním 
profesionálům z celého světa, kteří si tu vybírají inscenace pro hostování v zahraničí. 
  
Celkem se na Skupově Plzni tentokrát představilo 17 českých a 6 zahraničních souborů, 
které sehrály na 40 představení. V rámci jednoho z největších evropských kulturních 
projektů - divadelní sítě Platform 11+ se do Plzně sjelo v roce 2012 na 30 umělců 
z různých evropských divadel, kteří zde společně vytvořili inscenaci Face Me, Čas 
změny.   
 
Slavnostní den u příležitosti 630. výročí založení obce Bolevce připravilo Sdružení 
boleveckých rodáků. Uskutečnil se v sobotu 23. 6. 2012 na Bolevecké návsi. 
 
Oslavy odstartovaly v 9 hodin vystoupením kapely Oty Hellera, na desátou následoval 
příjezd starosty Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce a krojovaných rodáků 
v kočáru taženém koňmi. Starostu obvodu přivítal chlebem a solí krojovaný bolevecký 
rychtář a zástupci rodáků. Po celý den pak oslavy pokračovaly vystoupeními hudebních, 
tanečních a divadelních souborů. O půlnoci uzavřel program na návsi ohňostroj. 
 

 
 

Obr. 17: Přivítání starosty obvodu bylo stylové 
 
Dějištěm oslav se stal i selský statek U Matoušů a statek U Šteklů, kde návštěvníci zhlédli 
od 10 hod. do 17 hod. kromě ukázek řemesel také scénky z Bolevecké kroniky v podání 
souboru Gloria. Před statkem U Matoušů vystoupila skupina historického šermu. 
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V rámci doprovodného programu se uskutečnil turistický pochod „Za historií 
Boleveckých rybníků“, pořádaný TJ Rozvoj, dále jízdy kočárem a ukázky požární techniky 
Sborů dobrovolných hasičů z Košutky a Bolevce. Na nádvoří Evangelického kostela 
metodistického byly připraveny hry pro nejmenší návštěvníky oslav. Sportovní program 
pro děti a mládež proběhl v horní části Bolevecké návsi. 
  
Slavnostního dne se zúčastnila řada významných hostů včetně hejtmana Plzeňského 
kraje Milana Chovance, primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy, biskupa plzeňského 
Mons. Františka Radkovského a Ing. Miloslava Rabocha, ředitele Nadace 700 let města 
Plzně. Hlavními garanty jubilea byly Plzeňský kraj, Městský obvod Plzeň 1 a Nadace 
700 let města Plzně.  
  
Na počest zakladatelky projektu Evropského hlavního města kultury vznikl Den Meliny 
Mercouri, jehož třetí ročník s podtitulem „Na ulici jako doma“ se v Plzni odehrál v sobotu 
23. června 2012. 
  
Na Americké třídě od Wilsonova mostu k nádraží a v přilehlých ulicích byl připraven 
pestrý program s kavárnami a hospůdkami, několik pódií pro taneční, hudební i divadelní 
vystoupení, výstavy, otevřené ateliéry a tvůrčí dílny. Zúčastnili se také plzeňští žongléři, 
tanečníci, výtvarníci nebo videotvůrci, další místní umělci a různá sdružení. 
  
Kolemjdoucí si mohli vyzkoušet řadu netradičních pouličních aktivit, třeba vytvořit 
virtuální graffiti, založit improvizovanou zahrádku, nebo zachytit ulici pohledem 
fotoobjektivu. Zájemci o historii se dozvěděli, jak měla Americká třída vypadat podle 
původních plánů.  
 
Příznivci venkovního umění si mohli namalovat na chodník vlastní peršan či jen tak 
v klidu posedět v jedné z kaváren a pozorovat vystoupení pouličních umělců. Pařížská 
ulice zvala zájemce do kinokavárny s animovanými filmy, do divadelního kinoautomatu 
nebo k zapojení v rámci mnoha výtvarných dílen. 
 
Organizátoři festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem si pro rok 2012 připravili opět 
dvě divadelní inscenace, které mohli diváci shlédnout pod otevřeným nebem 
v historickém centru města Plzně. Inscenaci představení od Williama Shakespeara, 
Marná lásky snaha, mohli diváci znát z minulého ročníku, premiérově byla uvedena 
italská komedie V nouzi poznáš přítele dle fragmentů od autora Jeana Rets Comme 
Dieua. 
 
V programu byly připraveny také dvě novinky – odpolední program pro rodiče s dětmi, 
v místě konání večerních představení, a zájezdové představení v areálu kláštera Plasy. 
  
Centrální park nabídl v létě 2012 řadu kulturních akcí, zejména promenádní koncerty. 
Zahrál orchestr Tremolo, dětský folklorní soubor Sluníčko i Orchestr Oty Hellera. 
V polovině prázdnin potěšily návštěvníky parku filmy, které nabídl minifestival LOLEK. 
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Obr. 18: Soubor Sluníčko měl úspěch 
 

 

 
 

Obr. 19: Příprava „plátna“ pro filmový minifestival Lolek 
 
 

Oslavy 630. výročí založení obce Bolevec pokračovaly ve   dnech 5.  a   6.  července  2012  
posezením   pod  lipami  u příležitosti vzpomínky na Mistra Jana Husa a na příchod 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 

 
Na podporu veřejné sbírky s názvem „Ze srdce zvon“ nazpívali v červenci 2012 plzeňští 
umělci píseň, ke které namluvil text biskup Mons. František Radkovský. Pod jeho 
patronátem se od června 2012 konala sbírka na nové zvony do plzeňské katedrály. 
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V bouřlivé debatě o smyslu sbírky vyplul na povrch příběh, o kterém málokdo z Plzeňanů 
věděl: před sedmdesáti lety zabavili nacističtí okupanti z katedrály čtyři z pěti zvonů a 
nechali je roztavit. Od té doby harmonický souzvuk pěti plzeňských zvonů chyběl. 
  
Cílem veřejné sbírky bylo shromáždit peníze alespoň na jeden zvon pro katedrálu 
sv. Bartoloměje v Plzni a umístit ho do věže nejpozději v roce 2015, kdy bude město 
hlavní evropskou kulturní metropolí. Na výrobu největšího zvonu bylo třeba přes milion 
korun.  
  
Přispívat mohli lidé do kasiček v kavárnách, nebo na konto uvedené na webové stránce 
www.zijinak.cz. Pokud nějaký dárce věnoval více než 10 tisíc korun, bylo rozhodnuto, že 
jeho jméno bude vyryto na zvonu jako poděkování za velkorysý příspěvek. 
  
Plzeň v netradičním kabátě představily opět v létě 2012 oživené prohlídky. Ty dopřály 
celé rodině zábavu, poznání a ochutnávku specialit. Návštěvníky městem provedl 
plzeňský historik své doby Jaroslav Schiebl s manželkou Helenou. V pivovarském muzeu 
kromě ochutnávky piva návštěvníci uviděli, co předcházelo uvaření první várky 
plzeňského Prazdroje, když v roce 1842 přijel do Plzně bavorský sládek Josef Groll.  
  
Pak potkali Mikoláše Alše, který zájemcům osobně ukázal některé z domů, které zdobí 
jeho sgrafita. Malíř Jindřich Duchoslav Krajíček, který malby na domech prováděl, 
zájemce čekal v kavárně Měšťanská Beseda spolu se svou ženou Ludvikou Novou, která 
byla vůbec první plzeňskou lékařkou. V Besedě také Eliška Krásnohorská osobně přečetla 
svou bajku pro dospělé. Děti se při odpoledních prohlídkách svezli na voze taženém 
koňmi a získané dukáty mohli směnit za perník. I v roce 2012 byla k dispozici večerní 
trasa. 
  
V lochotínském amfiteátru se po roční odmlce opět promítalo. Tradiční akci Filmové noci 
oživila agentura Filmák. Produkce začaly už ve středu 4. července 2012 a skončily první 
zářijový víkend. Promítalo se pravidelně od středy do neděle a někdy také v pondělí či 
úterý. Uskutečnilo se celkem 48 filmových nocí, při nichž bylo možné shlédnout zhruba 
40 filmů. Byly mezi nimi jak novinky, tak i české legendy. Pro hosty byla připravena řada 
slevových akcí. 
  
Společnost České Radiokomunikace, přední provozovatel televizního a rozhlasového 
vysílání a poskytovatel telekomunikačních a ICT služeb, uspěla se svojí žádostí o přidělení 
kmitočtů na experimentální vysílání ve standardu DVB-T2. O udělení kmitočtů pro 
experimentální vysílání na dobu 12 měsíců rozhodl Český telekomunikační úřad 
v polovině července 2012.  
 
Experimentální vysílání probíhalo do 31. prosince 2012 z vysílače Krkavec v Plzni. 
Experimentální vysílání v HD rozlišení mohli diváci přijímat od 17. července 2012 od 0.00 
hodin. 
  
Bylo rozhodnuto, že plný přechod ze současného DVB-T na DVB-T2 bude pro diváky 
probíhat postupně.   
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MO Plzeň 1 nezapomněl ani v roce 2012 na prostor na pláži Velkého Boleveckého 
rybníka, kde opět 21. 7. 2012 připravil tradiční celodenní zábavu – Město her aneb 
prázdniny na Boleváku. V předvečer této akce proběhlo Bolevecké plážohraní. 
  
Osmým rokem se město Plzeň 18. srpna až 2. září 2012 prezentovalo v jednom 
z nejkrásnějších míst Prahy – Valdštejnské zahradě, která se celoročně těší obrovskému 
zájmu tuzemských, ale především zahraničních návštěvníků. Plzeň k její návštěvě lákala 
mimo jiné prostřednictvím části fotografické výstavy „Paměť loutky – příběh města 
Plzně“, jejíž vernisáž v sobotu 18. srpna od 12 hodin doplnil celodenní kulturní program.    
  
Pro prezentaci Plzně prostřednictvím výstavy nevšedních velkoformátových fotografií se 
organizátoři rozhodli, protože spojovala plzeňskou loutkářskou tradici, historii města a 
zachované autentické interiéry i exteriéry. Rok 2012 byl pro Plzeň ve znamení dvou 
významných loutkářských výročí – před 120 lety se narodil Josef Skupa, autor 
nejznámějších českých loutek Spejbla a Hurvínka a sté výročí narození měl rovněž 
světoznámý výtvarník Jiří Trnka. 
  
Dramatické okamžiky z obsazení západočeské metropole sovětskými a 
východoněmeckými tanky 21. srpna 1968 si město Plzeň připomnělo položením květin 
v budově Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru u pamětní desky věnované jeho 
tehdejším obráncům. 
  
21. srpna 1968 prokázal plzeňský rozhlas plné nasazení veškerých technických možností. 
Informace o vstupu vojsk vysílal na VKV, rozhlasu po drátě a na středovlnném vysílači 
v Karlových Varech. Od desáté hodiny ráno začalo být celostátní vysílání závislé na 
technice plzeňského rozhlasu. Všichni pracovníci bez výjimky a oddechu pracovali, aby 
vysílání zajistili. Na plzeňské vysílání byly napojeny i krátkovlnné vysílače, takže 
slyšitelnost Plzně byla dobrá i v zahraničí. 
 
Plzeňský rozhlas tehdy spontánně bránily stovky Plzeňanů, kteří se shromáždili před 
budovou na náměstí Míru. 
  
Plzeňská slavnost Pilsner Fest v areálu pivovaru a na přilehlé čtyřproudé ulici, výpadovce 
na Prahu, která se změnila v obří bulvár, vyvrcholila na přelomu srpna a září 
2012.  Každoročně láká desítky tisíc lidí a program byl o to bohatší, že si milovníci piva 
připomínaly 170. výročí prvního vyrobeného slavného piva Pilsner Urquell. Pro 
návštěvníky festivalu bylo připraveno 170 výčepních kohoutů, z nichž samozřejmě pivo 
teklo proudem a na pódiu se představila řada oblíbených hudebních skupin. 
  
Bohatý byl i doprovodný program. Návštěvníci si mohli projít expozici, která ve čtyřech 
stanech nabízela autentické prostředí historických pivnic, sledovat mohli i bednáře při 
práci. A kdo absolvoval prohlídku za přítomnosti sládků, získal speciální odznak a titul 
Kvalitář.  
 
V relax zóně byly navíc připraveny atrakce v podobě horolezecké plechovky, vodního 
fotbálku nebo rodea na plechovce. Na tradiční oslavě obou plzeňských piv si hromadně 
připilo pivy Pilsner Urquell a Gambrinus 2689 lidí. 
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Obyvatelé a návštěvníci Plzně si opět od 10. do 15. 9. 2012 užili spoustu skvělé zábavy 
pro malé i velké. Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se statutárním městem 
Plzeň totiž pořádala již sedmý ročník festivalu pro chytré hlavy Dny vědy a techniky 
v Plzni. 
  
Po šest dní tak bylo možno vybírat z pestrého programu zahrnujícího řadu interaktivních 
expozic, odborných přednášek a informačních seminářů, které bylo možné absolvovat 
buď přímo ve specializovaných laboratořích a učebnách Západočeské univerzity v Plzni, 
nebo jednoduše na ulici v centru města. 
  
Čestné občanství bylo uděleno Ladislavu Sutnarovi in memoriam na slavnostním 
zasedání zastupitelstva 18. října 2012. Získal jej za celosvětově významný přínos v oblasti 
grafického designu a vizuální komunikace a za podporu československého 
protinacistického i protikomunistického odboje. 
   
V den udělení občanství byla na rodném domě Ladislava Sutnara v Dominikánské ulici 
č. 2 odhalena pamětní deska a slavnostně otevřena nová budova Ústavu umění a 
designu v Plzni, jež byla pojmenována po tomto světově uznávaném designerovi. 
 
Další akcí k 630. výročí založení obce Bolevec bylo Slavnostní setkání boleveckých rodáků 
a dalších občanů, které se uskutečnilo 27.  října od 17 hod. v bolevecké sokolovně.  
 
Sdružení boleveckých rodáků vzniklo v dubnu roku 1998. Jeho činnost je zaměřena na 
dobové a historické tradice obce a na obnovu a udržování historických památek, 
například Božích muk, která dříve bývala na okraji obce Bolevec, byla zrestaurována a 
umístěna na návsi v Bolevci. 
 
2. 12. 2012 bylo rušno v točce tramvají v Mozartově ulici v Bolevci. Jako základnu si tuto 
stanici vybrala Mikulášská tramvaj pro děti. Jezdila z Bolevce do středu Plzně a zpět a 
nechyběla v ní čertovsko-andělská komise. Tramvaj zapůjčily PMDP, dárkové balíčky a 
další podporu zajistil MO Plzeň 1. 

 

 
 

Obr. 20: Vskutku netradiční Mikuláš 
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Završením oslav 120. výročí narození Josefa Skupy a stého výročí narození Jiřího Trnky 
se stal 1. Originální loutkový ples, který se konal 8. 12. 2012. Příjemnou taneční 
atmosféru plesu, který se uskutečnil v KD Šeříkova, zajistilo hudební uskupení s názvem 
Repelent. Program byl doplněn o loutkové a divadelní prvky tak, aby i ti, co zrovna 
netančí na parketu, měli možnost se dobře bavit v přilehlých prostorách.  
 
Silvestrovský pochod proběhl 31. 12. 2012 se startem u Seneckého rybníka a cílem 
v restauraci U Boleváku.   
 

 
  
Obr. 21: V Centrálním parku byl slavnostně rozsvícen vánoční strom a oblohu rozzářil 

ohňostroj – přípravy na Vánoce mohou začít 
 

  

      9. Organizace a spolky 
 
Do 87. MŠ 13. 1. 2012 zavítali hudebníci z Jindřichova Hradce s pořadem Setkání 
s písničkou, začátkem února dorazil divadelní soubor Dráček. Po jarních prázdninách 
pořádala MŠ Den otevřených dveří. 

18. 1. 2012 proběhl v bolevecké sokolovně galavečer Nebe plné hvězd. Šlo o přehlídku 
dětí ZŠ z MO Plzeň 1 ve zpěvu. Asi 40 malých umělců z 1., 4., 31. ZŠ, ZŠ Elementária a ZŠ 
při FN předvedlo své výkony v různých žánrech. Akci uspořádala City Muzic ve spolupráci 
s MO Plzeň 1. 

Tradiční masopust se v Plzni konal 26. 2. 2012. Maškarní průvod zahájil ve 14 hodin svou 
pouť před 17. ZŠ v sídlišti Vinice. Pak prošel zoologickou zahradou a Kilometrovkou 
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zamířil ke Kalikovskému mlýnu, kde byl do vody vhozen symbol zimy –  Morana. Kolem 
16. hodiny průvod vyvrcholil na nám. Republiky. 

Začátkem roku 2012 zahájila svou činnost nová organizace sdružující dobrovolníky 
z celého Plzeňského kraje. Dobrovolnická regionální agentura DoRA se sídlem 
v Brněnské ulici vítá všechny zájemce o dobrovolnickou činnost v oblasti sociální, 
kulturní a zdravotnické. 

Centrum dětí a rodičů (CeDR) připravil i v roce 2012 bohatou nabídku pro zájemce. 
Rodiče s dětmi mohli navštěvovat různé kluby – se zpíváním, cvičením, hudební a taneční 
školičku a další. Rodiny se mohly těšit na víkendové akce i novinky. Maškarní rej proběhl 
3. 3. 2012. V rámci Cedrýskova divadélka proběhl Maškarní bál s Čmeldou a Brumdou. 
Velikonoční přípravy zahájila velikonoční dílna 17. 3. 2012. Již 15. ročník pochodu za 
velikonočním zajíčkem se konal 31. 3. 2012 v okolí Boleveckých rybníků. 

27. 4. 2012 CeDR uspořádal přednášku na téma Rodičovská dovolená a rodičovský 
příspěvek, 25. 5. 2012 to byla přednáška na téma Pracovní poměr a úprava pracovní 
doby pro rodiče s dětmi do 15 let. Výchovné aspekty rodičovství zohledňoval cyklus 
besed Jak být dobrým rodičem.  

V roce 2012 mohly děti ve 4. ZŠ naplno užívat nově zrekonstruované učebny a dětské 
školní hřiště ve 4. ZŠ. Zásluhu na tom měli žáci, kteří se zúčastnili sportovní atletické 
soutěže Pětiboj Martiny Sáblíkové, jehož pořadatelem byla Nadace ČEZ. V republikovém 
finále obsadili žáci 4. ZŠ 2. místo s výhrou 400 tis. Kč. Právě za tyto prostředky 
rekonstrukce proběhly.   

91. MŠ je školka plná pohody. Velkou pozornost školka věnovala v roce 2012 spolupráci 
s rodiči v rámci různých akcí jako byly např. Hravé odpoledne u Kapříků, Tvořivé 
odpoledne, Uspávání Broučků, Výprava za loupežníkem, mikulášská nebo vánoční 
besídka. Kromě toho měly děti i celoškolní výlety, např. na letiště v Líních či do plzeňské 
zoo. ÚMO Plzeň 1 dětem z této MŠ umožnilo také návštěvu Domu pohádek. 

Domeček v Bolevci (jedna ze 4 poboček plzeňského Střediska volného času) uspořádal 
v roce 2012 zajímavé letní pobytové i příměstské tábory: 

• Cyklotábor (30.6. - 7. 7. 2012) - Oselce 

• Případ léta 2012 aneb detektivní pátrání (8. - 21. 7. 2012) -  Lomy 
u  Konstantinových Lázní 

• Kdo si hraje, nezlobí (21. 7. - 3. 8. 2012) - Lomy u Konstantinových Lázní 

• Sportovní tábor (3. – 16. 8. 2012) – Lomy u Konstantinových Lázní 

• Putování po Jižní Americe – Bolívie (16. - 29. 8. 2012) -  Lomy u Konstantinových 
Lázní 

• Rozpoutané živly I. (9. - 13. 7. 2012) - SVČ Ledecká 

• Pastelka (9. - 20. 7. 2012) - SVČ Ledecká 

• Příměstský počítačový I. (16. - 20. 7. 2012) - SVČ Ledecká 

• Příměstský počítačový II. (23.- 27. 7. 2012) - SVČ Ledecká 

• Letní příměstský poznávací tábor (6. - 17. 8 2012) - SVČ Ledecká 

• Rozpoutané živly II. (20. - 24. 8. 2012) - SVČ Ledecká 
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Sdružení boleveckých rodáků se rozhodlo v roce 2012 historickou desku na počest 
padlých a umučených členů boleveckého Sokola z první světové války obnovit spolu 
s další mosaznou deskou z druhé světové války. Tyto desky původně umístěné na 
budově v prostorách sokolovny se rodáci rozhodli umístit na fasádu objektu při dnešním 
hlavním vstupu do sokolovny. 

Na začátku března 2012 do lavic Bolevecké ZŠ zasedli budoucí prvňáci se svými rodiči, a 
tak se zapojili do kurzu Těšíme se do školy. Bylo připraveno 10 lekcí, které se zaměřily na 
rozvíjení slovní zásoby, matematické představy i orientaci v čase a prostoru. 

Organizátor 14. ročníku festivalu filmů Jeden svět oslovil ke spolupráci Totem. Komunitní 
„totémácký“ seniorský klub Letokruhy proto připravil na jeho zahájení ochutnávku české 
kuchyně. Účastníci tak mohli vedle specialit z různých koutů světa ocenit i sladkou 
koblihu, jihočeský dortík nebo slanou bramborovou buchtu a další české speciality. 

Dobrovolnické centrum ADRA v Plzni se zaměřilo v roce 2012 na pomoc seniorům. 
V Plzni se starají o městský Domov seniorů Sedmikráska a Čtyřlístek na Lochotíně. 
Dobrovolníci obyvatelům domova zpříjemňují jejich pobyt a pomáhají zvýšit kvalitu 
jejich života. 

SLOVÍČKO je Mateřské centrum, které je veřejnosti otevřeno od pondělí do čtvrtka 
v prostorách Evangelické církve metodistické na Bolevecké návsi. Úterý a čtvrtky byly 
v roce 2012 věnovány společným aktivitám rodičů s dětmi. V pondělí a středu nabízely 
maminkám celodenní hlídání dětí od 8 do 15 hodin s názvem Klubíček. MC nabízí besedy 
s odborníky z oblasti pedagogiky, psychologie atd.  

29. MŠ nabídla s příchodem jara dětem řadu zábavných i poučných událostí. Přivítali zde 
strážníky městské policie, vyrazili s dětmi na zámecký statek v Újezdě nade Mží, v květnu 
děti zavítaly na koncert ZUŠ a nechyběla ani zahradní slavnost. 

15. 3. 2012 navštívila 7. ZŠ a MŠ po 4 letech dopisování své přátele v Bad Abbachu 
nedaleko Regnesburgu. Německé děti přijaly pozvání do Plzně na 15. květen 2012. 
Podobně jako v Německu se i tady německé děti zapojily do výuky v 7. ZŠ. Nechyběla ani 
společná prohlídka plzeňské zoo a středu města. 

Děti z 87. MŠ se vydaly začátkem března 2012 do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. 
Březen 2012 také děti využily k návštěvě městské knihovny Lochotín. V dubnu 2012 
navštívil flétničkový sbor obyvatele domu pro seniory Longevita a plzeňská zoo dětem 
zprostředkovala naučné programy. V polovině května 2012 vyrazila MŠ na výlet do 
Mořského světa v Praze. Proběhlo také rozloučení s předškoláky 13. 6. 2012 v bolevecké 
sokolovně. 

V neděli 29. 3. 2012 se konalo zábavné odpoledne pro předškoláky s názvem Cirkusová 
škola, které připravila škola s dvacetiletou tradicí a zaměřením na jazyky Gymnázium 
Františka Křižíka v Sokolovské ulici v Plzni.  Zároveň si případní zájemci o studium mohli 
prohlédnout školu, seznámit se s novou paní učitelkou pro 1. třídu i se dozvědět více 
o dodatečné registraci dětí do 1. třídy základní školy. 

Oblíbená akce Noc s Andersenem se konala 30. 3. 2012 i v Obvodní knihovně Lochotín 
v sále L-klubu. Byl zde připraven bohatý program na celou noc. Součástí bylo vystoupení 
krojovaných tanečnic z Vietnamu. 
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1. ZŠ svým žákům nabídla v roce 2012 novou učebnu se 30 počítači a internetem, 
vybavenou nejnovější technikou. Jako bonus žáci dostali novou učebnu MIC k dispozici 
také mimo vyučování. MIC bylo otevřeno v dubnu 2012 a od května tu byly zahájeny 
nové digitální kurzy pro žáky.  

18. 4. 2012 se na 7. ZŠ a MŠ uskutečnil projekt pro žáky 6. ročníku v rámci předmětu 
fyzika. Nazýval se Měření času trochu jinak. Žáci také vyráběli hodiny typu – sluneční, 
přesýpací, vodní a svíčkové. Pomocí vyrobených hodin pak odměřovali vzdálenost na 
základě průměrné rychlosti chůze člověka apod.  

V květnu 2012 připravili pracovníci Střediska výchovné péče v Plzni sportovně zážitkové 
odpoledne pro děti z Centra pro rodinu Vinice. Akce se konala v areálu Dětského 
diagnostického ústavu. 

17. 5. 2012 se konalo v aule I. ZŠ slavnostní vyhodnocení 21. ročníku výtvarné soutěže 
MŠ města Plzeň Svět pohádek. Soutěž organizovala 91. MŠ a zúčastnilo se jí 17 MŠ, 
zasláno bylo 293 výtvarných děl. 

Správní rada Nadačního fondu Livie a Václava Klausových i v roce 2012 vybrala k realizaci 
kurzu Senioři komunikují Boleveckou ZŠ. Cílem bylo seznámit seniory se základní 
obsluhou PC, využíváním internetu, s použitím internetu a naučit je používat platební 
kartu. 6. ročník tohoto projektu se uskutečnil od 4. do 8. 6. 2012 v učebně výpočetní 
techniky Bolevecké ZŠ. 

 

Obr. 22: Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd se ve školách na území MO Plzeň 1 
stalo tradicí 

Po několika měsících působení měla v polovině roku 2012 Dobrovolnická Regionální 
Agentura DoRA ve své databázi 80 aktivních dobrovolníků, kteří docházeli do 
14 organizací v Plzeňském kraji. Ve spolupráci s MO Plzeň 1 organizace pořádala 
14.  6. 2012 Dětský den s Dorou. Pořádala také dva turnusy příměstského tábora Léto 
s Dorou určené pro děti ze sociálně slabých rodin.  

V L-klubu Obvodní knihovny Lochotín probíhají pravidelně zajímavé přednášky a setkání. 
V roce 2012 to například byl zajímavý pořad s názvem Mayský kalendář – bude konec 
světa? Na toto téma tu hovořil český astrolog Milan Gelnar. 
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Historie policie v letech 1918- 1945 – policejní ředitelství v Plzni je název knihy Tomáše 
Herajta, který v roce 2012 publikaci představil v L-klubu Obvodní knihovny Lochotín. 
Prezentace byla doplněna promítáním dobových fotografií.  

Miniskřivánek je soutěž dětí z plzeňských MŠ. I v roce 2012 byly vyhlášeny dva soutěžní 
směry. Děti zaměřily své síly v pěvecké a výtvarné oblasti tentokrát na téma „babička“. 
Základní kola probíhala v MŠ, finálová pěvecká klání se konala ve Středisku volného času 
dětí a mládeže v Pallově ulici. Organizátoři akce, SVČDM – pobočka Ledecká, připravili 
v předsálí výstavu vítězných obrázků výtvarné soutěže. 

 

Obr. 23: Děti zpívaly s velkou chutí 

24. 6. 2012 připravila Správa veřejného statku města Plzně, jejíž součástí je i arboretum 
Sofronka, spolu s Mysliveckým spolkem Bolevec Den lesa a myslivosti na Sofronce. 
Návštěvníci se mohli zúčastnit soutěže O boleveckého tetřeva. Pro zájemce 
o dendrologii byly připraveny tři exkurze s odborným výkladem. 

V červnu 2012 se konal i VI. ročník dětské soutěže Globus Cup Junior o pohár starosty 
MO Plzeň 1. V kategorii mladších žáků nastoupilo 27 týmů, v kategorii starší žáci 
soutěžilo 17 týmů. 

Vyšší odborná škola zdravotnická na základě kladného hodnocení loňských účastníků 
opět pořádala Letní školu pro seniory. Uskutečnila se v době od 9. do 13. 7. 2012. Cyklus 
přednášek byl zaměřen na oblast zubní protézy, oční optiky a sociálně právní 
problematiky seniorů. Součástí školy byly semináře a cvičení, která seznámila účastníky 
s prací na počítači, vyhledáváním informací na internetu. Přednášky i semináře byly 
bezplatné. Po této škole následovala Škola bezpečnosti seniorů.  

21. - 27. 7. 2012 proběhl letní pobyt s MOTÝLem a to na Westernovém ranči v Podolí na 
Klatovsku tentokrát s motivy pravěku, pravěkých lidí a dinosaurů. V nabídce programu 
jsou i vyjížďky na koních. 
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31. 8. 2012 proběhla na cvičišti JZDH Bolevec akce Hurá do školy, kterou pořádali Hasiči 
Plzeň – Košutka o. s. pod záštitou starosty MO Plzeň 1 Miroslava Brabce a hejtmana 
Plzeňského kraje Milana Chovance. 

Gymnázium Františka Křižíka otevřelo od září 2012 nově i první třídu základní školy. 

L-klub Obvodní knihovny Lochotín zahájil v září 2012 svoji druhou sezonu velkým 
podzimním bazarem knih. V říjnu následovala celotýdenní putovní výstava Bible, 
nechyběly pořady fotografa a spisovatele Jana Kavaleho. Ve spolupráci s MO Plzeň 1 
připravil klub také Klub filmového diváka. 

4. 9. 2012 přišly do Centrálního parku děti oslavit začátek školního roku. Pestrý program 
plný soutěží a zábavy pro ně připravil MO Plzeň 1 ve spolupráci s Domem pohádek. 

Sdružení boleveckých rodáků připravilo na 27. 10. 2012 v bolevecké sokolovně 
slavnostní večer na závěr oslav 630. výročí založení Bolevce. Během něho byla předána 
ocenění významných rodákům. 

10. 11. 2012 se arboretum Sofronka proměnilo v pohádkový les pro děti. Akci nazvanou 
Na vlčí stezce mezi borovicemi uspořádal Hockey club pilsen wolves, o.s. Košutka ve 
spolupráci s dalšími organizacemi. Akce se zúčastnilo přes 600 lidí, z toho bylo 
200 dětských soutěžících. 

 

Obr. 24: Nedaleko Sofronky byla v roce 2012 otevřena lesní mateřská škola Větvička 

Koš plný medailí nasbírali žáci I. ZŠ během listopadových školních soutěží. První úspěch 
přinesli hoši osmých a devátých tříd z krajského kola v plavání v podobně poháru za 
druhé místo. Další ocenění získali hoši a dívky v okresním kole ve šplhu. Ve florbalových 
zápasech získaly dívky čtvrté místo v oblastním kole a hoši si odnesli stříbro. Krajské kolo 
v plavání ozdobilo každé soutěžící družstvo školy stříbrnou medailí.  
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Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

V prvních lednových dnech 2012 plzeňská zoo oznámila, že symbolický poslední 
návštěvník roku 2011 - jedenáctiletá Dominika Srbová z Mostu s maminkou Olgou a jejím 
partnerem Vladimírem Dobrým, byla 460 292 příchozím. Protože zájem o silvestrovskou 
podívanou na zvířátka trval až do konce otevírací doby, podařilo se, co nikdo nečekal. 
Zahrada skutečně překonala návštěvnický rekord z roku 2010.  

Celková návštěvnost Zoologické a Botanické zahrady města Plzně za rok 2011 byla 
460 969 osob, v roce 2010 dosáhla 460 841 osob. 

Prvním mládětem roku 2012 v zoo se stal kosman bělovousý.  

11. 1. 2012 proběhly v zoo první letošní křtiny. Malá čínská levhartice dostala jméno 
Baobao, což znamená poklad nebo dítě. Kmotrem se stal místostarosta MO Plzeň 1 Jiří 
Uhlík. Levhartice byla celkem 6. vzácným čínským levhartem odchovávaným v historii 
plzeňské zoo. Její matkou byla levhartice Nurika, otcem samec Richard. 

 

Obr. 25: Malá Baobao byla z návštěvníků poněkud nervózní 

Novým obyvatelem plzeňské zoo se stal v roce 2012 dospělý samec hrošíka liberijského 
Leipi, který dorazil z Rotterdamu. Následoval i příjezd jeho partnerky a půlročního syna.  

Utěšeně tu rostli a dospívali i nosorožci, zejména samička Manjula, které v dubnu byly 
4 roky.   

V prvním pololetí 2012 proběhla opět v plzeňské zoologické a botanické zahradě řada 
zajímavých akcí:  

• 21. 4. 2012 …………..Plzeňský den Země 

• 30. 4. 2012……………Český rok na vsi (čarodějnické odpoledne na Lüftnerce 

•   1. 5. 2012……………Český rok na vsi  (folklorní odpoledne pod májkou na statku) 

• 19. – 20. 5. 2012…..Dny japonské kultury  

•   2. 6. 2012……………Český rok na vsi (VII. ročník soutěže Lochotínský sekáč) 

• 16. 6. 2012……………Slavnost květů s vyhlášením Květinové dívky 2012, Vítání léta 
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Popularizátoři vědy z plzeňské Techmanie se v úterý prvního května 2012 představili na 
„Asijském MY DAY“, který pořádala Zoologická a botanická zahrada města Plzně. 
Techmaniaci si pro své plzeňské publikum připravili řadu zcela nových pokusů a mini 
show na téma energie všeho druhu. V dalších květnových týdnech roku 2012 je 
představili i tisícům účastníků tradiční polské akce Piknik Naukowy ve Varšavě.   

Velký zájem návštěvníků vzbuzovalo i v létě 2012 každodenní komentované krmení 
zvířat. Hvězdami byli nosorožci, žirafy, hrošíci liberijští, ale i tučňáci a šimpanzi.  

Další atrakcí byl o prázdninách 2012 rovněž turistický vláček z nám. Republiky do zoo. 

Plzeňská zoologická zahrada měla v roce 2012 v plánu vybudovat expozici přírody 
Šumavy a Bavorského lesa, která by měla formou naučných panelů a zážitkových 
poznávacích stezek seznamovat návštěvníky s flórou charakteristickou pro danou oblast. 

Rada města Plzně schválila podání žádosti na podporu tohoto projektu s tím, že 
maximální možná částka, kterou lze získat, je ve výši cca 500 tisíc korun. 

Plzeňský kraj poskytl v roce 2012 Zoologické a botanické zahradě města Plzně milion 
korun na investiční akci „Příroda Křivoklátska a Šumavy, život v podzemí“. Finance zoo 
potřebovala na dovybavení interiérů a exteriérů vstupního areálu, vojenského 
minimuzea a na dokončení interiérů některých expozic.   

 

     10. Sport  

 

3. 1. 2012 vyrazilo družstvo FBC Plzeň reprezentovat první plzeňský městský obvod, 
i město Plzeň a Českou republiku na největší mezinárodní mládežnický turnaj ve florbale 
do švédského Goteborku. Tam Plzeň obsadila 2. místo. 
 

 
 

Obr. 26: Úspěšní florbalisté byli přijati u starosty MO Plzeň 1 
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Plzeňský městský obvod 1 se v roce 2012 mohl pochlubit množstvím nových sportovních 
zařízení a dětských hřišť. Mezi nejzdařilejší lze zařadit sportovní halu u 31. ZŠ, tenisovou 
halu v Luční ulici, in-line dráhu u Gymnázia F. Křižíka. Maminky si mohly s  dětmi zajít na 
nové hřiště ve Studentské, Plaské, Ledecké ul. a v ulici U Jam. V roce 2012 bylo v plánu 
ještě vybudovat nové dětské hřiště v Kaznějovské ul. a dovybavit herními prvky hřiště ve 
Žlutické ul. V MO Plzeň 1 fungoval Dům pohádek. 
  

Sportovní komise MO Plzeň 1 v roce 2012 projednávala a připravovala novou podobu 
Koncepce sportovních a volnočasových aktivit. Mezi největší priority patřila regenerace 
areálu Prokopávka, kterou obvod řešil ve spolupráci s plzeňským magistrátem. Dalšími 
dlouhodobými projekty byly vznik cyklostezky, která by propojovala obvod 
s Chotíkovem, popř. vytvoření nové cyklostezky, která by vedla do Zruče, a příprava 
sportovního centra v Krašovské ulici. 
 

3. 2. 2012 proběhla v hale 31. ZŠ jedinečná akce s cílem propagace paralympijského 
sportu Boccia v Plzni. Tato škola se vedle svého sportovního zaměření věnuje také 
integraci tělesně postižených žáků. Nastala tak možnost k rozšíření nabídky sportovního 
vyžití i pro tyto žáky školy, kteří dojíždějí z celé Plzně a okolí. 

 

 
 

Obr. 27: Žáci se seznámili s paralympijským sportem Boccia 
  
8. 3. 2012 se konalo v obřadní síni plzeňské radnice vyhlášení nejlepších sportovců města 
za rok 2011 v kategoriích žactva a dorostu. Mezi oceněnými nechyběli ani zástupci MO 
Plzeň 1. 
   
V kategorii mladších žáků se mezi nejlepší probojovala golfistka Karolína Kohoutová, 
badmintonista Jan Louda, plavkyně Nikol Paulová a karatista Radek Štádler. 
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Premiérového vítězství ve starším žactvu se dočkal tenista Dominik Starý, který zvládá 
na vrcholové úrovni také hokej. Chlubit se může stříbrnou medailí z tenisového ME 
družstev nebo první příčkou na žebříčku ČR do 14 let. Společnost mu mezi staršími žáky 
dělal Petr Bradáč – šerm - kord, zápasník Viktor Laštovka, plavec Dominik Polcar a atletky 
Klára Kováříková a Jana Reissová. 
  

Kategorii dorostu kraloval kick-boxer Jiří Štádler. Dalšími oceněnými byla 
badmintonistka Lucie Havlová, plavkyně Nicole Nová a Petra Laudová, vzpěrač Martin 
Matoušek, atletka Diana Mezuliáníková, rychlostní kanoista Ivan Procházka a boxer 
Jáchym Wiesner. 
  

Uznání se dostalo také trenérům – Jiřině Evě Neklové, trenérce moderní gymnastiky a 
tenisovému trenérovi Jiřímu Hrdinovi. In memoriam pak trenérovi plavání Janu 
Jezberovi. 
  

MO Plzeň 1 ve spolupráci s o. s. Sportgen uspořádal v prvním čtvrtletí 2012 v Iceparku 
den pro rodiny s dětmi s názvem Hrátky na sněhu a bez sněhu. Zde příchozí čekal 
zábavný program na in-line bruslích a pro menší i hry bez bruslí.  
 
První čtvrteční odpoledne v březnu a dubnu byla v Iceparku věnována dětem a 
mladistvým. Připravena pro ně byla diskotéka. Další akcí, kterou využili pracující 
maminky a tatínkové, byl velikonoční příměstský kemp. 
  

21. dubna 2012 se rozjela do Sokolova početná skupina karatistů z klubu Narama Plzeň, 
kde se pořádala Euroliga v plnokontaktním karate. Závodů se zúčastnilo na sedmdesát 
mladých karatistů z deseti oddílů České republiky i Polska. Do bojů zasáhlo pod vedením 
trenéra Jiřího Štádlera st. deset bojovníků Naramy a devět jich stanulo na stupních 
vítězů. 
 
V roce 2012 panoval čilý ruch i na košutecké střelnici. Je provozována od 50. let 
minulého století po zrušení cihelny. Byla přestavěna v akci Z a dána do provozu v roce 
1978. Do roku 1990 provozoval zařízení MěV Svazarmu Plzeň - město. Po jeho rozpadu 
a vzniku Českého střeleckého svazu byla střelnice předána klubu SK Plzeň.  
 
Na střelnici se nachází střeliště na 25 m, 50 m, 10 m a celé zázemí klubu. Střílí se 
z perkusních, malorážných a služebních zbraní. Střelecký klub v roce 2012 měl 63 členů, 
z toho 12 mladších 18 let. Střelnice je nekomerční, střílejí zde hlavně plzeňské střelecké 
kluby. Část střelnice využíval v roce 2012 kynologický spolek pro výcvik psů. Dále zde 
trénovali reprezentanti ČR, střelci SG Plzeň. 
 
Májový seniorpuchýř již pošesté proběhl v okolí boleveckých rybníků. 8. 5. 2012 se tu 
sešlo 632 účastníků. Akci organizoval KČT, Totem a OT Aktivní stáří TJ Rozvoj Plzeň, 
přičemž Totem měl na starosti mezigenerační Duhovou trasu. Jedná se o cestu dlouhou 
3 - 4 km, kam vyráží babičky s vnoučaty, rodiny s dětmi apod. Letos tuto trasu 
absolvovalo 336 účastníků, z nich 153 dětí. 
  

Severskou chůzí na sever byl název akce ze seriálu akcí propagujících severskou chůzi 
–  Nordic Walking. Již druhý ročník této akce proběhl v Plzni 24. 5. 2012 Start a cíl 
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pořadatelé naplánovali v Šafránkově pavilonu a trasa vedla na Mikulku a zpět. 
Nejstarším účastníkem byl František Raišl a Věra Velichová. Všichni vyhodnocení jsou 
členy oddílů turistiky TJ Rozvoj Plzeň. 
 

Ve dnech 25. - 27. 5. 2012 proběhl na požární stanici HZS PK na Košutce Hasičský víkend 
v požárním sportu – XXIII. Ročník Memoriálu Milana Kružíka. Zúčastnilo se ho 
110 profesionálních i dobrovolných hasičů z celé ČR.  

V sobotu 26. 5. 2012 odstartoval 18. ročník veřejné cyklistické jízdy Na kole z Plzně na 
hrady   u Kamenného rybníka v Plzni - Bolevci. Byly připraveny trasy od 15 až do 150 km, 
a to jak silniční, tak horské a dětské. 
 
Veteran Car Club Plzeň  uspořádal v sobotu 26. května 2012 XXIII. jízdu historických 
vozidel okolím Plzně. Klub v roce 2012 oslavil 40 let činnosti a za tuto dobu pořádal řadu 
veteránských akcí, například Jízdu do vrchu Bolevec – Košutka, 100 zatáček okolím Plzně, 
Lochotínský okruh. Ale největšího počtu pokračování se dočkala právě Jízda historických 
vozidel okolím Plzně, dříve pod názvem Radyně. Klub tak navázal na motoristickou 
tradici, protože již v roce 1914 se zde konal závod do vrchu Lochotín – Třemošná, 
kterého se účastnili mnozí úspěšní závodníci tehdejší doby. Tato soutěž byla navíc 
zařazena do oslav 630 let Bolevce. 
  

Soutěž nebyla závod v pravém slova smyslu, šlo spíš o setkání majitelů a příznivců 
historických vozidel a předvedení strojů veřejnosti. Trasa soutěže měřila přibližně 
80 kilometrů a posádky na jednotlivých zastávkách plnily nejrůznější úkoly, například 
jízdu zručnosti, ovládání vozidla, dovednostní a vědomostní testy. 
  

Sjelo se přes 100 automobilů a motocyklů, vyrobených většinou v meziválečném období, 
ale i po válce. Start a cíl byl v Plzni na Bolevecké návsi. Kromě nablýskaných veteránů zde 
probíhal doprovodný program, např. předvedení hasičské parní stříkačky v akci, ukázka 
stabilních motorů a další. 
  

Druhý úspěch přivezli karatisté koncem května z Prahy. Tam se totiž konalo II. kolo 
Euroligy žáků v plnokontaktním kyokushin karate. Závodů se zúčastnilo 74 mladých 
karatistů z 11 oddílů z České republiky, Polska a Ruska. Z oddílů Naramy z Plzně a Klatov 
se této soutěže zúčastnilo 11 závodníků. Pod vedením trenéra Jiřího Štádlera st. 
vybojovali 8 cenných medailí. 
 

V květnu 2012 se konal i VI. ročník dětské soutěže Globus Cup Junior o pohár starosty 
MO Plzeň 1. V kategorii mladších žáků nastoupilo 27 týmů, v kategorii starší žáci 
soutěžilo 17 týmů.  

Plzeň byla čtvrtým městem, kde se v sobotu 27. května uskutečnil Běh pro život, jehož 
posláním je pomoci opuštěným dětem. Plzeňané tentokrát Běh pro život podpořili 
částkou 154 127 Kč. Za pět ročníků se tak účastníkům běhů v západních Čechách podařilo 
vysbírat již přes půl milionu korun. 
  

Přibližně čtyřkilometrovou trasu charitativního běhu, nad jehož konáním převzali záštitu 
primátor Martin Baxa a člen rady Plzeňského kraje a starosta MO Plzeň 1 Miroslav 
Brabec, zdolalo 1 092 účastníků. 
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3. 6. 2012 se na Seneckém rybníku uskutečnily dětské rybářské závody, které připravil 
MO ČRS Plzeň 3-eCity ve spolupráci s MO Plzeň 1. Na prvním místě s 614 cm ulovených 
ryb se umístil Jiří Pekárek, druhé místo obsadil s 395 cm Martin Plic a 341 cm stačilo 
Martinu Tříkačovi na bronz. Největší úlovek byl 58 cm dlouhý kapr, kterého ulovil Filip 
Sýkora. Celkem se ulovilo 52 m 47 cm ryb.  
 
4. ročník florbalového turnaje PilsenGames proběhl o víkendu 2. - 3. 6. 2012 a o dalším 
víkendu 9. - 10. 6. 2012 v městských sportovních halách v Plzni. Turnaj pořádaly FBC 
Plzeň, TJ Sokol Plzeň IV a N33 sport. Záštitu převzal starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec. 
  

16. 6. 2012 proběhly oslavy 100 let založení TJ Košutka, při kterých mj. byli čestnými 
uznáními oceněni všichni, kteří se starají o chod TJ a zajišťují činnosti oddílů, zejména 
trenéři. 
 

K narozeninám dostala košutecká tělovýchovná jednota vskutku pěkný dárek: 500 tis. Kč 
přispěl v roce 2012 MO Plzeň 1 na výměnu umělého povrchu hřiště a opravy sportovního 
areálu TJ Košutka, která měla v tom roce 438 členů, z toho 158 v mládežnických 
kategoriích. V roce 2012 proběhla rekonstrukce celého areálu TJ V Lomech včetně 
házenkářského hřiště.  

23. 6. 2012 uspořádal odd. turistiky Aktivní stáří TJ Rozvoj turistický pochod Za historií 
boleveckých rybníků. Start na konečné tramvaje č. 1 v Bolevci a cíl na Bolevecké návsi. 
 
V Lovosicích se koncem června 2012 konalo mistrovství republiky v kickboxu. Trenér Jiří 
Štádler starší na mistrovství dorazil s početnou výpravou jedenácti závodníků, 
reprezentujících plzeňský klub Narama Plzeň. Z nich sedm se jich z republiky nevrátilo 
s prázdnou a nejvytíženější závodník z Naramy, Jiří Štádler mladší, opět přivezl titul 
mistra republiky. 
  

Gerská ulice v Plzni v pondělí 25. června 2012 ožila olympijskou atmosférou. 
Dostaveníčko si zde dali fanoušci, pro které GE Money Bank jako partner Českého 
olympijského týmu připravila zábavný program. Soutěžilo se o drobné dárky se sportovní 
či přímo olympijskou tématikou. Hlavní vítěz si odnesl chytrý telefon. Návštěvníci měli 
také možnost vžít se prostřednictvím Smileboxu do role olympioniků a vyfotit se 
s nejrůznějšími olympijskými rekvizitami. 
 

Od 24. do 26. 8. 2012 byla v Plzni k vidění zajímavá podívaná. Playspot Kalikovák hostil 
jednu z nejdůležitějších událostí vodácké sezóny. Jel se zde jeden ze závodů Alpine Rivers 
Freestyle Cup (ARFC) – závody v rodeu na divoké vodě (freestyle kayakingu). Přijeli i ti 
nejlepší evropští jezdci. 
  

Freestyle kayaking neboli rodeo na divoké vodě je divácky velmi atraktivní. Jezdí se ve 
vlně či válci, takzvaných playspotech. Jezdci předvádí různé triky, především otočky, 
salta s lodí a jejich kombinace. Tyto figury jsou odlišně bodově ohodnoceny podle své 
náročnosti. 
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3. ročník akce Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody proběhl 22. 9. 2012. Šlo 
o sportovně – naučně - pohádkovou cestu kolem plzeňských rybníků. Start byl na Ranči 
Šídlovák. 

 

 
 

Obr. 28: Děti i dospělí se „hodili do pohody“ a měli spoustu zážitků 

 
6. 10. 2012 proběhl Jezírkovský kopanec 2012 O pohár předsedy sportovní komise MO 
Plzeň 1. 
  

10. 10. 2012 se uskutečnil přebor Plzně v orientačním sprintu v Centrálním parku 
Lochotín. 
  

12. 10. 2012 se družstvo jednotky boleveckých hasičů zúčastnilo noční soutěže 
Memoriálu Bédy Černého v Odolené vodě – Dolínku. Bolevecké družstvo skončilo 7. z 18 
zúčastněných týmů 

Stroje na cvičení lemují od podzimu 2012 cestu kolem Boleveckého rybníka. Pořídila  je 

a následnou  instalaci provedla  Správa  veřejného  statku  města  Plzně, která  finanční 
prostředky ve výši půl milionu korun získala  převodem od Městského  obvodu  Plzeň 1. 
 

 

    11. Bezpečnost 
 
Policie 
V roce 2012 se policisté Obvodního oddělení Plzeň 1 PČR zaměřili na snížení nápadu 
trestné činnosti na území ve své působnosti. Vzhledem k tomu, že tu bydlí cca 35.000 
obyvatel a hustota zalidnění je zde cca 2.000 obyvatel/km2, byla to práce náročná a 
museli se přenášet přes všechny problémy, které taková koncentrace obyvatel přináší 
–  útoky na majetek občanů ve sklepech, bytech, balkonech, rodinných domech, 
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chatách, vozidlech, apod. Oproti roku 2011 se podařilo snížit nápad trestné činnosti z cca 
850 trestných činů na  cca 650 v uplynulém roce. Zároveň se podařilo zvýšit procento 
objasněnosti z 28 na 45 %.   
 
S obdobnými problémy se setkávali v roce 2012 i policisté Obvodního oddělení Vinice 
PČR. Byli rovněž zapojeni do projektu „Bezpečné město“ a plnili tedy úkoly s touto 
oblastí související. Cenili si dobré spolupráce s vedením MO Plzeň 1 i jednotlivými útvary 
ÚMO Plzeň 1. 
 
Plzeňští dopravní policisté společně s pracovníky Odboru prevence kriminality při 
Magistrátu města Plzně a policisty z preventivně informačního oddělení realizovali 
21. 6. 2012 v ranních hodinách dopravně preventivní akci. Zaměřili se na používání 
dětských autosedaček a používání bezpečnostních pásů dětmi. Akce probíhala od půl 
sedmé do osmé hodiny ráno, a to hned na dvou stanovištích – u 31. ZŠ v ulici Elišky 
Krásnohorské v Plzni a v blízkosti mateřské školy v ulici U sv. Jiří.   
 
Ačkoliv šlo o preventivní akci, byli policisté nuceni udělit i několik blokových pokut. 
Nepřipoutané dítě, mnohdy ještě s aktovkou na zádech, nebylo výjimkou. Rodiče, kteří 
si nezkontrolovali, zda je jejich potomek připoutaný, navíc dopravní policisté upozornili 
na možná rizika s tím spojená. Naopak každý, kdo měl svého potomka řádně 
připoutaného, obdržel samolepku „Dítě v autě“. Těch bylo rozdáno kolem tří stovek.  
 

 
 

Obr. 29: Máte dítě řádně připoutané? 
 

Strážníci služebny Plzeň – Lochotín považovali v roce 2012 za jeden z největších 
problémů nesprávné parkování vozidel i stále se zvyšující počet odstavených 
nepojízdných vozidel. V roce 2012 se rovněž mimo jiné potýkali s rušením nočního lidu 
a znečišťováním veřejného prostranství v okolí restaurací, heren a nočních klubů. Řešit 
museli rovněž zvýšený počet bezdomovců v okolí nákupních středisek, Boleveckých 
rybníků a v okolních lesích. Ke zvýšení bezpečnosti v MO Plzeň 1 se snažili navýšit počet 
strážníků ve své služebně. 
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Na území obvodu proběhla v roce 2012 akce městské policie, Policie ČR – obvodního 
odd. Lochotín a Vinice, PČR – Služby cizinecké policie a příslušníků Celní správy. Spolu 
s nimi do terénu vyrazil i starosta obvodu Miroslav Brabec. Dorazili i členové Komise 
bezpečnosti a veřejného pořádku, nechyběla pracovnice oddělení sociálně právní 
ochrany dětí Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1.  
 
Akce byla zaměřena na pátrání po osobách, dále na kontrolu nepovoleného nalévání a 
konzumace alkoholu osobám mladším 18 let. Celníci se zaměřili na kontrolu nelegálního 
zaměstnávání cizinců. Příslušníci cizinecké policie se věnovali kontrole dodržování 
pobytového režimu cizinců a pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách. Cílem 
všech se stala místa, kde se často zdržují občané bez přístřeší, herny, bary a kluby 
v obvodu. 
 
V jednom z klubů uvízla v jejich sítích dvě 17letá děvčata. U jedné z nich bylo v dechu 
naměřeno 1,01 promile alkoholu. Oba případy si na místě k dořešení převzala pracovnice 
oddělení sociálně právní ochrany dětí Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1. 
 
6. 6. 2012 se na Bílé Hoře v areálu dobrovolných hasičů konal Branný den, který 
uspořádala Městská policie Plzeň ve spolupráci s MO Plzeň 1. Akce byla zaměřena na 
žáky 2. stupně ZŠ. Strážníci si pro ně připravili soutěže, které děti musely plnit při běhu 
na 3 km. Soutěžili např. ve střelbě nebo hodu diskem či granátem.  
 
Kromě fyzických aktivit si zasoutěžily i v testu základního právního minima. Hasiči 
připravili soutěž v podobě nenáročné lanové dráhy a o testy základních zdravotních 
znalostí se postarali zdravotníci. Soutěž vyhrála 26. ZŠ, druzí skončili žáci 13. ZŠ a třetí 
místo obsadilo další družstvo 26. ZŠ. 
   
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje získalo na podzim 2012 od města Plzeň 

finanční dar ve výši 80 tisíc korun na zakoupení dvou jízdních kol včetně výstroje pro čtyři 

policisty. Jízdní kola používali policisté obvodního oddělení Plzeň Lochotín Městského 

ředitelství policie Plzeň. Město tak naplnilo Koordinační dohodu, která specifikuje 

spolupráci s Policií ČR. 

Hasiči 

V pondělí 16. ledna 2012 v areálu požární stanice Plzeň – Košutka složilo slavnostní slib 

devatenáct nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.  

 

Po slavnostním slibu došlo k předání cisternové automobilové stříkačky značky MAN. 

Technika byla pořízena za částku převyšující 5,1 miliony korun. Odbor krizového řízení 

Magistrátu města Plzně věnoval 4 miliony korun, zbytek částky poskytl Krajský úřad 

Plzeňského kraje.  

 

Na slavnostní akt byli pozváni: generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, hejtman 

Plzeňského kraje Milan Chovanec, ředitel HZS Plzeňského kraje plk. Ing. František Pavlas 

a další významní hosté, mezi nimi starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec. 
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Plzeňští hasiči v roce 2012 vzpomněli slavné výročí – 1. 3. 1892 přesně před 120 lety byl 

v královském městě Plzeň založen sbor hasičů z povolání.   Velitelem sboru byl jmenován 

František Dlask, který byl doporučen pražskou městskou radou.  

  

O čtrnáct dní později (15. března) nastoupilo do služby prvních šest mužů. Po šesti 

týdnech tuhého výcviku byli zařazeni do výkonu pravidelné služby a následně rozděleni 

na dvě směny po třech mužích + jeden hasič jako záloha.

 
 

Obr. 30: Dobová fotografie požární zbrojnice 

 

Vítězové  třináctého ročníku o nejlepší záchranářský čin roku 2011 převzali v dubnu 2012 

ocenění z rukou prezidenta republiky Václava Klause a generálního ředitele HZS ČR 

Drahoslava Ryby. V Rothmayerově sále Pražského hradu se udělovala ocenění Zlatý 

záchranářský kříž.  

 

Plzeňští hasiči zvítězili v jedné z kategorií svým zásahem při požáru kamionu s tlakovými 

láhvemi, ke které došlo v květnu předešlého roku za tunelem Valík na dálnici D5 směrem 

na Rozvadov.  

 

30. dubna 2012 vyjeli plzeňští hasiči do Zoologické a botanické zahrady v Plzni, aby 

zachránili levharta uvězněného na skále ve výšce cca 8 metrů. Šelma nedokázala sama 

slézt. Hasiči natáhli pod skálu síť, aby při náhodném skoku šelmy nedošlo k jejímu 

poranění. K té se ošetřovatel za asistence hasiče slanil a uspal ji.  

 

Hasiči pak levharta pomocí prostředků lezecké techniky spustili na zem. Ve spolupráci se 

zaměstnanci zoo pak provedli drobné úpravy terénu a další zajištění pomocí mříží, aby 

se situace neopakovala.   
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Obr.31: Největší radost měli bolevečtí hasiči v roce 2012 z nově zrekonstruované 
zbrojnice 

 

    12. Významné centrum MO Plzeň 1 
 

Na Severním Předměstí chybělo pořádné centrum volného času, kde by člověk mohl 

strávit třeba celý den. Na podzim 2012 však tuto potřebu definitivně vyplnila novotou 

vonící budova v Kaznějovské 51. Jejím slavnostním otevřením se splnil sen všech lidí 

spjatých s občanským sdružením TOTEM o mezigeneračním multifunkčním centru, 

s širokou nabídkou aktivit pro seniory, dobrovolníky, rodiny s dětmi a řadu dalších. 

TOTEM se stal místem „setkávání se“. 

 

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 1999 a dlouhá léta sídlilo v prostorách 28. ZŠ 

v doubravecké Rodinné ulici. Nejdříve se věnovalo dobrovolnickým aktivitám 

v neziskových organizacích, postupně vytvořilo Denní vzdělávací centrum pro seniory, 

Mateřský klub, pomáhalo nezaměstnaným absolventům, dětem, začleňovat se do 

kolektivu svých vrstevníků, navázalo přeshraniční spolupráci s obdobnými organizacemi 

v Bavorsku. Postupně své aktivity natolik rozšiřovalo, že mu pronajaté prostory přestaly 

stačit.  

 

První nápad na samostatný seniorský dům vznikl v roce 2006, kdy TOTEMoví  senioři 

navštívili podobné domy v Regensburgu, Weidenu a také první objekt tohoto druhu v ČR 

ŽIVOT 90 v Praze. Padla otázka: „A proč ne v Plzni?!“ 

 

Hledání prostor se ujal OSS MMP. Probíraly se různé varianty a nakonec „Totemáci“ 

dostali od města klíče od nevyužité jídelny a veřejné koupelny, které patřily k Domu 

s pečovatelskou službou MÚSS v Kaznějovské ulici a které nebyly dlouhodobě využívány. 
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Obr. 32: Tak vypadal exteriér darované budovy při převzetí 

 

První návštěva na konci roku 2008 nebyla věru radostná. Prostory byly zdevastované a 

bylo jasné, že bude potřeba udělat neuvěřitelné množství práce. Ale „Totemáci“ se na ni 

těšili. Rozběhly se první brigády, zapojili se rodinní příslušníci a kamarádi, pomalu se 

začali přidávat lidé z okolí. 

 

 
 

Obr. 33: Čekala tu spousta práce 
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Obr. 34: V prostorách bývalého objektu MÚSS se skrývala řada nemilých překvapení 

 

24. 3. 2009 byly prostory OS TOTEM RDC poprvé otevřeny veřejnosti. Rozeběhl se život 

v prvním mezigeneračním multifunkčním centru v Plzni, a vlastně tehdy jediném 

v republice, protože pražský ŽIVOT 90 se věnoval pouze seniorům. 

 

 
 

Obr. 35: Prostory se podařilo upravit a o nabízený program byl ihned obrovský zájem 
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TOTEM tehdy fungoval jak v Rodinné 38, tak v Kaznějovské 51. Různorodá nabídka lákala 

a přiváděla čím dál víc seniorů, dobrovolníků, ale i lektorů a dalších nadšenců, kteří chtěli 

iniciovat nové věci. 

 

 
 

Obr. 36: Také děti tu našly zábavu 

 

Společně začali snít o tom, že „starý dům“ v Kaznějovské ulici zvětší, opraví a začnou 

ještě lépe využívat. S vervou se pustili do všeho, co souviselo s projektem, požádali 

o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad, a když dostali vyrozumění, že projekt byl úspěšný a 

bude podpořen cca 22 miliony korun z Evropské unie, odstartovali v prosinci 2009 první 

etapu rekonstrukce. 

 

Přidělování peněz však bylo pozastaveno a museli dát na čas rekonstrukci stop. V roce 

2011 dostali z ROPu jen polovinu přislíbené částky, ale naštěstí jim v této beznadějné 

situaci pomohl Městský obvod Plzeň 1, statutární město Plzeň i Plzeňský kraj. V červenci 

2011 proto mohla začít druhá etapa stavby. 

 

 
  

Obr. 37: Díky pomoci MO Plzeň 1, města a kraje mohla být stavba dokončena 
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V červnu 2012 byl objekt kolaudován. S vybavením pomohli sponzoři, prostory 

upravovali nadšení dobrovolníci, definitivně se sestěhovaly dosavadní pobočky a 

17.  9. 2012 byl dům slavnostně otevřen. 

 

 
 

Obr. 38: Slavnostní přestřižení pásky u vchodu do TOTEMu 

 

Najdete tam velký společenský sál, který je využíván pro nejrůznější příležitosti – od 

konferencí, plesů, svateb, přes koncerty a festivaly až po zápasy v ping pongu a stolní a 

společenské hry, vernisáže výstav.  

 

Velké využití má i malý sál, ve kterém se hraje divadlo, tančí, cvičí, přednáší, probíhají 

nejrůznější pracovní a týmová setkání. Jsou tu učebny, keramická dílna, dětská klubovna, 

tělocvična, galerie, mezigenerační komunitní zahrada na terase, zimní zahrada, 

kuchyňka, muzikoterapeutická místnost. A všude to žije. 

 

 
 

Obr. 39: V malém sále se hraje divadlo 
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Obr. 40: O tělocvičnu je velký zájem 

 

 
  

Obr. 41: I senioři se rádi učí – kurz němčiny 

 

TOTEM v tomto případě není onen známý vyřezávaný kůl, který vyvolává vzpomínky na 

prázdniny strávené s májovkami a napětí při filmech s hrdinným náčelníkem Apačů. Ale 

hodný duch jakoby nad rozsáhlou a pestrou činností tak pojmenovaného občanského 

sdružení, držel ochrannou ruku. 
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13. Zdroje 

           -           Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 4 roku 2012 

             -             Radniční listy 2012  
             -             Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva  
                           MO Plzeň 1 
             -             Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2012 
             -             www.Regionplzen.cz 
             -             Kniha TOTEM – Dům napříč generacemi 
             -             Archiv TOTEMu 
             -             archiv kronikářky MO Plzeň 1 Jany Kořínkové 
  
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      
      
 
 
 

http://www.regionplzen.cz/
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