
 
 

Kronika 
 

městského obvodu Plzeň 1 

 
2013 

 
Kronika  má  52 stran 

 
 
 

 
 
                                                                 Mgr. Miroslav Brabec 
                                                                                              Starosta MO Plzeň 1 
  
 

  
 
 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2013 Stránka 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
                                                              
 
 
 
 
 
                                                               Jana Kořínková 
                                                         Kronikářka MO Plzeň 1 
                                           (dle usnesení RMO Plzeň 1 č. 165/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2013 Stránka 2 

 

    1. Počet obyvatel  
              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1 k 1. 1. 2013: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel ………………………….48 690 
Počet cizinců s trvalým pobytem …………………………………………………………………. 1 815 
Celkem…………………………………………………………………………………………………………50 505 

  
 

     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 
 
Ve dnech 11. 1. – 12. 1. 2013 se uskutečnila první přímá volba prezidenta České 
republiky.   
 

Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhala volba prezidenta v 56 volebních okrscích. 
V prvním kole voleb bylo v seznamech zapsáno 41 279 voličů, bylo vydáno 25 066 
obálek, volební účast činila 60,72 %. Platných hlasů bylo 24 957 to je 99,68 %. 
 
Ve druhém kole voleb bylo v seznamech zapsáno 41 109 voličů, bylo vydáno 23 527 
obálek, volební účast činila 57,23 %. Platných hlasů bylo 23 519 to je 99,61 %. 
 
Jmenný seznam kandidátů na prezidenta České republiky: 
 
Bobošíková Jana Ing.                                                (SBB) 
Dientsbier Jiří                                                            (ČSSD) 
Fischer Jan Ing. CSc.                                                (BEZPP) 
Fischerová Taťana                                                      (KH) 
Franz Vladimír Prof. JUDr.                                      (BEZPP) 
Roithová Zuzana MUDr. MBA                             (KDU-ČSL) 
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Schwarzenberg Karel                                             (TOP 09) 
Sobotka Přemysl MUDr.                                          (ODS) 
Zeman Miloš Ing.                                                     (SPOZ) 
Do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Prezidentem se stal 
Miloš Zeman, který v druhém kole voleb získal 2 717 405 hlasů, což bylo 54,80 %.   

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly ve dnech 
25.  10.  – 26. 10. 2013 

Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v 56 volebních okrscích. V seznamech bylo zapsáno 40 789 
voličů, bylo vydáno 23 636 obálek, volební účast činila 57,95 %. Platných hlasů bylo 
23 614 to je 99,31  %. 
 
Výsledky hlasování: 
 
Česká strana sociálně demokratická                  (21,59 %) 
Strana svobodných občanů                                  (3,15%) 
Česká pirátská strana                                             (3,66%) 
TOP 09                                                                      (13,93%) 
HLAVU VZHŮRU - volební blok                             (0,29%) 
Občanská demokratická strana                           (10,05%) 
politické hnutí Změna                                            (0,95%) 
Strana soukromníků ČR                                         (0,22%) 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.                                (4,57%) 
Suver.-Strana zdravého rozumu                           (0,23%) 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                         (0,77%) 
Úsvit přímé demokr.T.Okamury                           (5,73%) 
Dělnic.str.sociální spravedl.                                   (0,75%) 
ANO 2011                                                                (18,35%) 
Komunistická str.Čech a Moravy                         (12,63%) 
LEV 21-Národní socialisté                                      (0,11%) 
Strana zelených                                                       (2,68%) 
Koruna Česká (monarch.strana)                           (0,23%) 
 
Zvolení kandidáti: 
 
Chovanec Milan                                                        (ČSSD) 
Jakubčík Igor Bc.                                                       (ČSSD) 
Lobkowicz Jaroslav Ing.                                          (TOP 09) 
Pospíšil Jiří JUDr.                                                       (ODS) 
Šidlo Karel Ing.                                                          (KSČM) 
Šrámek Pavel Ing. MBA                                       (ANO 2011) 
Valenta Jiří PhDr. Ing.                                              (KSČM) 
Volný Jan Ing.                                                        (ANO 2011) 
Votava Václav Ing.                                                    (ČSSD) 
Vozdecký Josef Ing.                                                  (BEZPP) 
Ženíšek Marek PhDr. Ph.D.                                    (TOP 09) 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2013 Stránka 4 

 

        

    3. Rozpočet obvodu 
 

P ř í j m y 
 
K datu 31.12.2013 činily celkové příjmy včetně přijatých dotací 33 002 tis. Kč, tj. 
109,13 % upraveného rozpočtu. 
 
D a ň o v é  p ř í j m y  -  celková výše 4 827  tis. Kč. 
 
Sdílené daně - od roku 2013 nejsou podíly daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a daně z přidané hodnoty zahrnuty do daňových příjmů. Nově je převáděn podíl 
na daních a je zobrazen v části financování. 
 
Místní poplatky - příjem z místních poplatků činil 3 626 tis. Kč. 
 
Poplatek ze psa - příjem ve výši 1 688 tis. Kč, tj. 102,28 % UR.  
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství - příjmy 1 340 tis. Kč, tj. 133,96 % UR. 
 
Poplatek z ubytovací kapacity - na příjmový účet připsáno 553 tis. Kč, tj. 102,35 % UR. 
Poplatek je splatný pololetně, vždy v následujícím měsíci po uplynutí zpoplatňovaného 
pololetí. To znamená, že uvedené příjmy jsou příjmy z poplatků za uplynulé II. pololetí 
roku 2012 a za I. pololetí roku 2013, které byly splatné v červenci. 
 
Poplatek za provozovaný VHP - k datu 31.12.2013 byl příjem 45 tis. Kč. Zde se jedná 
o doplatek za provozování výherních loterijních terminálů.  
 
Správní poplatky - k datu 31.12.2013 byl příjem z těchto poplatků 1 201 tis. Kč, 
tj.  155,94  % UR.  
Z toho:  
- správní poplatky za povolování výherních hracích přístrojů činily                     145 tis. Kč  
- správní poplatky vybrané:  
               -   odborem životního prostředí a dopravy                                                134 tis. Kč  
               -   odborem investičním a stavebně správním                                          595 tis. Kč  
               -   odborem organizačním                                                                             325 tis. Kč 
               -   ostatní správní poplatky                                                                                2 tis. Kč 
 
K nárůstu poplatků vybíraných oddělením stavebně správním odboru investičního a 
stavebně správního ÚMO Plzeň 1 došlo změnou zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění, která vešla v platnost dne 1. ledna 2013. Tím byly rozšířeny 
a navýšeny správní poplatky v oblasti vydávání povolení a úkonů dle stavebního zákona. 
 
N e d a ň o v é  p ř í j m y  -  celková výše 18 161 tis. Kč. 
 
Příjmy z poskytování služeb - příjem 1 257 tis. Kč, tj. 128,49 % UR.  
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Na této položce od roku 2013 účtován finanční příspěvek na provozování Parku za 
Plazou, kterým přispívá společnost Klépierre Plzeň, a.s. Městskému obvodu Plzeň 1 na 
údržbu tohoto parku. Příjmy dále tvořeny z pronájmu reklamních ploch na ICE Parku, 
pronájmu inzertních ploch v Plzeňské jedničce a platbami za služby spojené s pronájmem 
nebytových prostor. 
 
Ostatní nedaňové příjmy - příjem 10 tis. Kč zahrnoval poplatky za zadávací dokumentaci 
k výběrovým řízením od přihlášených firem. 
 
Součástí rozpočtových nedaňových příjmů byly příjmy z pronájmů pozemků - k datu 
31.12.2013 činily 6 109 tis. Kč, tj. 115,91 % upraveného rozpočtu. 
 
K a p i t á l o v é  p ř í j m y  -  celková výše 310 tis. Kč. 
V roce 2013 byl přijat dar ve výši 10 tis. Kč od společnosti Asekol na vybudování 
kontejnerového stání v našem obvodě. 
Další kapitálový příjem byl z prodeje nádob na separovaný odpad v hodnotě 300 tis. Kč. 
 
D o t a c e 
 
Neinvestiční účelová dotace na veřejně prospěšné práce byla poukázána ve výši 
4 081 tis. Kč. 
 
Neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, připsaná na 
účet ve výši 2 681 tis. Kč. 
 
Ve  dnech 11. - 12. ledna 2013 a 25. - 26. ledna 2013 proběhla volba prezidenta ČR. Na 
výdaje spojené s těmito volbami byla přijata dotace ve výši 1 450 tis. Kč. 
 
Na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 
25.  -  26.  října 2013, byla poukázáná částka 1 100 tis. Kč. 
 
Od Plzeňského kraje byla přijata dotace ve výši 393 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů 
spojených s povodněmi, které byly v červnu 2013, a na nákup vybavení pro jednotky 
zasahující při těchto povodních. 
 
V ý d a j e 
  
Čerpání výdajů k 31.12.2013 bylo 142 828 tis. Kč, tj. 89,08 % upraveného rozpočtu. 
Z toho:  

• - provozní výdaje…………………………………………………130 055 tis. Kč -   92,33 % UR  

• - kapitálové výdaje ……………………………………………… 10 319 tis. Kč -   89,24 % UR 

• - výdaje sociálního fondu………………………………………. 2 454 tis. Kč -   93,59 % UR 
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K a p i t á l o v é  (i n v e s t i č n í)  v ý d a j e 
 
ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - čerpání 2 922 tis. Kč - výstavba 
parkoviště Jesenická, parkoviště Sokolovská, parkoviště Tachovská 43 - 45, chodník 
Plaská a vypracování projektových dokumentací na parkoviště Nad ZOO, parkoviště 
Ledecká a projektové dokumentace k úpravě ulice Nad Štolou - II. etapa. 
 
ODPA 3111 - Předškolní zařízení - čerpání ve výši 5 078 tis. Kč - realizace fotovoltaické 
elektrárny pro 78. MŠ, Sokolovská 30, stavební úpravy ve 46. MŠ, Fibichova 4, v 91. MŠ, 
Jesenická 11, zateplení střechy Pařezové chaloupky. 
 
ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - čerpání 1 276 tis. Kč - pořízení herních 
prvků na dětské hřiště - ul. Kotíkovská a ul. Tachovská. 
 
ODPA 5512 - Požární ochrana - čerpání 88 tis. Kč - pořízení vysokotlakého čističe a 
nákladního přívěsu včetně příslušenství.  
 
P r o v o z n í   v ý d a j e 
 
Provozní výdaje byly čerpány do výše upraveného rozpočtu. 
 
ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - čerpání 4 578 tis. Kč - nákup 
posypového materiálu, zajištění zimní údržby komunikací a strojního čištění komunikací. 
 
ODPA 3111 - Předškolní zařízení - čerpání ve výši 22 765 tis. Kč - tj. 89,02 % UR - zajištění 
základních oprav a služeb pro mateřské školy. Dále zde jsou zahrnuty provozní příspěvky 
pro MŠ, které činily celkem 11 627 tis. Kč. Během roku 2013 realizovány stavební úpravy 
ve 46. MŠ, oprava oplocení v 7. MŠ, v 81. MŠ byla provedena oprava chodníku. 
 
ODPA 3349 - Sdělovací prostředky - zajištění tisku Plzeňské jedničky. 
 
ODPA 3399 - Záležitosti kultury - čerpání ve výši 1 835 tis. Kč - zajištění koncertů, 
kulturních akcí pořádaných na území MO Plzeň 1. Dále nákup vstupenek pro důchodce, 
dárků při vítání občánků, zajištění výletů pro důchodce. 
 
ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - čerpání 2 917 tis. Kč - zajištění chodu 
dopravního hřiště, pokrytí výdajů spojených s provozem ICE Parku v Centrálním parku. 
Dále jsou zde zahrnuty výdaje na služby a opravy dětských hřišť, které jsou umístěny na 
území MO Plzeň 1. 
 
ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoj - výdaje spojené s rekreačním střediskem 
Javorná, s areálem U Seneckého rybníka, dále areálem V Lomech a Minigolfem. Od září 
2013 též zahrnuty výdaje pro úsek údržby. 
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ODPA 3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - 1 309 tis. Kč. 
Jedná se o nákup materiálu, služby a opravy, které je nutné provést v rámci obvodu MO 
Plzeň 1 a nejsou zařazeny jinde. 
 
Odbor životního prostředí spravuje: 

• ODPA 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 

• ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - kromě služeb za sběr a svoz 
komunálních odpadů jsou zařazeny výdaje spojené s veřejně prospěšnými 
prácemi -  tj. výdaje na potraviny, prádlo a oděv, materiál, služby a opravy. 

• ODPA 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 

• ODPA 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 

• ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - čerpání ve výši 9 517 tis. Kč 
-  80,74 %. Z důvodu přijetí zaměstnanců na výkon veřejně prospěšných prací, 
kteří mají na starosti údržbu zeleně v rámci MO Plzeň 1, došlo k úspoře finančních 
prostředků. 

• ODPA 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody - odběr vzorků vody ze studánky. 

• ODPA 5272 - Činnost orgánů krizového řízení - Povodně - zde se účtovaly všechny 
výdaje, které byly spojené s povodněmi v červnu 2013.  

• ODPA 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - Prevence kriminality - zde je také 
zahrnut dar Policii České republiky ve výši 250 tis. Kč. 

• ODPA 5512 - Požární ochrana - MO Plzeň 1 má dva sbory dobrovolných hasičů, 
kterým přispívá na jejich činnost. SDH Bílá Hora čerpal 437 tis. Kč v roce 2013. 
SDH Bolevec dostal 469 tis. Kč. 

• ODPA 6112 - Místní zastupitelské orgány - jedná se hlavně o odměny uvolněných 
a neuvolněných členů zastupitestva, odměny členům komisí a výborů, sociální a 
zdravotní pojištění, které se platí z těchto odměn. 

• ODPA 6114 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR - čerpáno 1 266 tis. Kč, 
tj. 115,05 %  UR. Na úhradu nákladů spojených s volbami do Poslanecké 
sněmovny PČR byla poskytnuta dotace ve výši 1 100 tis. Kč. Rozdíl mezi skutečně 
uhrazenými výdaji a dotací bude zohledněn v rámci finančního vypořádání 
rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2013. 

• ODPA 6171 - Činnost místní správy - zde jsou zahrnuty výdaje spojené s chodem 
úřadu, dále mzdy zaměstnanců a s tím spojené odvody na sociální a zdravotní 
pojištění. 

• V roce 2013 bylo z rozpočtu MO Plzeň 1 na neinvestiční příspěvky jednotlivým 
organizacím na veřejně prospěšné účely poskytnuto 6 096 tis. Kč. 

 
F i n a n c o v á n í 
Do financování je od roku 2013 zařazen převod podílu na daních, převod podílu 
příspěvku na výkon státní správy a podíl na příjmech z hazardu. Podíl na příjmech 
z hazardu byl v červnu navýšen o 3 120 tis. Kč na základě vyúčtování příjmů města 
z odvodů z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1-11/2012. 
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    4. Rozvoj obvodu 
 

8. 1. 2013 byl po rekonstrukci slavnostně otevřen bazén na Lochotíně. Byl otevřen každý 
den od 6 hodin, ve všední dny do 22.00 a o víkendu do 20.00 hodin. 
 

 
 

Obr. 1: V roce 2013 otevřený bazén na Lochotíně 

13. 3. 2013 se uskutečnilo veřejné projednávání studie Obnovy veřejného prostranství 
v ulici Majakovského. Účastníci se s ní seznámili a sdělovali své názory. 
 

V pondělí 22. července 2013 zahájili stavbaři osazení nové lávky přes kamenné koryto 

v Lochotínském parku v blízkosti pavilonku. Lávka propojila podchod u tramvajových 

zastávek na Karlovarské ulici a navázala na přímou pěší trasu k zoologické zahradě.   

Stavba byla dokončena v září 2013. Celkové finanční náklady vystoupily na 3,3 milionu 

korun. 

Stavební práce na rekonstrukci 46. MŠ byly zahájeny v dubnu a ukončeny v srpnu 2013. 
Práce zahrnovaly opravy střech, výměnu oken, dveří, obnovu sociálního zázemí 
i kuchyně. Samozřejmostí byly i opravy chodníků uvnitř areálu. Celá akce byla hrazena 
z rozpočtu MO Plzeň 1 a dosáhla výše bezmála 6,5 mil. Kč. 
 
Další investiční akcí v rámci MŠ MO Plzeň 1 v roce 2013 byly celkové opravy chodníků a 
regulace topné soustavy v areálu 81. MŠ. Během prázdnin byly rovněž měněny v 91. MŠ 
rozvody vody, proběhla i oprava střechy na pavilonu 1. Došlo také na celkovou opravu 
plotu a výměnu vrat v 7. MŠ. 
 
Realizovala se rovněž nová hřiště v Kotíkovské a Tachovské ulici. Jednalo se o standardní 
dětská hřiště vybavená dětskými prvky, pískovišti atd. 
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Obr. 2: Do takové mateřské školy, jako je 46. MŠ,  je radost chodit 
  
 

 
 

Obr. 3: Hřiště v Kotíkovské ulici 
 
Došlo rovněž k úpravám 12 kontejnerových stání, k odstranění dalších částí 
nepotřebných sušáků a klepadel na Vinicích i v dalších částech MO Plzeň 1. 
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Obr. 4: Jeden z nových chodníků 
 

Zastupitelstvo města Plzně schválilo počátkem září 2013 obecně závaznou vyhlášku 
o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové nebo jiné 
podobné hry. Z počtu 220 jich na území města Plzně mělo zůstat 130 a regulace směrem 
dolů se měla dál posouvat. Vyhláška se týkala i území MO Plzeň 1.   
 
Na konci roku 2012 byla zahájena úprava bezprostředního okolí kostela na hřbitově 

U Všech svatých na Roudné. Dokončena byla na jaře 2013. Postupnou obnovu celého 

prostoru, která si dosud vyžádala finanční prostředky ve výši 12,5 milionu korun, 

zajišťovalo oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku města Plzně.  Současně 

se v místě terénních úprav prováděl archeologický průzkum.  

 

Největší význam měl tento hřbitov v 19. století. Byly zde pohřbeny významné plzeňské 

osobnosti, jako například zakladatel Sokola v Plzni arciděkan František Herold, Tomáš 

Cimrhanzl, který téměř 25 let vedl plzeňskou obecnou knihovnu, nebo Jindřich 

Mikolecký, člen obecního zastupitelstva, jenž se zasloužil o rozvoj Škodovky a jehož 

zásluhou byla také vystavěna městská vodárna.   

 

V roce 1904 byl hřbitov úředně zrušen. Později pustl a stal se cílem vandalů. Od roku 

1974 zásluhou nezištných lidí z dobrovolného spolku, kteří zde odvedli úctyhodný kus 

práce, se prostor hřbitova začal vracet do své původní podoby včetně kostela Všech 

svatých. 
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      5. Doprava 

Problémy měli řidiči od 15. 4. 2013 na tahu Praha – Domažlice, kde probíhala 
rekonstrukce s výměnou povrchu mostu U Jána nedaleko brány pivovaru. Naštěstí pro 
řidiče jedoucí ve směru na Domažlice nebyla silnice kolem fotbalového stadionu 
uzavřena úplně, mohli jezdit alespoň v jednom pruhu. Trasy směrem na Prahu se 
rekonstrukce nedotýkala. Práce měly skončit do konce června. 

V roce 2013 mohly systém preference městské hromadné dopravy, díky GPS 
přijímačům, využívat také trolejbusy. Od roku 2010, kdy systém město zavedlo, se týkal 
pouze tramvají.  

V principu jde o to, že díky tomuto systému vozidlo veřejné dopravy může vstoupit do 
řídicího systému křižovatky s předstihem a z přesně stanoveného místa zaslat požadavek 
na projetí. Podle aktuální fáze cyklu řízení je mu pak zelená ´podržena´ nebo cyklus 
pozměněn tak, že vozidlo může projet křižovatkou bez zbytečného čekání. Zvýšení 
průměrné rychlosti může vést mimo jiné ke snížení počtu vozidel nutných k obsluze linky, 
a tím i k úspoře provozních nákladů. 

Velká plzeňská jarní cyklojízda 2013 ve čtvrtek 19. 4. 2013 překonala rekord v účasti, 
když její trasu absolvovalo více než tři sta cyklistů a koloběžkářů. Tuto oslavu městské 
cyklistiky zorganizovala neformální iniciativa Plzeň na kole, aby ukázala, že i lidé na 
kolech a koloběžkách mají v městské dopravě své místo.  

Jelo se na všem možném, od skládaček přes letité favority, tandemy, tříkolky až po 
koloběžky nebo závodní speciály silniční i sjezdové. Prostě na čemkoli, co má (alespoň) 
dvě kola, v případě monobiků pak stačilo i jedno. 

 

Obr. 5: Účastníci Velké plzeňské jarní cyklojízdy zaplnili celé náměstí Republiky 

Skoro 200 lidí z více než 60 firemních týmů se v Plzni během května 2013 poprvé 
účastnilo akce „Do práce na kole“. Plzeň byla jedním z 11 měst České republiky, kde 
projekt probíhal. Cílem kampaně bylo propagovat městskou cyklistiku jako součást 
zdravého a moderního životního stylu, který pomáhá zlepšit kondici lidí, ale také 
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omezuje znečišťování ovzduší měst výfukovými zplodinami automobilů a oživuje 
městské ulice. 

Příjemné dopoledne strávily děti z Mateřské školy pro sluchově postižené v Plzni na 

Doubravce v polovině května 2013 na dopravním hřišti na Lochotíně. Strážníci společně 

se Střediskem volného času dětí a mládeže si pro ně připravili překvapení. Děti se 

dozvěděly o tom, jak správně přecházet vozovku, něco o dopravních značkách a jak se 

správně chovat v silničním provozu.  

Všechny děti prokázaly, že znají barvy na semaforech jak pro chodce, tak i pro řidiče. 

Prohlédnout si mohly také jedno ze služebních vozidel MP Plzeň. Nakonec si své znalosti 

ověřily přímo jízdou po dopravním hřišti. 

Začátkem června 2013 nastaly pro řidiče v okolí křižovatky Karlovarská - Lidická těžké 

časy. Z důvodu právě realizované rekonstrukce tramvajové trati byla totiž zúžena v obou 

směrech komunikace. Provoz zde byl řízen světelnou signalizací. Zvláště v ranní a 

odpolední špičce se zde tvořily dlouhé kolony.     

MO Plzeň 1 ve spolupráci s odborem bezpečnosti a prevence kriminality MmP a PČR 
připravil na 25. 6. 2013 školení řidičů – seniorů. Dopravní policisté je seznámili se 
změnami v zákoně o silničním provozu, s nejčastějšími příčinami dopravních nehod, 
s problematikou řízení motorových vozidel a povinnými lékařskými prohlídkami. 

Tři místa na trase tramvajové linky č. 4 po Klatovské třídě a další v Prešovské ulici, kudy 
projíždí většina plzeňských tramvají, se opravovala v průběhu tří srpnových týdnů 2013. 
Opravy tramvajové trati na Klatovské třídě a v Prešovské ulici, které si vyžádaly finanční 
náklady ve výši zhruba 22 milionů korun, spojila Správa veřejné statku města Plzně do 
jedné akce.  Opravy se dotkly jak cestujících na tramvajových linkách a některých 
autobusových spojů, tak automobilové dopravy. Z konečné na Borech jezdily náhradní 
autobusy až ke Zvonu. 

V říjnu 2013 rozšířily Plzeňské městské dopravní podniky stávající strukturu jízdních 
dokladů o SMS jízdenku s platností 65 minut. Cestující jejím prostřednictvím může jet 
z města (zóna „P“) do vnějších zón IDP (tzv. „V“) a opačně včetně cestování ve vnitřní 
příslušné zóně. Jízdenka stojí 38 korun a je bez zlevněné varianty jízdného. Cestující ji 
hradí podle podmínek svého operátora.   

15. 12. 2013 byla v Plzni přejmenována zhruba polovina ze 170 plzeňských zastávek 
MHD. Z názvů zmizely objekty, které už neexistují, s výjimkou jen zavedených pojmů. 
Dalším důvodem ke změnám byla snaha odstranit z názvů zkratky. V průběhu listopadu 
zněly v tramvajích, trolejbusech a autobusech dosavadní názvy s upozorněním, jak se 
budou jmenovat ty nové.  

V Plzni se v pondělí 16. 12. 2013 otevřela část nového podchodu k nádraží. První cestující 
tak procházeli ze zastávek městské dopravy ze Šumavské ulice rovnou k vlakům. Hotové 
však ještě nebyly pojízdné schody a bezbariérové výtahy. Ty měly podle plánu začít 
sloužit spolu s dalším východem v Železniční ulici na jaře 2014.     



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2013 Stránka 13 

 

 6. Životní prostředí 
 
Objekt v areálu úpravny vody na Homolce, kde se nachází systém Puech-Chabalovy 
filtrace, využívalo od 1. ledna 2013 občanské sdružení Chabal k chovu ryb. Město tak po 
dlouhých letech našlo vhodný způsob využití této technické památky při minimalizaci 
finančních prostředků na její rekonstrukci.  
 
Puech-Chabalova filtrace byla plzeňskou vodárnou provozována až do roku 1997. 
Významným segmentem a také nedílnou součástí technologie je rozsáhlá budova 
tvořená třemi trakty, jejíž architektonickou úpravu navrhl architekt Hanuš Zápal. 
 
V noci na 17. 1. 2013 napadlo v celém Plzeňském kraji kolem 10 cm sněhu. Silničáři měli 
hodně napilno, zvlášť proto, že se tvořily sněhové jazyky. Velmi složitá situace byla 
i v samotné Plzni. 
 
Znečištění ovzduší prachem bylo v posledním lednovém týdnu 2013 v Plzni aktuálně 
srovnatelně špatné nebo dokonce horší než v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji, 
ve kterých už byla vyhlášena oficiální smogová výstraha. 
  
Hodinové průměrné koncentrace prachu (PM 10) se 24.  1.  2013 dopoledne na 
monitorovacích stanicích v Plzni pohybovaly zhruba mezi 110 a 140 mikrogramy na metr 
kubický vzduchu. Průměrná 24hodinová koncentrace prachu kolísala zhruba mezi 100 až 
120 μg/m 3, tedy převyšovala dvojnásobně platný limit, který činí 50 μg/m 3. 
 
V zimě 2012/2013 bylo možné na hladině Boleveckého rybníka spatřit obrovské hejno 
labutí. Přilákala je sem bohatá potravní nabídka v podobě vodních „trav“ a vegetace, 
která po revitalizaci rybníka pokrývá téměř celé jeho dno. Krom těchto labutí, které tu 
pouze hodují a zimují, zde byl z jara a v létě jeden stabilní hnízdící pár.  
 
Ten zpravidla hnízdil na rybníku Košinář, kde si postavil hnízdo, vyseděl snůšku a vyvedl 
mláďata. Následně se pak celá rodina po strouze mezi rybníky přesunula na Velký 
Bolevecký rybník, kde se pak zdržovala přes zimu. Z jara následujícího roku se pak už jen 
rodiče vraceli zase zpět na Košinář, aby se vše zopakovalo a založili novou rodinu.  

Odbor životního prostředí plzeňského magistrátu připravil v prvním čtvrtletí 2013 
novelu vyhlášky o některých povinnostech chovatelů psů. Nově vymezuje oblasti se 
zákazem volného pobíhání psů. Textová část vyhlášky se nemění. 
  
Rozšířit území se zákazem volného pohybu psů se v prvním čtvrtletí roku 2013 rozhodl 
odbor životního prostředí MMP především na základě požadavku Městského obvodu 
Plzeň 1. Jedná se o Velký Bolevecký rybník, Senecký, Kamenný a Šídlovský rybník, dále 
bylo nově navrženo ustanovit zákaz volného pobíhání psů na neoploceném hřišti při 
západním okraji fotbalového hřiště TJ Košutka.  
 
Naopak část stráně při východním břehu Velkého Boleveckého rybníka, sádky Správy 
veřejného statku při rybníku Košinář a plocha okolo městské budovy při 
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severovýchodním okraji Seneckého rybníka jsou z území se zákazem volného pohybu 
psů vyjmuty. 
 
Na Světový den vody, v pátek 22. března 2013, byly u soutoku Mže a Radbuzy ve 
Štruncových sadech slavnostně otevřeny další dvě naučné říční stezky na území Plzně. 
Ty vedou tentokrát údolím Mže a Berounky. Informační tabule připravil Útvar koncepce 
a rozvoje města Plzně ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně.  
 
V terénu bylo instalováno 14 naučných tabulí. Od soutoku Mže a Radbuzy se po jejich 
trase turisté mohou vydat podél toku Mže přes Radčice a Křimice až do Malesic nebo 
vyrazit na druhou stranu po toku Berounky přes Zadní Roudnou k soutoku Úslavy s 
Berounkou u kostela sv. Jiří a dále až do Bukovce. Vycházka podél Mže dlouhá 11 
kilometrů zabere pěším zájemcům přibližně 4 hodiny, úsek podél Berounky dlouhý 6,5 
kilometru pak 2 hodiny. Cyklisté to zvládnou rychleji. 

 

 
 

Obr. 6: Soutok Mže a Radbuzy, dál teče Berounka 
 

MO Plzeň 1 je zapojen do systému EKO-KOM od roku 2002. Za celkové množství odpadu 
za hustotu sběrné sítě obvod obdržel za 1. čtvrtletí roku 2013 bonus ve výši 1 303 tis. Kč. 
Tyto prostředky byly použity na zajištění tříděného odpadu na území obvodu. 
 
Na území MO Plzeň 1 bylo v roce 2013 umístěno 10 kontejnerů na sběr textilu a obuvi, 
a to v Plaské 9, Gerské 50, Sokolovské 141, Komenského 49, Manětínské 37, Kralovické 
13, Jesenické 33, Sokolovské 89, Toužimské 7 a Kaznějovské 3. 
 
MO Plzeň 1 začal v roce 2013 vlastními silami udržovat vybrané plochy zeleně nejen 
prováděním výhrabů, sestřihy keřů, kantováním, ale i sekáním trávy. Tuto činnost 
zajišťovali zaměstnanci úřadu a pracovníci veřejně prospěšných prací. 
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Ochránci zvířat a přírody z Plzně zorganizovali v sobotu 13. 4. 2013 úklidovou akci řeky 
Berounky v Plzni. Cílem akce bylo projít proti proudu levý břeh řeky Berounky od lávky 
pro pěší přes Berounku až k mostu na Jateční tř. u ČOV a vysbírat vše, co do přírody 
nepatří.   
 
Plzeň „oslavila“ Den Země překročením platného denního limitu pro znečištění prachem 
(PM10), a to hned na dvou měřících stanicích. Limit pro 24 hodinovou koncentraci 
prachu činí 50 mikrogramu/m3, hodnoty naměřené 22. dubna 2013 však byly na měřící 
stanici Plzeň – střed 51,1 mikrogramu/m3 a na měřící stanici Plzeň – Lochotín 
51,4 mikrogramu/m3.  
  
Podobná situace byla i v dalších největších městech jako jsou Praha, Brno, Ostrava, Ústí 
nad Labem, Karviná, Most, Teplice, Chomutov nebo Kladno.  
 
 

 
 

Obr. 7: Mapa znečištění prachem 22. 4. 2013 v rámci republiky 
 
25. 4. 2013 byly odebrány vzorky vody ze dvou pramenů v Plzni na Roudné. Bylo zjištěno, 
že voda ani jednoho z nich nevyhovuje hygienickým požadavkům pro pitnou vodu. Voda 
z levého pramene obsahovala nadnormativní množství koliformních bakterií, 
nevyhovovala svou kyselostí a zároveň obsahovala nadnormativní množství dusičnanů. 
Voda z pravého pramene byla svou kyselostí na hranici limitu normy pro pitnou vodu a 
zároveň též nevyhovovala zjištěným obsahem koliformních bakterií. 
 
Vzhledem k vysokým koncentracím tzv. přízemního neboli troposférického ozónu 
vyhlásil v pátek 26. 4. 2013 Český hydrometeorologický ústav smogovou situaci pro 
Plzeňský kraj. 
Pro ochranu zdraví doporučili lékaři omezení fyzicky náročných pracovních aktivit nebo 
sportů, případně jejich přesunutí na brzké ráno či pozdní večer a dětem a starším a 
nemocným lidem doporučili pobývat v odpoledních hodinách v interiéru.   
 

http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/plzen-oslavila-den-zeme-prekrocenim-limitu-pro-prach-/
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Voda v Košuteckém jezírku byla na jaře 2013 z hlediska kvality nejhorší za posledních 
osm let. Zlepšit ji měla opatření, která podle projektu připravila ve spolupráci 
s hydrobiologem Jindřichem Durasem Správa veřejného statku města Plzně. Omezit bylo 
potřeba zejména růst řas a sinic. Svůj podíl na znečišťování vody měly povrchové splachy 
půdy i splachy povrchové vody z Karlovarské ulice.  
 
Bylo nezbytné provést protierozní opatření, podpořit systém zasakování vody 
v přilehlém parku nebo obnovit porost orobince při břehu, který byl zanesen vrstvou 
organického materiálu. 
 
V plánu byla v té době i úprava části okolního parku. Ten byl založen na počátku 30. let 
20. století městským zahradníkem Valentinem Čočkem za významné podpory tehdejšího 
primátora města Plzně Luďka Pika. Původně se zde těžil kámen. Když se jeho těžba 
v době hospodářské krize přestala vyplácet, lom se uzavřel a po čase se tu vytvořilo 
jezírko, oblíbené milovníky koupání.  
 
Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni 
a DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň uspořádaly u příležitosti akce Vítání ptačího 
zpěvu v sobotu 11. 5. 2013 Jarní ornitologickou vycházku. Sraz účastníků nenáročné 
vycházky (cca 5 km) byl v 6:00 hod. na konečné tramvaje č. 4 na Košutce, odkud se za 
doprovodu ornitologa Lubomíra Voltera šlapalo po kaskádě Boleveckých rybníků na 
Bílou Horu a přes lávku u kostela sv. Jiří až do Záchranné stanice živočichů v Plzni 
Doubravce. 
 
23. 5. a 1. 6. 2013 proběhla expedice na vrch Mikulka, kterou vedli zkušení přírodovědci 
Občanského sdružení Ametyst a účastníky provedli divočinou uprostřed města. Akce 
byla součástí projektu „Výprava do městské divočiny“, kterou podpořil Nadační fond 
Zelený poklad.   

Od 1. 6. 2013 byla na území MO Plzeň 1 zřízena dobrovolná veřejná služba, v jejím rámci 
mohlo pracovat až 20 vykonavatelů z řad nezaměstnaných v evidenci ÚP, a to především 
na zlepšování životního prostředí na území obvodu (úklid veřejných prostor včetně 
základního ošetřování zeleně). 
 
Vykonavatelé dobrovolné veřejné služby byli motivováni poskytnutím daru ze strany 
města formou jídelního kuponu ve výši 50 Kč za každou řádně odpracovanou směnu. 
Mohli pracovat v rozsahu maximálně 18 hodin týdně. 
 

Na přelomu května a června 2013 vydatně pršelo. V sobotu 1. 6. byla poprvé svolaná 
Povodňová komise MmP, kde byli přítomní upozorněni na možné nebezpečí povodně na 
území města. Od 17 hodin byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity na řece Berounce. 
 
Na řece Mži byl stav setrvalý, protože Povodí Vltavy preventivně již 10 dnů předem 
odpouštělo vodu z nádrže Hracholusky. Ještě téhož dne byl od 19 hodin vyhlášen 
3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení - na řece Berounce. Proto dobrovolní hasiči 
z Bílé Hory a Bolevce vybudovali protipovodňovou hráz u Luční ulice. 
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V neděli 2. 6. 2013 byla celý den sledována situace na řekách v oblasti Roudné. Během 
dne byly zatopeny jen louky v zadní Roudné kolem Pivovarských studní. V noci se situace 
výrazně zhoršila, byla proto zvýšena protipovodňová hráz a hasiči zabezpečili objekty 
v celé Luční ulici. Došlo k zatopení několika obytných domů a sportovního areálu Viktoria 
Plzeň a tenisových kurtů. Od této doby byla Luční ulice uzavřena. 
 

 
 

Obr. 8: Na Roudné opět řádila velká voda 

Viktoria byla na tuto variantu nachystána. Technický úsek klubu byl od ranních nedělních 
hodin na nohou a veškeré technické vybavení typu sekaček apod. bylo odvezeno. 
 
V pondělí 3. 6. 2013 začaly toky dále stoupat. Nejhorší situace byla na Radbuze. Hladina 
vodního díla Hracholusky se již nacházela v zásobním prostoru.  V noci z úterý na středu 
5. 6. 2013 došlo k neregulovatelnému odtoku, který se zvýšil až na 80 – 100 m3/s. 
Uzavřen byl most na Jateční ulici.  
 
Kvůli rozmoklé půdě hrozilo vyvracení stromů. Z tohoto důvodu doporučila Správa 
veřejného statku města Plzně občanům, aby s ohledem na vlastní bezpečnost 
nevstupovali do ploch zeleně na území města Plzně, včetně parků a sadů.  
  
Koncem týdne začala voda klesat a okamžitě začaly intenzivní práce na odstraňování 
následků zatopení areálu v Luční ulici. Viktoria Plzeň se však připravila i na variantu, že 
první tým zahájí přípravu na některém z jiných hřišť v Plzni nebo blízkém okolí. Obrátilo 
se na ni několik týmů, které nezištně nabídly svěřencům Pavla Vrby vlastní nepoškozená 
hřiště i zázemí.  
  
Areál hřbitova U Všech svatých zůstal v rámci akce Víkend otevřených zahrad 
8. a 9. 6. 2013 uzavřen. Rozhodla o tom Správa veřejného statku města Plzně. Půda byla 
stále velmi nasycena vodou a hrozily vývraty stromů.   
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V předposlední červnový týden 2013 uhodila velká vedra. Kolapsy se nevyhýbaly dětem 
ani seniorům. Záchranáři měli zvýšený počet výjezdů.  Bolevecké rybníky byly v obležení. 
  
Ve dnech 8. až 20. července 2013 pobývala v Plzni skupina 15 dobrovolníků z České 
republiky, Jižní Koreje, Turecka, Francie, Španělska, Ruska, Srbska a Ukrajiny. Svou prací 
přispěli k realizaci několika podnětů obyvatel města Plzeň na úpravu veřejného prostoru, 
které vybrala odborná porota v rámci projektu „Pěstuj prostor“.  Zvelebili například 
opuštěnou zahradu u vysokoškolských kolejí na Lochotíně nebo prostor kolem řeky 
Radbuzy. 
 
V polovině července 2013 byl na Velkém Boleveckém rybníku podle sdělení krajské 
hygienické stanice zaznamenán zvýšený počet oznámení na svědící vyrážku po koupání. 
Takzvaná cerkariová dermatitida může postihnout koupající se citlivější jedince ve 
většině vod. Způsobuje ji cerkárie, která je jedním z vývojových stádií motolice ptačí. 
 
Hlavní příčinou zvýšeného výskytu cerkarií bylo velmi chladné jaro 2013, které přimělo 
hejno 40 až 100 labutí, jež na rybníce přezimovaly, aby setrvaly až do poloviny května, 
tedy o měsíc déle, než v minulých letech. V jarním období tak došlo k masivnímu přenosu 
raných vývojových stádií motolice labutím trusem do vody, kde už v té době byli v plné 
aktivitě vodní plži.  
 
Odborníci doporučili neplavat do souvislých porostů vodních rostlin a chránit se 
například speciálním opalovacím krémem.  
Plzní se vpodvečer 3. 8. 2013 prohnala silná bouřka. Vítr vyvracel stromy, místy vypadla 
elektřina.  Místy napadlo kolem 20 milimetrů vody na čtvereční metr i více. V Plzni na 
několika místech přestaly fungovat semafory a na silnicích byl zmatek. 
 
25. 9. 2013 začala v Plzni modernizace úpravny vody na Homolce. Stavba za 1,1 miliardy 
korun měla zajistit kvalitu pitné vody v platných parametrech a posílit výkon současného 
zařízení. Na rekonstrukci získala Plzeň z Fondu soudržnosti Evropské unie 674 milionů 
korun, dalších 40 milionů dostala ze Státního fondu životního prostředí. Modernizace 
měla skončit 31. března 2016. 
   
Dlouhodobě významným a častým problémem razantní a rychlé změny jakosti surové 
vody z řeky Úhlavy je srážková činnost, proto bylo cílem projektu zajistit kvalitu pitné 
vody a stanovit výkon úpravny vody na maximálně 1 000 litrů za sekundu. 
 
První úpravna vody s kapacitou 450 l/s, založená na principu vícestupňové filtrace, byla 
postavena v Plzni v roce 1926. Další úpravna vody s výkonem 500 l/s byla postavena 
v roce 1969 a v devadesátých letech byla dokončena zatím poslední s výkonem 1000 l/s. 
  
Technologická linka úpravny vody umístěná v komplexu budov byla v té době vybavena 
dvoustupňovou separací s chemickým srážením síranem hlinitým skládající se ze 
sedimentačních nádrží a pískových filtrů. Technologie úpravny vody byla při rekonstrukci 
v roce 2013 rozšířena o ozonizaci, ztvrzování sedimentů a hygienické zabezpečení. 
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Koncem října 2013 byla dokončena celková obnova nevzhledných zelených ploch 
v lokalitě Sokolovské ulice nad nákupním střediskem Atom. Byl zde odstraněn přestárlý 
a esteticky nehodnotný keřový porost a do uvolněných ploch byly nově vysazeny 
půdopokryvné růže a pásy okrasných keřů. Záhony růží byly doplněny keři muchovníku 
a výsadbou dřezovců, do středového pásu byla umístěna krátká alej z okrasných třešní.  
 
Nově byly vysazeny stromy i do přilehlých volných travnatých ploch mezi panelovými 
domy. Různé druhy 27 vysazených alejových stromů oživily lokalitu jak na jaře, tak na 
podzim, různými barvami svých korun. Finanční prostředky obvod získal z Fondu ŽP 
města Plzně, a to ve výši 234 tis. Kč. 
 
Velkoobjemový odpad bylo i v roce 2013 možné celoročně odvážet na sběrný dvůr 
v Úněšovské ulici. Na území MO Plzeň 1  bylo v té době rozmístěno 16 kontejnerů firmy 
Asekol sloužící ke sběru drobného elektroodpadu. Jedná se o červené kontejnery. 
K odkládání textilního odpadu a obuvi sloužily zelené kontejnery na sedmi místech 
obvodu. 
 
Nádoby na separovaný odpad byly v roce 2013 vyváženy v intervalech: sklo 1x za 
3 týdny, papír 2x týdně, plasty 3x týdně, bioodpad 3x týdně. V obvodu bylo v tom roce 
rozmístěno 433 odpadkových košů, které byly vyváženy 2x týdně. 
 
Arboretum Sofronka nechalo v roce 2013 upravit horní plochu areálu a okolí rybníků 
Vydymáček a Rozkopaný. Lokalitu chtělo interaktivně využít pro environmentální a 
lesnickou výchovu dětí a mládeže. Jednalo se o další krok Správy veřejného statku města 
Plzně, do níž bylo arboretum v roce 2010 začleněno, k posílení návštěvnosti tohoto místa 
s unikátní sbírkou třiceti sedmi druhů borovic z celého světa vysázených na ploše zhruba 
20 ha.  
 
Díky tomu, že zdejší sbírky zahrnují nejen různé druhy borovic, ale především velké 
množství jejich zeměpisných odchylek (ekotypů), bylo arboretum zařazeno do 
mezinárodního seznamu nejvýznamnějších botanických zahrad a arboret v centrálním 
registru v britském Readingu. Po převedení arboreta pod Správu veřejného statku města 
Plzně bylo hlavním cílem zpřístupnit jej více veřejnosti. Akce rodinného typu připravuje 
pro arboretum i Městský obvod Plzeň 1. 
 
Projekt byl zpracován předešlý rok a počítal s přípravou tras pro různé programy lesní 
pedagogiky doplněné informačními panely. Lákadlem se stal zoo koutek s živou lesní 
zvěří, kterou bude možné pozorovat v přirozeném prostředí. Součástí projektu byly i 
takzvané přírodní učebny pro celodenní výukové programy. 
 
Rozpočet byl 2 miliony korun a na financování projektu se spolupodílel Úřad městského 
obvodu Plzeň 1 a Správa veřejného statku. 
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    7. Sociální oblast 
 
Výročí: 

Začátkem roku se dožila 100 let paní Růžena Holubová. Má ráda divadlo a přečte si 
spoustu knih. K významnému jubileu jí do Domova se zvláštní péčí v Západní ulici přišli 
poblahopřát zástupci vedení obvodu. 
 

 

Obr. 9: Jubilantka Růžena Holubová 

60 let společného života si v roce 2013 diamantovou svatbou připomněli manželé 

Kmůchovi. 

Magistrát města Plzně získal v lednu 2013 titul Přátelské místo a zařadil se tak k dalším 

jedenácti místům národní sítě certifikovaných pracovišť a služeb, u kterých má klient 

s nejrůznějšími typy zdravotního omezení garanci profesionálního přístupu a 

dostupnosti služeb. Certifikát vydává Český červený kříž, který je garantem projektu.  

Proškoleni byli zaměstnanci různých pracovišť magistrátu, kteří s handicapovanými 

občany a seniory jednají nejčastěji. Byli tak připraveni kvalifikovaně a na partnerské 

úrovni komunikovat.  

Součástí certifikace bylo i posouzení přístupnosti prostor, například pro osoby se 

sníženou pohyblivostí, se smyslovým postižením nebo pro seniory. 

Ve středu 3. 1. 2013 odstartovala Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků po celém Česku, 

a tedy i v Plzni, vybíraly až do 15. ledna peníze na charitu.  V neděli 6. ledna prošel 

centrem průvod v čele s Kašparem, Melicharem a Baltazarem. Končil u kostela U Ježíška, 

kde zazněly koledy. 
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Plzeňská matrika vydala v lednu 2013 statistiku za rok 2012. Z údajů vyplývá, že počet 

narozených dětí v západočeské metropoli konečně přestal klesat. Na svět přišlo 

3885 dětí, z toho 1959 chlapců a 1926 dívek. Dvojčat se narodilo 90. Mezi nejčastější 

jména patřil tentokrát Honzík a Terezka. Druhým nejoblíbenějším klučičím jménem se 

společně s Jakubem stal Matyáš. 

Prvním občánkem obvodu i plzeňského kraje se stal Josef Drábek, který se narodil 1. 

ledna 2013 ve 2 hodiny 10 minut. Jeho i rodiče a bratříčka přijal starosta Miroslav Brabec 

30. 1. 2013. Předal jim dárek a poukázky pro miminko v hodnotě 5000 Kč.  

Rodiče přislíbili také účast na slavnostním aktu vítání občánků. Jen loni o tuto tradiční 

akci projevili zájem rodiče 220 dětí z MO Plzeň 1. 

Překvapivou návštěvnost měl první ročník Veletrhu práce a vzdělávání Klíč 

k příležitostem, který se konal 23. ledna 2013 v kulturním domě Peklo.  V průběhu 

8 hodin jej navštívilo více než 3000 zájemců o práci či vzdělávací kurzy.  Návštěvníci se 

rekrutovali ze všech věkových i vzdělanostních skupin. Přišli studenti posledních ročníků 

vysokých i středních škol, stejně tak jako lidé s dlouholetou praxí.  

Výjimkou nebyli ani specialisté z různých oborů a ti, kteří se „jen tak“ poohlíželi po jiném 

zaměstnání. Častými návštěvníky byli i lidé, kteří o práci přišli v důsledku reorganizace či 

zrušení podniku zaměstnavatele. Většina dotázaných oceňovala příležitost setkat se s 

mnoha náborovými pracovníky na jednom místě. Překvapením pro organizátory byla i 

velká návštěvnost doprovodných akcích.  

Partnery veletrhu práce a vzdělávání Klíč k příležitostem byly Úřad práce ČR - krajská 

pobočka v Plzni, Ústav celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a 

Hospodářská komora ČR. 

MO Plzeň 1 vlastnil na začátku roku 2013 šest defibrilátorů: 

• 1 ks byl umístěn v jednotce SDH Bílá Hora 

• 1 ks byl k dispozici v jednotce SDH Bolevec 

• 1 ks disponovala Městská knihovna, pobočka Lochotín, Kralovická ul. 

• 1 ks byl umístěn na služebně Vinice Městské policie Plzeň  

• 2 ks byly k dispozici na služebně Lochotín Městské policie Plzeň 

Zásluhou MO Plzeň 1 přibyl k bytům pro děti z DD Domino v Západní a v Manětínské ulici 

zcela nový byt ve Žlutické ulici. V polovině února 2013 se sem přestěhovala z Dětského 

domova Domino jedna rodinná skupina, která žila již několik let ve dvou bytech v různých 

patrech panelového domu v Hodonínské ulici na Vinicích. 

Vhodnou úpravou uvolněných prostor ve Žlutické ulici mohla vzniknout bytová jednotka 

přizpůsobená ke společnému bydlení 6 – 8 dětí. V panelovém domě po uvolnění bytů 

vznikly poté dva startovací byty pro pět dětí z dětského domova, které studují na 

středních školách v maturitních oborech. 

Plánovaná doba výstavby v délce 2 měsíců byla zkrácena na 6 týdnů. Celkové náklady ve 

výši 1 888 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu MO Plzeň 1. 
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Obr. 10: Nový byt pro děti z DD Domino ve Žlutické ulici 

Na ÚMO Plzeň 1 dorazili v roce 2013 žáci 7. tříd 34. ZŠ. Na jejich dotazy ohledně práce 

volených zástupců samosprávy odpovídal starosta a přiblížil jim práci úředníků 

i strukturu ÚMO Plzeň 1. Provedl je také po budově a představil jednotlivé odbory. 

Na rok 2013 MO Plzeň 1 připravil pro seniory obvodu deset zájezdů: 

• 18. 4. 2013   - Jižní Plzeňsko (Žinkovy, Nepomuk, Chanovice, Lnáře) 

• 2. 5. 2013     - Romantické Podunají - Pasov 

• 16. 5. 2013   - Drobné památky Kolínska – Kouřim 

• 28. 5. 2013   - Toulky okolím Týna n. Vltavou, Albrechtice 

• 11. 6. 2013   - Za pohodou a tradicemi (Horažďovice) 

• 10. 9. 2013   - Kulturní tradice severu s divadelním představením (Duchcov,  
                          Litvínov) 

• 24. 9. 2013   - Toulky srdcem jižních Čech (Ohrada, České Budějovice) 

• 1. 10. 2013   - Chodské příhraničí (Kdyně, Chudenice) 

• 10. 10. 2013 - Rozhraní středních a severních Čech (Panenský Týnec, Třebíz) 

• 7. 12. 2013    - Kouzlo adventu v solné komoře (St. Gilgen) 
 

MO Plzeň 1 připravil pro seniory obvodu návštěvu muzea Českého rozhlasu v Plzni 

(26. 9. 2013), prohlídku Plzeňského Prazdroje (15. 10. 2013) a návštěvu nově otevřeného 

planetária (14. 11. 2013). 
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Obr. 11: Ze zájezdu do Sankt Gilgen 

V úterý 19. 6. 2013 předal na Krajském úřadu Plzeňského kraje hejtman Milan Chovanec 

Cenu hejtmana 2012. Ocenění z jeho rukou převzali čtyři lidé, kteří v předchozím roce 

svým jednáním přispěli k záchraně lidského života. Mezi nimi byl i Pavel Hrach, který 

i přes to, že je po těžké autohavárii a má zpevněnou páteř titanem, vytáhl v srpnu při 

večerním koupání tonoucího se muže z Boleveckého rybníku v Plzni. Po zavolání rychlé 

pomoci předal muže záchranářům. 

Společnost Člověk v tísni připravila v roce 2013 s podporou Odboru bezpečnosti a 

prevence kriminality Magistrátu města Plzně informačně preventivní projekt zaměřený 

na plzeňské seniory. V rámci projektu je připraven soubor seminářů a informační brožura 

Průvodce nejen pro seniory. Jeden z prvních seminářů pro seniory se uskutečnil ve 

čtvrtek 9. května na plzeňské radnici. 

Tradiční oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji Křesadlo 2013 po několika 

letech zavítalo zase do Plzně. Slavnostní ceremoniál se odehrál 30. 9. 2013 pod záštitou 

hejtmana kraje a starosty MO Plzeň 1 v Lochotínském pavilonku. Akci pořádala 

dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Zasláno bylo rekordních 45 nominací. Zvláštní 

cena poroty byla udělena Martě Černé, učitelce ZŠ speciální v Plzni na Borech za 

dlouholetou pomoc v sociální oblasti.  

Hlavní ceny získali Karel Nolč, trenér mezinárodně úspěšného hasičského družstva žen 

SDH Chválenice soutěžícího v disciplinách Požárního sportu, Markéta Smýkalová, která 

umožňuje několika mladým handicapovaným lidem žít plnohodnotnějším životem. 

A konečně Lenka Bořilová, která se od narození potýká s následky dětské mozkové 

obrny. Přesto absolvovala střední školu a již tři roky obětavě pomáhá a podporuje lidi 

s handicapem a seniory z charity v Klatovech. 
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Obr.12: Křesadlo 2013 

Na středu 27. 11. 2013 zorganizovala Koalice občanských sdružení na Roudné protestní 
pochod proti chystané demolici domu v Luční ulici č. 40. Tímto pochodem, který začal 
před uvedeným domem a skončil na náměstí před radnicí, chtěli účastníci vyjádřit svůj 
nesouhlas s postupem představitelů města.  
  

    8. Kultura a akce obvodu  

 
Více než tisícovka velkých modelů druhohorních dinosaurů, kteří obývali Zemi před 

desítkami až stovkami milionů let, vznikla v Plzni od roku 2003 do roku 2013.  Na jediném 

místě v ČR se tady rodili obří tyranosauři, apatosauři, diplodokové, stegosauři a další 

desítky druhů ještěrů pro síť zábavních Dinoparků v ČR a na Slovensku. První Dinopark 

se otevřel v plzeňské zoo v roce 2003. 

Po Paříži, New Yorku, Šanghaji či Moskvě se v Plzni ve výškové budově BCB na Anglickém 

nábřeží od pátku 1. do neděle 3. března uskutečnil historicky první opravdový 

čokoládový veletrh svého druhu: Čokoládová Show.  

Čokoládová Show, pořádaná agenturou ChrisFromParis, byla jedinečnou událostí pro 

všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří měli chuť se pobavit, skvěle si pochutnat 

a případně se i přiučit vaření s čokoládou. Mohli zhlédnout přípravu rozličných dezertů, 

ale také méně obvyklých jídel (jako např. kuře na čokoládě či vepřové s přelivem z bílé 

čokolády).  

Ve výstavním sále bylo k vidění i bezmála 1.000 obalů čokolád z celého světa. Výstavu 

pak doplnily rovněž historické předměty, filmové dokumenty a fotografie vztahující se 

k výrobě čokolády, či obrazy malované hořkou, bílou a barevnou čokoládou štětcem a 
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špachtlí na plátno, jež pochází z ateliéru umělce Vladimíra Čecha, přezdívaného „český 

Picasso“.   

Návštěvníci měli samozřejmě rovněž možnost ochutnat a zakoupit různé druhy čokolád   

a navštívit mnoho dalších doprovodných akcí plných překvapení.   

Celou akci organizačně podpořili dobrovolníci z TOTEMU – regionálního 

dobrovolnického centra. 

V Plzni ve dnech 8. – 10. března 2013 proběhl již pátý ročník akce s názvem Gospel (až) 

na dřeň, který pořádalo občanské sdružení Gospel Train ve spolupráci s plzeňským 

sborem Touch of Gospel. Jednalo se o workshop s dvojicí zahraničních dirigentů, kteří se 

profesionálně věnují právě gospelu.   Tak, jak je u těchto akcí obvyklé, byl na workshopu 

vítán každý, kdo by si gospel rád zazpíval – není k němu nutná pěvecká průprava. 

Závěrečný koncert se konal 10. března 2013 od 18 hodin v kostele Evangelické církve 

metodistické „Maranatha“ v Husově ulici v Plzni. Výtěžek získala Nadace pro 

transplantace kostní dřeně. Ta finančně podporuje zdravotnické programy pro lidi 

s těžkými nemocemi krvetvorby. Často jsou to lidé mladí a transplantace kostní dřeně je 

mnohdy jedinou šancí na záchranu jejich života. Nadace se snaží neustále rozšiřovat 

okruh dobrovolných dárců dřeně a financuje rozvoj Českého národního registru dárců 

dřeně.  

Během velikonočních svátků plzeňská ekumena opět uspořádala u Studijní a vědecké 

knihovny Plzeňského kraje (U Branky) veřejné čtení Bible. Čtení zahájil biskup František 

Radkovský ve 12 hodin na Velký pátek 29. března a akce trvala až do 21 hodin téhož dne.  

Četlo se z překladu „Slovo na cestu“, který je velmi srozumitelný i pro toho, kdo Bibli 

nezná. Připravena byla také expozice různých výtisků Bible, včetně výtisků v originálních 

jazycích - hebrejsky a řecky .   

Příznivci folku a trampské hudby, ale i řady dalších hudebních směrů si opět mohli   

vychutnat atmosféru festivalu Porta na půdě města Plzně. V sobotu 13. dubna se zde 

uskutečnilo západočeské finále. Klání soutěžících kapel i jednotlivců proběhlo v sále 

Saloonu na Roudné. Vyvrcholením festivalu byl velký večerní koncert skupiny Nezmaři.   

Návrat Porty do Plzně tak po loňském úspěšném příchodu pokračoval a přinesl možnost 

zviditelnění začínajícím i již známým kapelám a jednotlivcům i neopakovatelné hudební 

zážitky všem návštěvníkům. 

Přes tři desítky projekcí filmů pro veřejnost, dvě desítky školních projekcí, tři besední 

odpoledne, čtyři hudební koncerty, dvě výstavy, tři promítací místa a na dva tisíce 

diváků. To jsou základní čísla regionální části patnáctého ročníku mezinárodního 

festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který v předposledním 

březnovém týdnu 2013 proběhl v Plzni. 

Festival Jeden svět, který pořádala organizace Člověk v tísni, nenabídl divákům pouze 

shlédnutí vybraných dokumentů, ale snažil se také nabídnout prostor přemýšlení o jejich 

tématech a po projekcích následovaly moderované debaty. 
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Jeden svět je jedním z nejvýznamnějších festivalů věnujících se problematice lidských 

práv v Evropě a patří mezi zakládající členy Asociace lidskoprávních festivalů, která 

sdružuje sedmnáct festivalů z celého světa. 

Studenti Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni koncem března 

pracovali na realizaci svých výtvarných návrhů v rámci již osmého ročníku projektu 

Lavičky Plzeň. Nejdříve jako vždy vytvořili desítky výtvarných návrhů, z nichž si vybírali 

sponzoři laviček, jejichž finanční příspěvky opět pomohou handicapovaným mladým 

lidem ze sdružení Help Me.  

Dvanáct laviček s veselými motivy pokaždé od dubna do října zpříjemňují posezení a 

odpočinek v centru města ve Smetanových sadech.  

Řada sponzorů laviček se stala již každoročními přispěvateli. Projekt do roku 2013 přinesl 

více než milión korun, které sdružení Help Me využívá ke zkvalitnění asistenčních služeb 

pro své handicapované klienty a k financování jejich volnočasových aktivit. Pomáhá jim 

tak snáze se začlenit do normálního života. 

Filmový festival Finále Plzeň, který je největší bilanční a soutěžní přehlídkou českého 

filmu, v roce 2013 uvedl pocty třem významným domácím osobnostem spjatým se 

světem stříbrného plátna: režisérce, scenáristce, výtvarnici a ženě mnoha dalších profesí 

Ester Krumbachové, Pavlu Kohoutovi, který oslavil v tomto roce 85. narozeniny, a 

výtvarníkovi a režisérovi filmů pro děti Břetislavu Pojarovi, kterému by v roce 2013  bylo 

90 let.  

Návštěvníci se během sedmidenního festivalu, který proběhl od 21. do 27. dubna 

tradičně v krásném secesním prostředí Měšťanské besedy, setkali jak se snímky, na 

kterých se uvedené osobnosti podílely, tak i osobně s Pavlem Kohoutem.   

Další z velkých programových bloků tvořila retrospektiva dvou výrazných českých 

dokumentaristů Filipa Remundy a Víta Klusáka, v jejímž rámci diváci shlédli ve 

festivalové premiéře tři dokumenty ze série Český žurnál a kromě známých 

provokativních snímků jako Český mír a Český sen také řadu raných děl a zajímavostí.    

Celkově bylo na festivalu uvedeno cca 170 filmů – kompletní česká hraná produkce za 

rok uplynulý od dubna 2012 do dubna 2013 (v soutěži nebo mimo soutěž), výběr toho 

nejlepšího a nejzajímavějšího z dokumentů roku 2012, dále unikáty z archivů.    

V sekci Křídla slávy, která také vzdává hold významným jubilantům, se v roce 2013 na 

Finále objevily filmy Juraje Jakubiska a Jiřího Menzela.  

Součástí programu byly také besedy s mnoha tuzemskými filmovými osobnostmi, 

projekce krátkých filmů, projekce německých filmů, Industry Days, venkovní promítání,   

autorská čtení, projekce pro děti či výstava. Festival poprvé proběhl v roce 1968, po 

několika ročnících se na 20 let odmlčel. Navázalo se až po sametové revoluci. 

Mezinárodní porota soutěže plzeňského festivalu Finále udělila v sekci celovečerních 

filmů cenu Zlatý Ledňáček snímku MŮJ PES KILLER režisérky Miry Fornay a v soutěži 

dokumentárních filmů snímku VĚRA 68 režisérky Olgy Sommerové. 
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Park u Košuteckého jezírka od 26. dubna 2013 zdobí soška děvčátka. Je kopií původní 

sochy umístěné v parku, která později po dlouhá desetiletí ležela pod vodou jezírka. 

Odtud byla vyzdvižena na podzim roku 2009. Originál sošky zrestauroval Jaroslav 

Šindelář se synem a vyrobili kopii, která přispěla k oživení lidmi hojně navštěvovaného 

tohoto parku u Košuteckého jezírka na Lochotíně. 

  

 

Obr. 13:  Odhalování sochy děvčátka u Košuteckého jezírka 

27. 4. 2013 vyvrcholil čtyřiadvacátý ročník tradičních studentských slavností Majáles   

největším západočeským open air festivalem. Ten nalezl již před lety útočiště 

v Lochotínském amfiteátru a jako jediná akce dokázal tento legendární prostor naplnit. 

Večerní koncerty sice zalil déšť, ale Tomáš Klus i Richard Krajčo se svojí skupinou v tom 

na 18 tisíc návštěvníků nenechali samotné a většinu vystoupení strávili na výběhu před 

podiem, který nebyl zastřešený. To umocnilo celkovou atmosféru festivalu a ještě více 

propojilo emoce v největším středoevropském přírodním amfiteátru. 

Projekt „Plzeň 1945“ o prvním májovém víkendu 2013 s přesahem do pondělí 6. 5. opět 

všechny vrátil do května 1945! O 68 let zpět se vrátila Proluka a Křižíkovy sady od 

trávníku pod hotelem Continental až po prostor pod restaurací U Mansfelda. Každý 

návštěvník byl vtažen do historie a zažil ji „na vlastní kůži“. Ožily před ním autentické 

vojenské campy.  

Ve štábu důstojník sepisoval denní hlášení, kuchaři v polní kuchyni vařili oběd pro celou 

jednotku, která před jídlem provedla hygienu v polních umývárnách, vojenská policie se 

starala o dokonalý pořádek, civilní obyvatelstvo v euforii z osvobození vyhledávalo ve 

svých řadách kolaboranty a dožadovalo se spravedlnosti. Ve dne v noci fungovala i polní 

ošetřovna plně vybavena originálními zdravotnickými nástroji a materiálem z druhé 

světové války.    

Kromě legendární 2. pěší divize a 16. obrněné divize, které zastupovaly naše 

osvoboditele z řad US Army, se návštěvníci seznámili i s campem Československé 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2013 Stránka 28 

 

samostatné obrněné brigády, která sloužila v době války pod britskou vlajkou a do Plzně 

dorazila 7. května 1945, tedy jen den po Američanech.   

Na své si přišli i milovníci vojenské techniky. Kromě kultovních jeepů, se mohli těšit na 

americké vozy Dodge, GMC, Half Track, obrněné transportéry M8 Greyhound, Chevrolet, 

motorky Harley Davidson a další. Nechyběly ani zbraně, které zájemcům představili 

uniformovaní vojáci.  

Každý den nabídla „Plzeň 1945“ bohatý hudební program nabízející jak populární 

plzeňský Pilsner Jazz Band, tak i přespolní interprety, kteří nevážili absolvovat i dlouhou 

cestu, aby potěšili swingové duše nadšených Plzeňanů. Nechyběla ani dobová módní 

přehlídka.  

Ve středu 8. května 2013 měli návštěvníci West Parku v Radčické ulici v Plzni jedinečnou 

možnost potkat se s nejslavnějším českým pistolníkem – Karlem Fialou, Limonádovým 

Joem.  

Od 10 hodin tu probíhal celodenní program s názvem Kovbojský den s Limonádovým 

Joem. Připraven byl bohatý program věnovaný kovbojům a všemu, co k nim patří. 

K vidění byly ukázky žonglování s revolvery, trikového lasování i práce s honáckým 

bičem.  

Novinkou v programu byly praktické ukázky značkování dobytka, či výroby střeliva, a to 

samozřejmě podle postupů z doby divokého západu. Mimo hlavní program byla 

připravena celá řada doprovodných aktivit, jako je střelba z luku, hod tomahawky, 

rýžování zlata apod. 

 

Obr. 14: Divoký Západ se vším všudy 

Dvojitá kuchařská show Zdeňka Pohlreicha, „Kluk v akci“ v podání Ondřeje Slaniny, 

„Peklo na talíři“ Romana Vaňka, nebo menu připravené držitelem michelinské hvězdy 

Oldřichem Sahajdákem - to byla jen malá ochutnávka toho, co návštěvníkům třetího 

ročníku Apetit Festivalu nabídlo hlavní pódium za OC Plzeň Plaza. Festival se uskutečnil 
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ve dnech 18. a 19. května 2013 a opět bylo co ochutnávat i popíjet a připraven byl také 

nabitý zábavný program. Přišlo rekordních 32 000 návštěvníků.    

Druhý nedělní den Apetitu Festivalu za OC Plzeň Plaza vyvrcholil vyhlášením nejlepší 

Západočeské restaurace a Pivovaru roku 2013. Vítěze vybírali sami návštěvníci festivalu. 

Titulem „Západočeská restaurace roku 2013“ se od této chvíle může pyšnit restaurace 

Saloon Roudná. Nad cenou za nejlepší restauraci roku převzal záštitu starosta 

MO Plzeň 1 Miroslav Brabec. Jako „Pivovar roku 2013“ zvolili milovníci zlatavého moku 

pivovar Pašák, který tak obhájil loňské prvenství.  

V pátek 24. května 2013 večer ožila v rámci Muzejní noci v Plzni Západočeská galerie, ale 

živo bylo také v řadě dalších organizací, a to v Západočeském muzeu v Plzni, Galerii 

města Plzně, Pivovarském muzeu, Plzeňském historickém podzemí a samotném pivovar. 

Pro milovníky historických tramvají poskytly Plzeňské městské dopravní podniky model 

T2 pro večerní okružní jízdy.  

Na obnovu kulturních památek uvolnili plzeňští zastupitelé další finanční prostředky, 

tentokrát ve výši 575 tisíc korun. Téměř desetinu z této částky dostali manželé Foyovi na 

odbornou obnovu souboru čtyř kusů oken prvního nadzemního podlaží jihozápadního 

nároží Frišovy vily v ulici Boženy Němcové na Lochotíně. 

Jubilejní 15. ročník Bambiriády se v Plzni konal od 23. do 26. 5. 2013 ve Škodalandu. Nesl 

podtitul „Dětství v proměnách času“. Návštěvníci si užili nejen tradiční přehlídku 

pravidelné činnosti rozmanitých dětských organizací a spolků, ale samozřejmě i spousty 

her, soutěží, zábavy a tvorby.   

Šedesát let od vzpoury Plzeňanů proti měnové reformě 1. června 1953 si město 

připomnělo 1. 6. 2013 vzpomínkovým shromážděním na náměstí T. G. M. u pamětní 

desky věnované této události a také slavnostním setkáním v Měšťanské besedě za účasti 

pozvaných pamětníků a držitelů Ceny 1. června. Tu město od roku 1993 uděluje za 

významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti 

a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a 

televize.  

Plzeň od 14. do 16. 6. 2016 ožila strašidly a rytíři. Od pátku do neděle se v ní konal další 

ročník oblíbené akce Historický víkend.  

Největším lákadlem třídenního programu bylo večerní představení Noc s Karlem IV. 

v podání souboru muzikálu a operety Divadla J. K. Tyla inspirované muzikálem Noc na 

Karlštejně.  

Právě panovníci Karel IV. a Rudolf II. se stali ústředními postavami tohoto Historického 

víkendu. Nechyběly samozřejmě ani tradiční akce jak na plzeňském náměstí Republiky, 

tak v Proluce. V sobotu prošly městem dva průvody - odpoledne to byli účinkující a hosté 

mezinárodního folklorního festivalu, večer se pak na svůj pochod vydala strašidla.  
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Pestrý program se odehrával na několika scénách v centru. Diváci zhlédli mimo jiné 

vystoupení dívčí šermířské skupiny Kam čert nemůže, kapely Strašlivá podívaná, 

dudáckého souboru nebo představení o litickém hradu. 

Největší letní akce Evropského hlavního města kultury se přesunula 22. 6. 2013 

z Americké třídy k řece Radbuze. Na sobotu připravili plzeňští umělci a neziskové 

organizace pod heslem „Zažij korzo jinak!“ nejrůznější aktivity, které v průběhu 

odpoledne a večera obsadily část Anglického nábřeží, přilehlých Kopeckého sadů a 

prostor pod Komerční bankou.  

Realizaci dalších nápadů, zejména zpřístupnění a oživení náplavky, odložil nečekaný 

příchod velké vody na další rok.   

9. 7. 2013 se odehrálo první představení Divadelního léta pod plzeňským nebem. Již před 

slavnostní premiérou inscenace Tři mušketýři byla většina představení zcela vyprodána. 

Představení, které lákalo na populární titul a známé herce, disponuje největším 

hledištěm v historii Divadelního léta pod plzeňským nebem, ale ani téměř 480 míst 

k sezení nezvládlo nápor diváků. Tým Divadelního léta pod plzeňským nebem začal 

okamžitě pracovat na navýšení kapacity, aby se podařilo vyhovět dalším divákům. 

Ve čtvrtek 1. 8. 2013 odstartoval v centru Plzně letní festival Živá ulice. Během jedenácti 

dnů si návštěvníci užili více než stovky koncertů v Šafaříkových sadech, kde vznikla 

relaxační zóna a řady divadelních představení v Proluce. Nechyběly kurzy, kresby či 

půjčování koloběžek.   

O posledním srpnovém víkendu 2013 se konal další ročník festivalu Šídlovák Oupn Ér. 

Páteční koncert uvedla svým recitálem domácí skupina Alternativa, na kterou navázali 

Stráníci, v těsném závěsu s pardubickými Marien a hvězdou večera, Pavlem Lohonkou 

Žalmanem.  Na závěr večera byla připravena již tradiční ohňová show.  

Sobota byla zahájena už v deset hodin pohádkou pro děti, po které se záhy rozběhl 

i pohádkový les a připraven byl i skákací hrad. O druhé hodině odpolední se k těmto 

atrakcím přidala také zábava pro dospělé s řadou vystoupení známých i méně známých 

skupin či divadelním představením v podání skupiny historického šermu Lancea.  

Neděle byla soutěžní a oddychová. Představilo se v ní pět finalistů soutěže FAJF Oupn Ér 

a jako host vystoupil Míša Leicht. 

Plzeň dobývali počátkem září 2013 husité. V amfiteátru za Plazou a velkolepou bitvu 

předvedly například skupiny historického šermu Romantika, Balteus, Lorika a další.  Po 

celý první zářijový víkend bylo v areálu postaveno dobové tržiště s jídlem a pitím a také 

se konaly hry pro děti včetně bitvy dětí proti dospělým šermířům.   

Město Plzeň se i v letošním roce stalo spolupořadatelem akce Dny vědy a techniky 2013, 

která se uskutečnila ve dnech 9. – 14. 9. 2013.  Patří k tradičním akcím a vhodně doplňuje 

nabídku turistických, propagačních a poznávacích akcí. Hlavním cílem projektu bylo 

zajímavou a populární formou prezentovat veřejnosti současnou vědu a techniku, 
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poznatky z vybraných vědních disciplín a vědecké a technické výsledky vybraných 

vědeckých laboratoří průmyslových podniků.  

Finanční částka, kterou se město podílelo na akci Dny vědy a techniky 2013, byla ve výši 

240 tisíc korun. 

Motocykl s elektrickým pohonem vyvinul v roce 2013 tým studentů a odborníků 

z Fakulty strojní a Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Společný 

projekt techniků a designérů vznikl přímo na univerzitní půdě. Veřejnost měla možnost 

první český elektromotocykl spatřit 13. a 14. září na náměstí Republiky, kde byl vystaven 

v rámci Dnů vědy a techniky 2013. 

Již popáté se otevřela Dvorana slávy hejtmana Plzeňského kraje. V pondělí 23.  9. 2013 

do ní vstoupilo 5 osobností – trojnásobná olympijská medailistka Kateřina Emmons, 

básnířka a překladatelka Hana Gerzanicová, herec, dramatik a divadelní režisér Antonín 

Procházka, stíhací pilot gen. Miroslav Štandera a lékař a pedagog prof. MUDr. Jiří 

Valenta, DrSc.  

Všichni tito lidé se narodili nebo dlouhodobě žili v Plzeňském kraji a svojí prací 

překračovali hranice kraje. Navíc v roce 2013 oslavili významné životní jubileum. 

V sobotu 5. října 2013, přesně v den výročí uvaření první várky Pilsner Urquell, proběhl 

v areálu Plzeňského Prazdroje tradiční Pilsner Fest. Na oslavě originálního zlatého ležáku 

si návštěvníci užívali bohatý hudební program, finále mezinárodní soutěže o nejlepšího 

výčepního, i pestrá exkurze do historie pivovarnictví v Plzni. Pivo se čepovalo symbolicky 

na 171 výčepních kohoutech, největší zájem byl o nefiltrovanou variantu piva Pilsner 

Urquell. Akce se zúčastnilo na 45 tisíc návštěvníků. Spolupořadatelem Pilsner Festu bylo 

již tradičně město Plzeň.  

Obyvatelé Plzně měli během prvního říjnového víkendu 2013 příležitost nově objevit své 

město. Bohatý program již třetího ročníku Dne architektury, který na republikové úrovni 

iniciovalo občanské sdružení Kruh a v Evropském hlavním městě kultury pořádala 

společnost Plzeň 2015, byl tentokrát věnován především Roudné – její historii, 

současnosti, jednotlivým stavbám i veřejnému prostoru.  

V sobotu 5. října 2013 se dopoledne konalo setkání pro veřejnost s procházkou, jehož 

cílem bylo získat náměty a připomínky k plánovaným úpravám nevyužitého 

zatravněného území Na Poříčí v bezprostřední blízkosti řeky Mže.  

Po vycházce následovala veřejná diskuse nad návrhem parkových úprav tohoto území se 

zástupci západočeské pobočky Centra pro komunitní práci, Plzně 2015, občanského 

sdružení k světu a autorkou urbanistické studie Janou Pechovou ze Správy veřejného 

statku města Plzně.  Součástí akce byl i program pro děti: pouštění lodiček, koláže 

z přírodních materiálů, oheň a opékání buřtů. 

Druhý den, v neděli 6. 10. 2013, následovala procházka po stopách architekta Hanuše 

Zápala s plzeňskými architekty ze sdružení Škoda Plzně, Zapálení 02 a zástupci Majáku 

Plzně, místní komunity a roudenskými pamětníky. Na vycházku navázala projekce filmu 
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Human Scale  v budově Pavlovova ústavu LF UK a následná diskuse o „lidském rozměru“ 

města. Obě akce se konaly v rámci programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015. 

V pondělí 7. 10. 2013 byl třídenní program Dne architektury v Plzni zakončen ve Frišově 

vile besedou Matka chrámu svatého Bartoloměje: Kostel Všech svatých a čtvrť Roudná. 

Beseda se znalcem plzeňské historie Davidem Růžičkou a představitelem Spolku za 

starou Plzeň Josefem Kabátem, byla součástí cyklu Za klenoty města, který připravil 

Maják Plzně. 

Bolevecká sokolovna patřila o víkendu 12. – 13. října 2013, všem, kdo svůj volný čas rádi 

věnují pěstování ovoce a zeleniny a péči o zahradu. Už podruhé tu pro ně Plzeňský kraj 

ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a německými partnery z okresu Cham 

připravil prodejní výstavu plodů země v srdci Evropy.  

Více než šest desítek vystavovatelů z Čech a Bavorska se na výstavě pochlubilo výsledky 

svého pěstitelského umění. K vidění i ke koupi bylo ovoce, zelenina, bylinky, květiny, 

okrasné keře, sadba nebo ovocné stromky. 

95. narozeniny vzniku Československa byly v roce 2013 dvoudenní. Neděle 27. října byla 

především ve znamení turistiky, na večer připravilo divadlo Semafor slavné představení 

„Kdyby tisíc klarinetů“.  

V pondělí 28. října 2013 nabídlo město návštěvy více než dvou desítek turistických cílů 

i památek, za symbolické vstupné 28 korun či zdarma. Do ulic vyjela historická tramvaj, 

pro děti byl připraven program plný pohádek, další kulturní scéna se otevřela U Branky. 

Oslavy zakončil tradiční lampionový průvod a slavnostní ohňostroj na náměstí.  

Dar ve výši 250 tisíc korun poskytlo v roce 2013 město Římskokatolické farnosti Plzeň na 

pořízení nových zvonů pro katedrálu. Dva nové zvony jménem Jan Nepomucký a Marie 

byly počátkem října zavěšeny v provizorní dřevěné zvonici u katedrály sv. Bartoloměje. 

Byly pořízeny z darů plzeňské veřejnosti a obdivovat je lidé mohli z bezprostřední 

blízkosti ještě po celý příští rok. Přibýt k nim měly další dva zvony Bartoloměj a Hroznata. 

4. 11. 2013, přesně v den pátých narozenin plzeňské science center Techmania, bylo 

v jejím rámci zpřístupněno první 3D Planetárium v České republice. To umožňuje 

technicky sofistikované 3D projekce na kulovou plochu či novou expozici věnovanou 

blízkému i vzdálenému vesmíru. Instituce je členem České asociace science center 

(ČASC).  

Kromě projekcí populárně vzdělávacích snímků nabízí 3D Planetárium také vzdělávací 

programy pro školy s technologií projekčního globu Science On a Sphere a novou 

autorskou expozici Vesmír, která při svém otevření představila 27 vesmírných jevů či 

fenoménů.  

Planetárium má dvě projekční kupole o vnitřním průměru 14 a 9 metrů a sídlí v kulturní 

památce z roku 1917, postavené speciální technologií lepených vazníků. 

V prvním listopadovém týdnu 2013 byla v mezigeneračním centru TOTEM zahájena 

výstava „Jaroslav Zapletal 1985/95“. Třetí výstava v pořadí, kterou uspořádal 
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u příležitosti svých 75. narozenin, ukázala období po roce 1985, kdy došlo v práci autora 

k velmi výrazným změnám. Používal parafráze a citace starších výtvarných děl, plastické 

prvky, struktury, dřevo, plátno a další materiály. Vznikaly tematické cykly, inspirované 

filozofií a historickými reminiscencemi. 

 

 

Obr. 15: Z vernisáže výstavy obrazů Jaroslava Zapletala 

Slavnostním setkáním s udělováním významných městských ocenění a zahájením 

výstavy fotografky Blanky Lamrové „Uprchlíci 1989“ si město Plzeň v pondělí 

18. listopadu 2013 připomělo události listopadu 1989.  

Každoročně využívá plzeňský primátor státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii 

k ocenění plzeňských osobností. V roce 2013 plaketu s vyobrazením historické pečeti 

převzala profesorka Zdeňka Ulčová-Gallová, která patří ke světové špičce v oboru 

reprodukční medicíny, a profesor Západočeské univerzity Pavel Drábek, uznávaný 

odborník v oblasti matematické analýzy. In memoriam byla pečeť udělena Janu 

Thomovi, který v dobách totalitního režimu patřil k nemnoha plzeňským občanům, jež 

projevovali svou odvahu, statečnost, vytrvalý vzdor a otevřený odpor vůči útisku a 

bezpráví.  

Cenu města Plzně pak získal na základě rozhodnutí městského zastupitelstva profesor 

Evžen Neustupný za výrazné přispění k rozvoji evropské a české archeologie, zásadní 

přínos při zakládání Fakulty filozofické Západočeské univerzity a mimořádné zásluhy 

o institucionalizaci vzdělávání a výzkumu v oboru archeologie. 

S instalací vánoční výzdoby v centru města se začalo 8. listopadu 2013, rozsvícena byla 

všechna najednou v sobotu 23. listopadu.  
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Vánoční strom (14 m vysoký smrk ztepilý) na náměstí Republiky byl v roce 2013 

z Bolevce. Správa veřejného statku jej kvůli začátku konání vánočních trhů usazovala již 

v neděli 17. listopadu.    

Na opravu a údržbu vánoční výzdoby byla v roce 2013 vyčleněna částka ve výši jednoho 

milionu korun, na nákup nových prvků 0,5 milionu korun. 

O první prosincové neděli vyrážela z točny v Mozartově ulici do středu města tramvaj 

řízená Belzebubem. Nechyběl ani Mikuláš s andělem a spousta dětí převážně 

předškolního věku. Akci Mikulášská tramvaj pořádala Společnost pro veřejnou dopravu 

spolu s obvodní radnicí a plzeňskými dopravními podniky. Jízdenku do téhle speciální 

tramvaje si děti vysloužily, když přinesly do Iceparku obrázek nebo přišly s pěknou 

básničkou. Obrázky neskončily v čertovském ohni. Starosta MO Plzeň 1  vyhodnotil a 

ocenil nejkrásnější výtvory cenami, které předal 1. 12. 2013 na slavnostním rozsvícení 

obvodního vánočního stromu v Centrálním parku na Lochotíně.   

Vánoční strom se na náměstí Republiky rozzářil první adventní neděli 1. prosince 2013 v 

18 hodin; program byl připraven již od 16. hodiny, kdy vystoupily dětské pěvecké sbory 

Javořičky a Plzeňský dětský sbor, Big Band Konzervatoře Plzeň a Kolegium pro duchovní 

hudbu. Po rozsvícení stromu Mons. Františkem Radkovským a primátorem Martinem 

Baxou zahrála Plzeňská filharmonie společně s Felixem Slováčkem a dalšími hosty. 

Vánoční prodej ryb v areálu plzeňských městských sádek u rybníka Košinář začal 

13. prosince 2013. 

Betlémské světlo, o které každoročně pečují plzeňští skauti ze střediska Ichthys, bylo 

v Plzni oficiálně přivítáno v neděli 22. prosince 2013.  

V katedrále sv. Bartoloměje Betlémské světlo přijal biskup František Radkovský při mši 

svaté od 10.30 hodin, po jejím skončení si mohli zájemci odnášet světlo do svých 

domovů. Světlo bylo možné si odnést v následujících dnech i z dalších plzeňských 

kostelů. 

Ale i z území našeho obvodu jsme si mohli odnést betlémské světlo. V neděli 22. prosince 

2013 se po téměř půl století do poustevny v blízkosti Lochotínského pavilonku vrátil 

oblíbený lochotínský poustevník, který se výborně zhostil tohoto důležitého poslání  

- rozdávání betlémského světla. Akci připravil Maják Plzně za finanční podpory 

společnosti Plzeň 2015, o.p.s.   

 

     9. Organizace, spolky 
 
Rodičovské centrum Vlnka nabídlo v roce 2013 již desátým rokem volnočasové 
i  vzdělávací aktivity pro děti a dospělé. Všechny aktivity vedly zkušené lektorky.   

Od 21. do 31. 1. 2013 proběhly v Rodičovském centru Vlnka při Motýl o.s. zápisy do 
nového pololetí. V Motýlí miniškolce pro děti od dvou let byly kroužky rozdělené pro děti 
od 2 let do několika okruhů: 
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- pohybové aktivity – cvičení kojenců, batolat, cvičení dětí, jóga 
- výchovně vzdělávací – veselá školička, angličtina, předškoláček 
- umělecké aktivity – hudební školička, flétna, keramika, šikulka, taneční kroužek, 

dramatický kroužek. 
 

Ve čtvrtek 7. 3. 2013 uspořádalo občanské sdružení KOŠ v 1. ZŠ akci s názvem „Zdravá 
mateřinka v lese?!“ Hlavním tématem společného povídání je základní myšlenka 
dětských lesních školek „být s dětmi venku za každého počasí“.  

Na akci se představila první dětská lesní školka, která vznikla v Plzni. Jednalo se o Dětskou 
lesní školku Větvička, která zahájila svůj provoz na jaře roku 2012 v arboretu Sofronka 
v Plzni – Bolevci. Zájemci si mohli vyslechnout, jak lesní školka funguje, seznámit se 
s pedagogy, setkat se s rodiči dětí, které tuto školku navštěvují.  

31. ZŠ ve školním roce 2012/13 oslavila 35. výročí založení školy. K tomuto výročí škola 
připravila na 13. 3. 2013 pro veřejnost Školní akademii v hale Lokomotivy Plzeň. Prodalo 
se 1300 vstupenek a na přípravě se podílelo přes 600 dětí se svými učitelkami, učiteli, 
trenéry a vychovatelkami. 

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM rozvíjelo v roce 2013 nový přeshraniční 
projekt nazvaný ZeitBank55+ (zahájený v září 2012), který pracuje s tématem sousedské 
výpomoci. Byl určený pro seniory z Rakouska, Německa a plzeňského regionu. Plzeň a 
MO Plzeň 1 byly první v ČR, kde byl projekt zkoušen a realizován. 

TOTEM ve svých prostorách nabídl v roce 2013 zájemcům bohatý program. Byla to 
například beseda o Jaroslavu Vrchlickém, promítání fotografií a vyprávění cestovatele 
Petra Noska o Kubě a Vietnamu, pekly se tu a zdobily perníčky, proběhly tu výtvarné 
dílny, bazary a bazárky, škola aktivních seniorů „Moudření“, komentované čtení a 
mnoho dalšího.  

Také Sdružení boleveckých rodáků připravilo na rok 2013 zajímavé akce: 

• 21. 3.    -   Obnovení studánky u louky Petrovka 

• 20. 4.    -   Bolevecká pouť na návsi 

• 23. 4.     -   Slavnostní mše k uctění památky sv. Vojtěcha, patrona bolevecké kaple 

• 30. 4.    -   Stavění májky na Bolevecké návsi 

• 3. 5.      -   Položení květin k pomníku padlých a umučených boleveckých občanů 
                  ve 2. světové válce 

• 11. 5.     -   Bolevecké slavnosti, divadelní vystoupení dětských i dospělých souborů 

• 24. 5.    -  Pietní vzpomínka – 96 let od tragického výbuchu muniční továrny na 
                 Orlíku 

• 25. 5.    -  Výstava historických automobilů 

• 4. 9.      -  Obnovení dat základního kamene na budově Sokolovny v Bolevci 

• 26. 10.  -  16. setkání boleveckých rodáků a občanů 

• 28. 10.  -  Položení květin k pomníku padlých a umučených boleveckých občanů 
                  v 1. světové válce 

• 2. 11.    -   Mše svatá při příležitosti svátku památky zesnulých 

• 6. 12.    -   Rozsvícení vánočního stromku na Bolevecké návsi 
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Dobrovolnická Regionální Agentura (DoRA) pracovala v roce 2013 se 150 dobrovolníky, 
kteří pracovali ve 34 organizacích. Počátkem roku získala  nové prostory v Brněnské ulici 
na Vinicích, kde nechybí zrcadlový sál, klubové místnosti. 

Centrum Dětí a rodičů (CeDR) připravilo na jaro 2013 následující akce: 

• 25. 4.  -  Muzikoterapie    

• 3. 5.   -   Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené 

• 9. 5    -   Zdravý úsměv 

• 15. 5. -   Těhotenské cvičení  

• 22. 5. -   Masáže kojenců a batolat  

• 28. 5. -   Laskavá a efektivní rodinná komunikace  

22. 4. 2013 oslavila 87. MŠ Den Země. Cílem akce bylo seznámit děti s péčí nejen o své 
zahrádky, ale o celou planetu. Sázely se květiny, třídil odpad a hrabala se tráva. 

30. 4. 2013 bylo slavnostně otevřeno dětské dopravní hřiště v MO Plzeň 1 na 1. ZŠ. 
Provoz hřiště zajišťuje Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Ledecká ul. 

Zahradní slavnost jako prezentační akce SVČ Plzeň Ledecká proběhla 30. 5. 2013. Nabídla 
aktivity na školní rok 2013/14, soutěže, tvořivé dílny i ukázky z činnosti zájmových 
kroužků. 

V roce 2013 si stacionář Človíček připomněl 10 let od svého vzniku. Za tu dobu 
v stacionáři přibyla spousta speciálních rehabilitačních pomůcek a přístrojů. V rámci 
oslav proběhlo na jaře několik akcí, první z nich byl koncert Děti hrají Človíčkům, další 
byla Zahradní slavnost, ale i výstava fotografií v mázhausu plzeňské radnice ze života 
stacionáře spolu s výtvarnými díly z rukou malých i velkých Človíčků. 

Krásný příklad toho, jak k sobě našli cestu nejmladší a nejstarší občané obvodu, 
dokládaly i v roce 2013 pravidelné návštěvy dětí z 87. MŠ v domově pro seniory Senior 
rezidence Terasy. 

Úzká spolupráce se v roce 2013 rozvinula mezi Obvodní knihovnou Lochotín a ZŠ a MŠ 
při FN v Plzni na detašovaném pracovišti v Manětínské ulici. Knihovna ve spolupráci 
s pedagogy připravila pro žáky jak speciální knihovní aktivity, tak řadu naučných i 
zábavných akcí, zejména v kulturním zařízení L-klubu knihovny. 

V rámci květnových oslav proběhlo v obvodu několik vzpomínkových akcí. U památníku 
u Bolevecké základní školy se 3. 5. 2013 sešli zástupci Sdružení boleveckých rodáků, 
zástupci školy a vedení obvodu. U pomníku na Saském mostě položili květiny starostové 
MO Plzeň 1 a MO Plzeň 3 v ulici Pod Záhorskem uctili představitelé obvodu památku 
obětem z 2. světové války. 

Finále soutěže O zlatý čtyřlístek 2013 na jaře 2013 přineslo úspěch pro děti z MŠ obvodu 
Plzeň 1. Soutěž měla čtyři části – výtvarnou, pěveckou, dramatickou a taneční. Tématem 
bylo Plzeň moje město. Soutěžily MŠ ze všech obvodů. Z MO Plzeň 1 bodovaly děti ze 
46., 87., 90., 91. a 60. MŠ. 

9. 5. 2013 přijel za dětmi 46. MŠ člen městské policie, aby s nimi povídal o dopravě, 
pravidlech chování na ulici atd. Velký zážitek pak pro děti byla ukázka výcviku policejních 
psů u Šídlovského rybníka. 
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Nové prostory Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA mohli v roce 2013 využívat 
dobrovolníci, senioři a široká veřejnost. Agentura nabídla pro školní rok 2013/14 
možnost dlouhodobého hlídání dětí. Od září 2013 do června 2014 měly děti od 3 do 5 
let možnost navštěvovat klub  Klubíčko.   

Agentura založila také Klub aktivních seniorů. Formou aktivizačních programů, 
jednorázových i pravidelných aktivit byly nabídnuty tvořivé dílny, semináře, jazykové 
konverzace. 

Občanské sdružení Cultura Afrika bylo v Plzni založeno v roce 2005. V roce 2013 proběhl 
3. ročník Festivalu africké kultury. Sdružení spolupracuje s agenturou DoRA. 

V červnu 2013 byly osloveny ZŠ a MŠ v Plzeňském kraji, aby se přidaly do celonárodní 
charitativní sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu V září světlušky září, který přispívá 
na speciální pomůcky pro nevidomé, na vodící psy a osobní asistenty pro zrakově 
postižené děti integrované do běžných škol. V kraji tuto možnost využilo 10 škol včetně 
29. MŠ. 

VOŠ zdravotnická pořádala 8. - 12. 7. 2013 Letní školu pro seniory. Cyklus přednášek byl 
zaměřen na oblast zubní protetiky, oční optiky a bezpečnost seniorů. Součástí akce byly 
i teoretické přednášky a praktická cvičení zaměřená na základy první pomoci. 

Do lavic prvních tříd se v září 2013 v Plzni nahrnuly silné populační ročníky.  V 1. základní 
škole například otevřeli pět prvních tříd, zatímco poslední dva roky to byly čtyři a před 
tím tři. 

Zároveň byly znovu v některých školách otevřeny i ve školním roce 2013/2014 přípravné 
třídy. Na území MO Plzeň 1 to byly přípravné třídy na 7. ZŠ a MŠ, kde úspěšně fungují již 
řadu let a na Bolevecké škole, kde byla přípravná třída poprvé zřízena v předchozím 
školním roce.  

Přípravnou třídu na základní škole mohou navštěvovat děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je 
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.   

Po prázdninách nastoupilo do sedmi tříd 78. MŠ 188 dětí. Součástí školy jsou 
nadstandardní aktivity. Patří mezi ně i předplavecká výuka v bazénu Lochotín. 
Vyvrcholením podzimního období byla Dýňová slavnost. Celoroční akce Lví očko nabídla 
všem rodičům screeningové vyšetření zraku všech dětí. 

CeDR od září 2013 realizoval nový koncept hlídání dětí, který nabízí služby určené nejen 
pro děti, ale i rodičům. Hlídací školka probíhala ve dnech pondělí až středa od 8 do 13 
hodin. Hlídání zajišťovaly kvalifikované lektorky. Pro rodiče CeDR nabídl doprovodné 
služby také rodičům, jako kaFárnu, nebo sdílenou kancelář. 

Domeček v Bolevci otevřel v září 2013 sedmdesát zájmových kroužků a kurzů pro děti, 
žáky, mládež a rodiče. 

Sdružení boleveckých rodáků v rámci obnovy památných míst uskutečnilo 12. 9. 2013 
slavnostní odhalení nově upravené druhé nejstarší studánky v Bolevci a okolí v údolí 
Petrovka, které bylo v roce 1993 vyhlášeno přírodní rezervací. Studánka je po pramenu 
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na Bolevecké návsi druhou nejstarší studánkou v okolí Bolevce a je stále využívána 
chataři z blízkého okolí. 

V polovině září uspořádala 17. ZŠ a MŠ pro žáky 7. a 8. tříd turistický kurz z prostředků 
grantu MmP na podporu tělovýchovných aktivit. 

17. 9. 2013 se konal v parku za Plazou den IZS, kde hasiči z Bolevce předváděli svou 
techniku a prezentovali svou činnost v oblasti předlékařské pomoci. 

18. 9. 2013 proběhlo před budovou Totem-RDC slavnostní vysazení totemového stromu. 
Součástí programu byl také křest schodolezu. Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy se 
stal kandidátem na cenu Křesadla 2012. 

24. 9. 2013  se hasičská jednotka z Bolevce předvedla na akci Back to School v parku za 
Plazou. Této akce se zúčastnilo zhruba 1000 studentů a příznivců hudebních skupin. 
Hasiči museli po kontaktu se slzným plynem ošetřit 15 studentů, zasahovali i při pádu 
osoby do řeky, kde ošetřili tržná poranění hlavy. 

Motýl o.s. naplánoval na září 2013 řadu akcí. Zahájil je Festival na konci léta. 23. 9. 2013 
se konal  seminář o kompenzačních pomůckách pro i dospělé s tělesným postižením.  
27. 9. pak proběhl seminář Hynka Jůny Autismus v praxi. 

5. 10. 2013 proběhl 3. ročník Pochodu pro Mamma Help konaný pod záštitou starosty 
MO Plzeň 1 a ředitelky FN Plzeň. Uskutečnil se v Centrálním lochotínském parku. 

Třetí festival, tradiční setkání aktivních seniorů, které realizuje TOTEM - regionální 
dobrovolnické centrum v Plzni, se konalo 11. října – 12. října 2013. Šlo již o čtvrté setkání, 
uspořádané s cílem společně ukázat široké veřejnosti seniorský potenciál, sdílet radost 
z výsledků tvořivé činnosti v oblasti hudební, výtvarné, divadelní a dalších a vzájemně se 
inspirovat. Festival nabídl v domovském sídle Mezigeneračního centra TOTEM v Bolevci 
aktivity seniorům, ale také přivítal širokou veřejnost.   

Dvoudenní setkání přineslo např. Komponovaný večer – přehlídku seniorské tvořivosti 
v oblasti divadelní, hudební a taneční, výstavy (obrazy, fotografie, výrobky tvořivých 
dílen), vzdělávací a tvůrčí dílny, společenský večer spojený s tancem a poslechem hudby, 
prezentaci měst jednotlivých aktérů festivalu a jejich domovských organizací. Nechyběly 
prohlídky Plzně.   

26. 10. 2013 se v Bolevecké sokolovně uskutečnilo 16. setkání boleveckých rodáků 
spojené s pouťovou veselicí. 

6. 11. 2013 navštívil MŠ kardinála Berana německý velvyslanec Detlef Lingemann. MŠ 
totiž již 8 let spolupracuje s partnerskou školkou St. Johannes v německém Neumarktu. 

Na plzeňském Gymnáziu a základní škole Františka Křižíka připravili 21. 11. 2013 
netypický den otevřených dveří pod názvem Klíče od kabinetů GFK. Učitelé školy se 
rozhodli, že zájemce o studium, a to jak v základní škole (tedy budoucí prvňáčky), tak na 
osmiletém a čtyřletém gymnáziu, zavedou do Tolkienova světa.  

Společenské vědy představili Arweninu knihovnu, hudební a výtvarná výchova pak lákala 
na dobrodružnou Cestu do Středozemě, přírodní vědy nabídly Gandalfova kouzla, stejně 
jako pohled na Život v hobití noře, nezbytné bylo i trochu ekologické pátrání, zda hobité 
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znali papír, jazyky představují Hobitín i moderní iRing, prvňáčci byli zavedeni mezi 
trpaslíky.  

Soutěžní odpoledne s nezbytnými drobnými cenami nepostrádalo samozřejmě 
informace o studiu a přijímacím řízení.  

46. MŠ nabídla i v roce 2013 řadu zajímavých aktivit, jednou z nich byly i pravidelné 
turisticko-poznávací vycházky. V listopadu se byly děti podívat na výlov rybníku Nováček. 
Další aktivitou byly odpolední akce pro děti a jejich rodiny. 

21. 12. 2013 proběhl ve statku U Matoušů vánoční jarmark. Návštěvníci tu mohli 
ochutnat domácí pečivo a uzeniny, medovinu, štrůdl i vánoční cukroví, případně si vybrat 
i z drobných vánočních dárků. 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

4. ledna 2013 bylo medvědům Elišce a Honzíkovi známým z Večerníčků 10 let, jejich 

příbuznému, medvědovi Mikimu pár dní nato bylo 20 roků. Narozeniny měl 

pochopitelně v lednu i čtvrtý, nejstarší medvěd, Pišta, tomu bylo 32 let. Svá výročí 

prospali, oslavy se musely přesunout na jaro.  

O víkendu před Velikonocemi 2013 připravila plzeňská zoo tradiční vítání jara a otevírání 

České řeky - unikátní říční expozice. Po zimě ji jako vždy slavnostně otevřeli vodník a 

pohádkové bytosti. Připraveny byly soutěže a tvůrčí dílny na téma podvodní svět. 

Program na celý velikonoční víkend připravila tradičně plzeňská zoologická zahrada na 

statku Lüftnerka. Lidoví řemeslníci vyráběli velikonoční výrobky a vyzkoušet si to mohli    

i návštěvníci. Návštěvníci viděli, jak se v českých dědinách řehtalo a jak se děti dokázaly 

zabavit a vyhrát s jednoduchými dětskými hračkami - třeba s káčou. Pondělní velikonoční 

program zpestřila rozpustilá velikonoční koleda a aprílová soutěžní stezka, velikonoční 

svátky v křesťanské i předkřesťanské podobě, jejich symboly, význam jednotlivých dnů, 

zvyky a velikonoční jídla přestavila výstava.  

Zoologická a botanická zahrada oslavila 1. máj 2013 bohatým celodenním programem. 

Od 10 hodin se například v jeho rámci běžel tradiční MAY DAY pro ochranu přírody.  Ve 

14 hodin pak došlo v Lochotínském amfiteátru ke slavnostním křtinám medvídků 

Václava Chaloupka. Kmotrem se stal Martin Straka, olympijský vítěz z Nagana a kapitán 

čerstvých hokejových mistrů Extraligy ledního hokeje ČR.   

V sobotu 18. 5. 2013 byl zahájen třetí ročník pravěkých dnů v areálu Zoologické a 

botanické zahrady města Plzně. Občanské sdružení Oživená (pre)historie tu v prostorách 

pravěké výšinné osady ve spolupráci se zoo a díky podpoře Odboru kultury Magistrátu 

města Plzně prezentovalo oblíbený projekt „Život a řemesla v pravěku a raném 

středověku“.  

Pro rok 2013 bylo v jeho rámci naplánováno osm celodenních akcí od května do září 

2013. V sobotu 18. května 2013 byla hlavním tématem pravěká keramika. Pravěká osada 

nabídla množství lákadel pro zvídavé hlavy a šikovné ruce.   
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Již tradičním lákadlem byl koutek doby kamenné, kde se návštěvníci dozvěděli mnoho 

zajímavostí o kamenných artefaktech, ať už sloužily jako zbraně, nástroje, nebo třeba 

k přípravě potravy. A hned bylo možné také kameny prakticky vyzkoušet, například při 

mletí mouky.   

V plzeňské zoo proběhl koncem června 2013 křest dvou zubrů evropských. Mladý zubr 

dostal jméno Loos, zubřice pak jméno Mže.  

Zoologická a botanická zahrada města Plzně postavila pro své návštěvníky v průběhu 

měsíce července roku 2013 za dohledu náčelníka indiánů z Mexika vyhlídku, takzvanou 

churavatu. Objekt je celodřevěný s nosnou konstrukcí tvořenou dřevěnými sloupy. 

Střecha je postavena z dřevěné konstrukce a pokryla ji střešní krytina z rákosu. Stavba 

vyhlídky je situována do části areálu zoologické a botanické zahrady věnované zvířatům 

Amazonie a svojí architekturou má vyvolat dojem tradiční amazonské stavby. Okolí 

vyhlídky doplnila botanická expozice.  

Celkové náklady na výstavbu opěrné zdi stavby činily cca 600 tis. Kč. Dřevo potřebné pro 

realizaci stavby darovaly Lesy města Rokycany. 

O prázdninách roku 2013 navštívilo zoologickou a botanickou zahradu na 2000 

návštěvníků denně. Hlavní zajímavostí plzeňské zoo v té době byly dvě aktivity. Za prvé 

Australské léto, které v červnu přineslo novou naučnou stezku skrz Australskou expozici. 

Přibily na ní nové termitiště, katedrálové i kompasové, tabule a vlajky a také nákresy a 

malby, které připomínají původní i současné obyvatele.   

U zvířat bylo zajímavostí obnovení chovu dinga australského. Přibyly například  i tři druhy 

klokanů – klokan obrovský, klokánek krysí a klokan bažinný. Na Australské stezce také 

najdeme ježuru australskou a další zajímavosti.  

¨ 

Obr. 16: Na jaře 2013 se narodilo samičce Kelly druhu lemur kata již sedmé mládě 

Samozřejmě od jara se rodila mláďata, o které byl mezi návštěvníky největší zájem. Po 

dvouleté přestávce se narodil velbloud dvouhrbý velbloudici Goldině; celkem to bylo již 

sedmnácté mládě v Plzni.   
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Plzeňská zoo pořádala přes léto 2013 své pravidelné sokolnické ukázky a komentované 

krmení pěti druhů zvířat: tučňáků, šimpanzů, hrošíků, žiraf a nosorožců.    

Na přelomu srpna a září 2013 opět v zoo začaly oblíbené akce. Představena byla stará 

řemesla, vinobraní, proběhla výstava jiřinek; živo tu bylo na Svatého Václava a rok jako 

vždy vyvrcholil adventem.     

28. 9. 2013 proběhla akce Přes dva kontinenty za medvědy. V sobotu 5. října 2013 byla 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve znamení Hravého podzimu. Na 
programu, který se konal před Tropickým pavilonem, byly různé soutěže se zvířecí 
tématikou.   

Hravý podzim pokračoval   i následující sobotu 12. října. Jen se ze zoologické a botanické 

zahrady přesunul na Kilometrovku, kde se uskutečnil tradiční a oblíbený Běh 

Kilometrovkou po šesti (tedy se čtyřnohými přáteli). 

Plzeňská zoo otevřela 17. 12. 2013 zcela rekonstruované prostory tučňáků 

Humboldtových. Slavnostní otevření proběhlo za účasti plzeňské radní Ireny Rottové. Ta 

jako zástupce města, které se podílelo částkou přibližně 2 miliónů Kč, otevřela 

slavnostním přestřižením pásky tento nový “výběh”. Návštěvníci plzeňské zoo milují 

pohled na dovádějící tučňáky, kteří si své prostory řádně užívají.   

FN Plzeň 

Pracovníci Správy NP a CHKO Šumava pomohli 20. 3. 2013 lékařům z Fakultní nemocnice 

v Plzni. Na transfúzním oddělení totiž darovali krev. Šumavská krev pomohla plzeňským 

lékařům překlenout krizové období, kdy zde měli kvůli častým virózám méně dárců, než 

by bylo třeba. Bylo to již podruhé. Poprvé vyrazili na plzeňské transfusní oddělení na 

podzim 2012.  

Darovat krev přijeli zaměstnanci Správy NP a CHKO ze všech sekcí – péče o les, věda a 

výzkum, státní správa, zaměstnanci ekonomické i provozní sekce.   

Několik desítek nových přístrojů v celkové hodnotě téměř 60 milionů korun pomáhá od 

roku 2013 lékařům FN Plzeň s prevencí, léčbou a následnou péčí o pacienty s cévní 

mozkovou příhodou z Plzeňského a Karlovarského kraje.  

Nové přístroje pořízené z dotace Evropské unie rozšířily vybavení dvou operačních sálů, 

doplnily vybavení JIP na neurologickém oddělení, vyšetřovací techniku pro magnetickou 

rezonanci nebo speciální rehabilitační techniku, která v nemocnici dosud chyběla. 

Na oddělení plastické chirurgie FN Plzeň začali v roce 2013 provádět mikrochirurgické 

operace, využívané při rekonstrukci nového prsu po jeho odstranění, pomocí vlastní 

tkáně. Plastičtí chirurgové v té době rovněž připravovali tzv. lipofilling - doplnění 

chybějícího objemu prsu vlastním tukem po jeho částečném odstranění. Obě metody 

významně přispěly k pomoci ženám, kterým musel být plně nebo částečně odstraněn prs 

kvůli nádoru.  

Supertenký flexibilní bronchoskop o průměru 2,8 mm s pracovním kanálem 1,2 mm 

může díky daru nadačního fondu Kapka Naděje od konce roku 2013 využívat dětská 
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klinika FN Plzeň. Své uplatnění našel přístroj jak u dětí trpícími opakovanými těžkými 

infekty dýchacích cest, tak u intubovaných dětských pacientů s ET kanylou. Jeho široké 

využití přispělo ke zlepšení diagnostických i léčebných metod u dětí již od kojeneckého 

věku. 

Pod vedením plzeňských kardiologů z FN a LF Plzeň, ve spolupráci s lékaři Krajské 

nemocnice Liberec, FN Hradec Králové a pražské Nemocnice Na Homolce, byla v roce 

2013 provedena a publikována rozsáhlá studie, která prokazuje významný přínos léčby 

akutního srdečního infarktu zavedením stentu přes tepnu ze zápěstí, oproti dosavadní 

léčbě přes tepnu v třísle.  

Tento přínos spočívá ve výrazném snížení rizika krvácení souvisejícím s léčbou akutního 

infarktu a je spojen s kratším pobytem pacienta na jednotce intenzivní péče. 

 

     10. Sport 
 

FC Viktoria Plzeň ve spolupráci s Nadací sportující mládeže uspořádala počátkem ledna 

2013 v Městské hale v Plzni na Slovanech již devátý ročník žákovského mezinárodního 

memoriálu Josefa Žaloudka.  

Jeden z nejprestižnějších žákovských halových turnajů v Čechách pro věkovou kategorii 

U15 opět nabídl řadu kvalitních zápasů v podání nejen předních tuzemských týmů. 

O prvenství v devátém ročníku usilovali mladí fotbalisté Sparty Praha, Dynama Českých 

Budějovic, Baníku Sokolov, 1.FK Příbram, FK Ústí nad Labem, či německého SPVGG 

Bayreuthu.  

Každé utkání trvalo 14 minut, na hřišti se potkaly pětičlenné týmy včetně gólmanů (4 + 

1). Hrací systém „každý s každým“ nabídl řadu kvalitních fotbalových bitev, které 

zakončil odpolední duel domácí Viktorie s příbramskými mladíky. Kromě nejlepšího 

týmu, byl i oceněn nejlepší střelec a nejlepší brankář. Nejlepší hráč převzal Cenu Pavla 

Nedvěda.  

2. 2. 2013 se konal tradiční zimní turnaj mladších žáků O pohár starosty MO Plzeň 1. 

Pozvání domácího HBC Plzeň přijaly 4 týmy – Most, Kladno, Stříbro a Písek. Vítězem se 

stali mladší žáci Písku, druhé skončilo Stříbro a třetí byli Plzeňáci. Za nimi skončilo Kladno 

a Most. 

Svědkem dalšího nádherného fotbalového utkání byla Doosan aréna 7. 3. 2013 v zápase 

proti Fenerbahce. Několik krásných fotbalových momentů, fantastická atmosféra, ze 

které místy šel až mráz po zádech, ale také smutek na domácích tribunách. Úvodní zápas 

osmifinále Evropské ligy tak bohužel skončil výsledkem 0:1. Přesto se viktoriáni za svůj 

bojovný výkon rozhodně nemuseli stydět. Předvedli, že mohou být tureckému 

velkoklubu vyrovnaným soupeřem.  

14. 3. 2013 zaplnily sportovní naděje obřadní síň plzeňské radnice. Figurovali tam i 

sportovci prvního městského obvodu. V mladších žácích to byl Václav Čermák (plavání), 
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Johana Horáčková (lukostřelba), Veronika Píclová (moderní pětiboj). Ve starším žactvu 

pak Tomáš Novický (hokejbal). Ve družstvech bodoval SSK Talent 90 při Bolevecké ZŠ, a 

to jak v mladším dorostu, tak starších žáků (házená). 

Plzeňáci v šestém semifinále udolali 2. 4. 2013 pražskou Slavii 4:2. A pak vyprodaná ČEZ 

aréna slavila - aby ne, vždyť Plzeň byla ve finále po dlouhých 21 letech a pokusila se získat 

vůbec historicky první titul.  

Plzeň semifinále vyhrála 4:2 na zápasy a stejným poměrem skončil i šestý duel. Druhý 

finalista vzešel z dvojice Zlín - Třinec. 

V sobotu 6. dubna 2013 se v Sokolově konalo I. kolo 4. ročníku Ligy mládeže mládeže 

v plnokontaktním kyokushin karate. Závodů se zúčastnilo 57 mladých karatistů z 8 oddílů 

z České republiky a Ruska. Závodníci z klubu Narama se těchto akcí účastní pravidelně a 

na závody do Sokolova odjelo 5 závodníků. Pod vedením trenéra Jiřího Štádlera st. 

vybojovali 4 cenné medaile.  

Výsledky: mladší dorost -45 kg 1. Radek Štádler, starší dorost -55 kg 1. Roman Panuška, 

2. Mykola Zygmund, starší dorost -65 kg 2. Lukáš Svoboda. 

Velmi spokojený musel být v dubnu 2013 každý fanoušek dvou nejrozšířenějších sportů 

v Plzni. Viktorka zůstala i po 23. kole Gambrinus ligy na první příčce tabulky, hokejoví 

Indiáni sváděli statečný boj o titul Mistra České republiky v historicky prvním finále 

s plzeňskou účastí od vzniku samostatné české soutěže.  Viktoria i Škoda Plzeň se 

dohodly na posunutí začátků svých utkání 19. 4. 2013  tak, aby příznivci obou sportů 

stihli sledovat jak šestý hokejový zápas play off, tak večerní fotbalové střetnutí 

s  Příbramí. 

Hokejisté Zlína dokázali v pátek 19. 4. 2013 ve finále play off extraligy odvrátit výhrou 

5:2 na soupeřově ledě mečbol Plzně a vynutili si sedmou bitvu, která sérii za stavu 3:3 

rozhodla. Indiáni však udělali ve Zlíně svým fanouškům obrovskou radost, když vyhráli 

v prodloužení 3:2 a do Plzně si odvezli titul. Plzeňany čekala dlouhá noc plná radosti 

z prvního mistrovského titulu v historii klubu. 

4. - 5. 5. 2013 proběhl na požární stanici HZS Plzeňského kraje Hasičský víkend 
v požárním sportu. Jednalo se o XI. ročník celorepublikové dorostenecké soutěže v běhu 
na 100 m s překážkami a výstupem na věž. Memoriálu Vendulky Fránové se zúčastnilo 
103 závodníků. V neděli se uskutečnil VII. ročník dětské soutěže v požárních útocích 
Globus cup junior o pohár starosty MO Plzeň 1. V mladší kategorii se zúčastnilo 28 týmů, 
zvítězilo družstvo SDH Manětín. Ve starší kategorii se zúčastnilo 17 týmů, vyhrálo 
družstvo SDH Bučí.  

11. 5. 2013 proběhla na hřištích a v prostorách sokolovny v Ledecké ulici sportovní klání 
nejmenších dětí i starých gard v národní házené, házené a nohejbalu při příležitosti 
oslavy 100 let založení TJ Sokol Bolevec. 

V polovině května hostil plzeňský Playspot Kalikovák první ze závodů série CNAWR 

Rodeo Tour 2013 – závodů ve freestyle kayakingu.  Byli tu k vidění kromě kompletní 

české špičky též závodníci ze zahraničí, z Polska, Německa či Slovenska. Přijel ale také 
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úřadující mistr světa James Bebbington z Velké Británie či úřadující mistr Evropy 

v kategorii singlkanoistů Lukáš Červinka. 

Freestyle kayaking neboli rodeo na divoké vodě je dynamická a divácky velmi atraktivní 

vodní disciplína, ve které jsou závodníci hodnoceni podle náročnosti akrobatických triků, 

které ve vymezeném čase předvedli během své jízdy ve válci či na vlně. Diváci mohli 

obdivovat triky vertikální i horizontální, salta s lodí atp. 

25. 5. 2013 odstartoval 19. ročník veřejné cyklistické jízdy Na kole z Plzně na hrady. Cíl a 
start byl tradičně u Kamenného rybníka v Bolevci. 

V Táboře se koncem května konalo II. kolo 4. ročníku Ligy mládeže v plnokontaktním 

kyokushin karate. Závodů se zúčastnilo 80 mladých karatistů z 10 oddílů z České 

republiky, Polska a Ruska. Závodníci z klubu Narama se těchto akcí účastní pravidelně a 

na závody do Tábora odjelo 9 závodníků. Pod vedením trenéra Jiřího Štádlera st. 

vybojovali 7 cenných medailí.  

V Hrádku u Rokycan se ve stejné době konalo III. kolo krajské ligy žáků v karate. Závodníci 

z klubu Narama získali v celkovém pořadí první místo! 

1. 6. 2013 získala Viktorie Plzeň po vítězství nad Hradcem Králové v posledním ligovém 

kole druhý mistrovský titul. Fanoušci slavili až do rána.  

Počasí se po dopoledním dešti 26. 6. 2013 umoudřilo, kompletní program středečního 

Setkání mistrů za Plazou se odehrával bez mráčku. Akce, kterou pro fanoušky obou 

nejpopulárnějších západočeských sportů nachystal ve středu vpodvečer Městský obvod 

Plzeň 1 ve spolupráci s rádiem Kiss Proton, fotbalovými i hokejovými mistry a s podporou 

města Plzně a Plzeňské teplárenské a.s., vítala od brzkých odpoledních hodin stovky 

fanoušků. Ti se mohli bavit na množství atrakcí, vyzkoušet si střelbu na fotbalovou i 

hokejovou branku nebo využít nabídky přítomných fanshopů obou klubů. Od pěti hodin 

je pak naladil zpěvák Marek Ztracený se svou kapelou.  

Tím hlavním lákadlem však bezesporu byly největší osobnosti fotbalové Viktorie a 

hokejových indiánů. Poprvé se na pódiu představili oba kapitáni Pavel Hotvárth a Martin 

Straka, kteří se okamžitě postavili za přichystané pípy a roztočili pro fanoušky zdarma 

několika sudů piv Gambrinus (partner českého fotbalu) a Radegast (partner českého 

hokeje), které věnoval na akci plzeňský pivovar. 

Fotbalový trenér Pavel Vrba a hokejový trenér Milan Razým představili všem získané 

poháry, následovala autogramiáda. 
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Obr. 17: Pavel Horváth a Martin Straka s poháry 

 

Obr. 18: Autogramiáda mistrů měla obrovský úspěch   

V červnu 2013 se v Litoměřicích konalo Mistrovství České republiky v kickboxu, kterého 

se účastnilo 230 závodníků z Čech i Moravy.  Trenér Jiří Štádler starší na mistrovství 

dorazil s výpravou sedmi závodníků, reprezentujících plzeňský klub Narama. Z nich se 

pět z „republiky“ nevrátilo s prázdnou a oba bratři Štádlerovi – Radek i Jiří, opět přivezl 

titul mistra republiky. 

Atletům v Plzni začal od 1.7.2013 oficiálně sloužit stadion postavený v městské části 

Skvrňany. Unikátem je 123 metrů dlouhý krytý tréninkový tunel, jaký není nikde v Česku. 

Kromě 400metrového oválu a sektoru pro technické disciplíny je součástí stadionu 

tribuna pro 850 diváků. Zahrnuje šatny, kanceláře, posilovnu a rehabilitaci.  
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Sportovní stánek za 100 milionů korun je náhradou za zrušené prostory ve fotbalových 

Štruncových sadech. Otevření se zúčastnila i legendární běžkyně Jarmila Kratochvílová. 

SK Sportcentrum Roudná uspořádalo výstavu Pohárů Davis Cupu a Fed Cupu. 
Uskutečnila se 3. 7. 2013 v tenisovém areálu SK Sportcentra. 

Téměř devět a půl tisíce platících diváků si nenechalo 7. 8. 2013 uniknout zápas plzeňské 

Viktorky nad lotyšským celkem Mömme Kalju. Vítězství 4:0 Viktoriánům zajistilo účast 

minimálně v Evropské lize. 

Trenér Pavel Vrba vyřkl před losem základních skupin Ligy mistrů přání, ve kterém si kvůli 

fanouškům přál vyjet na hřiště úřadujícího vítěze nejprestižnější klubové soutěže - 

Bayernu Mnichov. Toto přání mu bylo splněno, dalšími soupeři Viktorie v základní 

skupině byly CSKA Moskva a Manchester City.  

17. 9. 2013 se hráči Viktorie Plzeň střetli v Lize mistrů na svém stadionu s Manchesterem 

City. Prohráli 0:3, když první poločas skončil bez branek.    

Ve Sportcentru Roudná vychovávají nejmladší tenisové talenty. Zkušení trenéři tu v roce 

2013 vyučovali minitenis a babytenis na dvou nových kurtech, v zimě zastřešených 

nafukovací halou. Díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši 1 500 000 korun v roce 2013 mohla 

fungovat tenisová školička celoročně.  

Na nových zakrytých kurtech s umělým povrchem trénovali přes den členové 

sportovního klubu nebo děti z nedaleké 17. mateřské školy Plzeň, v odpoledních a 

večerních hodinách si na nich mohla zasportovat i veřejnost. 

Až do ranních hodin otevřené hospody a příval piv i panáků. Tak vypadaly v Plzni oslavy 

senzačního vítězství Viktorie v Neapoli 14. 2. 2013.  

Vítězství Viktorie 3:0 na půdě druhého celku italské Serie A v prvním kole play off 

Evropské ligy bylo pro Plzeň senzací.  

Fotbalisté Plzně 5. 11. 2013 prohráli v utkání 4. kola Ligy mistrů s obhájcem trofeje 

Bayernem Mnichov 0:1. Západočeši potrápili nejlepší tým současnosti mnohem více než 

před dvěma týdny, kdy podlehli v Německu 0:5, výkon na hranici možností přesto na 

první body do tabulky skupiny D nestačil. 

Slova chvály zněla Plzní přesto, že fotbalová Viktoria 27. 11. 2013 v Lize mistrů 

s Manchesterem City prohrála 2:4. Fandové ocenili odvahu a hru, kterou v Manchesteru 

Viktoriáni předvedli.   

Rok 2013 byl štědrý pro plzeňská sportoviště. Kromě nového atletického stadionu byla 

na podzim dokončena rekonstrukce nosné konstrukce sportovní haly Lokomotiva z roku 

1974, kde se hrají hlavně zápasy házené a basketbalu. Město na něj vydalo 50 milionů 

korun.  

Fotbalisté Plzně porazili v úterý 10. 12. 2013 v závěrečném 6. kole Ligy mistrů CSKA 

Moskva 2:1 a díky lepší vzájemné bilanci obsadili před ruským soupeřem třetí místo ve 
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skupině, zaručující jarní účast v Evropské lize. Stali se tak prvním českým klubem, který 

přezimoval v pohárech třetí rok po sobě. 

Zlatí olympionici Kateřina Neumannová, Jaroslav Špaček a Martin Doktor vypravili 

1. 12. 2013 z plzeňského pivovaru olympijské pivo Pilsner Urquell určené pro Zimní 

olympiádu v Soči. Zásilka, která urazila přes 2100 km, obsahovala 120 sudů piva, 

5 výčepů a unikátní sérii olympijských sklenic pro českou hospodu. Pilsner Urquell 

reprezentoval Českou republiku do roku 2013 na šesti olympiádách, na kterých se jím 

připíjelo na 38 našich olympijských medailových úspěchů, z toho na 12 zlatých. 

 

    11. Bezpečnost 
 
Policie: 

Policisté Obvodního oddělení Plzeň 1 se v roce 2013 především zaměřili na udržení 

trestní činnosti na úrovni roku 2012. Přes mnohé potíže se jim podařilo své předsevzetí 

splnit a udržet počet trestných činů přibližně na čísle 700, jako v předchozím roce.    

Převládaly opět útoky na majetek občanů, tedy vloupání do vozidel, krádeže vozidel, 

vloupání do bytů, sklepů, na balkony, do rodinných domů a chat. Jako pozitivní lze vidět 

skutečnost, že došlo ke snížení počtu násilných trestných činů. V celkovém součtu 

policisté OO Plzeň 1 objasnili přibližně 38% prověřovaných trestných činů.   

V oblasti přestupků byla situace podobná jako každý rok, kdy převládaly útoky na 

majetek občanů spočívající zejména v různém poškozování věcí, drobné krádeže a dále 

přestupky na úseku občanského soužití. V menší míře tu zaznamenali přestupky na 

úseku veřejného pořádku.  

Co se týká bezpečnostní situace v územním obvodu OOP Plzeň – Vinice, lze konstatovat, 

že v roce 2013 (stejně jako v letech předchozích) nedošlo k žádnému závažnějšímu 

narušení klidu a veřejného pořádku.  

Za největší problém tamní policisté považovali v roce 2013 autokriminalitu, která se 

projevovala po celém území OOP Plzeň – Vinice. Mezi závažnější činy rovněž zařadili 

vloupání do bytů a dalších objektů.   

Počet trestných činů se však stabilizoval na úrovni předchozího roku, přičemž v letech 

předcházejících docházelo k postupnému snižování počtu trestných činů. 

Policisté OOP Plzeň – Vinice průběžně spolupracovali s místní služebnou městské policie. 

Obě služebny České policie na území MO Plzeň 1 byly zapojeny do projektu „Bezpečné 

město“.   

Strážníci MP Lochotín a Vinice považovali v roce 2013 za největší problém nesprávné 

parkování vozidel  jak na chodnících, zastavěných plochách, před kontejnery, v místech, 

kde je zakázáno parkovat i na křižovatkách. 
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Značný problém s parkováním byl i v okolí FN Lochotín, kde je velký nedostatek 

parkovacích míst. Dobrou zprávou bylo, že se počet vykradených aut nezvyšoval. 

Dalším problémem bylo v roce 2013 znečišťování prostranství psími výkaly a velký počet 

volně pobíhajících psů bez majitele. 

Dále se strážníci MP Vinice a Lochotín potýkali s rušením nočního klidu v okolí restaurací, 

heren a nočních klubů a se zvýšeným pobytem bezdomovců v okolí nákupních center. 

Služebny MP Vinice i Lochotín byly zapojeny do projektu „Bezpečné město“. 

Prezident České republiky Václav Klaus vyhlásil na začátku ledna 2013 amnestii, díky níž 

se na svobodu mohlo dostat téměř sedm tisíc vězňů. Protože jedna z největších věznic 

se nachází také v Plzni na Borech, Městská policie Plzeň i Policie ČR byly v pohotovosti.  

Tady šlo o cca 300 vězňů.  Policisté dohlíželi na situaci přímo u Věznice Bory a také na 

spoje a trasy na vlakové a autobusové nádraží. Monitorovali centrum města, ulice a také 

restaurační a hospodská zařízení. 

Počínaje 1. lednem 2013 začali policisté Policie České republiky používat nové pokutové 

bloky. Nové pokutové bloky zajistily, že policista i přestupce obdrží stejnou verzi 

rozhodnutí. V praxi to znamená, že přestupce nedostal od 1. ledna 2013 jen část útržku, 

ale celý blok, kde je jasně definované, za jaký přestupek a jak vysoká pokuta je uložena. 

Jestliže přestupce s uvedenými údaji a pokutou souhlasí, blok podepíše na všech 

výtiscích (datum a podpis není průpisný, musí být originál podpisu na každé části) a tím 

dá opravdu na vědomí, že s projednáním přestupku souhlasí. 

Město Plzeň vydalo v únoru 2013 aktualizovanou informační brožuru Bezpečné město. 

Reagovalo na změny, ke kterým došlo od 1. ledna 2013, a brožura byla rozšířena 

o důležité kontakty. Nově také radila, jak se zachovat v mimořádných situacích. Brožura 

byla vytištěna ve čtyřtisícovém nákladu za zhruba 200 tisíc korun s finančním příspěvkem 

Ministerstva vnitra.  

Vydání informační brožury bylo součástí projektu Bezpečné město, jenž byl v Plzni 

oficiálně spuštěn 22. ledna 2009. Jeho smyslem je zvýšit pocit bezpečí občanů ve městě 

a zajistit systematickou spolupráci mezi městskou správou, městskými obvody, státní 

policií a městskými strážníky při řešení bezpečnostní situace.  

V brožuře občan najde nejen kontakt na „svého“ policistu, strážníka a zastupitele, ale 

nově také informace o rozšíření působnosti státní policie. 

V roce 2013 disponovala Plzeň celkem 75 kusy bezdrátových hlásičů a šesti 

elektronickými sirénami zapojenými do varovného informačního systému obyvatelstva. 

Město Plzeň ho zavádělo od roku 2002, protože považuje varování a vyrozumění 

obyvatel za jeden z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádné události. 

V předsálí multikina v plzeňském obchodním centru Plaza se 28. 3. 2013 odpoledne 

zřítila část sádrokartonového stropu a zranila pět lidí. Poté začala otvorem protékat 

voda. Do nemocnice na urgentní příjem odvezl sanitní vůz jednu lehce zraněnou 
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pracovnici obsluhy, ostatní byli ošetřeni na místě.  Hasiči evakuovali 800 lidí, z toho 87 

přímo z prostor kina. 

Výbuch plynu v technologické šachtě v Sokolovské ulici 12. 12. 2013 dopoledne zranil 

sedm lidí. Pět osob mělo těžká zranění, jeden z nich byl v kritickém stavu. Všichni byli 

pracovníci firmy, která prováděla opravu potrubí.  Na místě zasahovaly všechny složky 

záchranného systému, kvůli události bylo bez dodávky plynu 1000 odběratelů. Během 

šetření policie zjistila, že k nehodě došlo během pravidelné výměny vodních uzávěrů 

plynovodu.  

Hasiči: 

V roce 2012 město Plzeň vydalo na vybavení profesionálních hasičů téměř tři miliony 

korun. Oficiální předání darů od města se uskutečnilo ve středu 31. ledna 2013 na 

požární stanici Plzeň-Košutka.  

Ve středu 2. ledna 2013 v 20:02 hodin vyjeli plzeňští hasiči ze stanic Košutka a Střed 

k požáru kočárku v 1. nadzemním podlaží do ulice Bzenecká. Patnáctitisícová škoda na 

kočárku pro dvojčata byla v porovnání s následnými škodami zanedbatelná. Došlo 

k poškození rozvodů kabelové televize a internetu, schodiště i byty znehodnotilo silné 

zakouření. Celkově byly škody vyčísleny na cca 500 tisíc korun.  

 

Obr. 19: Návštěva dětí u dobrovolných hasičů se pokaždé vydaří 

Hasiči požár zlikvidovali vysokotlakem. Po odvětrání schodiště pomocí 2 přetlakových 

ventilací pokračovali v odvětrávání jednotlivých bytů. V průběhu zásahu hasiči 

evakuovali 10 osob, všechny vyvázly bez poranění. 

Ve čtvrtek 19. 12. 2013 vodní záchranáři předvedli ukázku záchrany ze zamrzlé vodní 

plochy na Velkém Boleveckém rybníce v Plzni. Aktuální tloušťka ledu byla 3 cm. 
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V roce 2013 město Plzeň vydalo na vybavení profesionálních hasičů částku 2,8 milionu 

korun. Oficiálně ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje převzal dary od 

primátora města Plzně v pondělí 16. prosince 2013 na požární stanici Košutka.  

Nově plzeňským hasičům začalo sloužit užitkové vozidlo Peugeot Boxer, technické 

prostředky zvyšující akceschopnost jednotek při povodních – lodní motory, přívěs 

s vybavením pro čerpání vody a nový přívěs pod člun, termokamery Dräger 9000, 

hasební monitory, detekční přístroje GAS Alert Micro 5 s PID čidlem a zařízení Dräger 

Quaestor, které mohly využívat všechny jednotky Plzeňského kraje pro statické a 

dynamické zkoušky dýchací techniky. 

Díky vstřícnosti vedení města se daří udržet pravidelnou obměnu zásahové techniky a 

technických prostředků profesionálních hasičů v Plzni. Tímto způsobem se vybavení 

profesionálních hasičů ve městě stále drží na špičkové úrovni v rámci celé České 

republiky. 

 

  12. Osobnost 
 

Tréninkové hřiště v Luční ulici bylo po léta „pracovištěm“ trenéra Josefa Žaloudka. Nikdy 

sice nebyl špičkovým fotbalistou, český fotbal by však bez něho možná nepoznal řadu 

vynikajících hráčů, včetně nejlepšího evropského fotbalisty roku 2003 Pavla Nevěda. Ten 

mu při přebírání ceny nezapomněl poděkovat.  

 

Obr. 20: Vítězslav Lavička (vlevo) a Josef Žaloudek na archivním snímku 

Josef Žaloudek se narodil 3. ledna 1941 ve fotbalové rodině v Nýřanech. Jeho otec hájil 

branku Olympie a později také ligové Viktorie Plzeň, starší bratři Adolf a Oldřich byli 

fotbalovými rozhodčími. Také Josef Žaloudek se zkoušel nejprve prosadit jako hráč. Na 

https://plzensky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=vitezslav_lavicka_josef_zaloudek_110107&back=1000655315-2066-46&photo=1
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vlastní kůži okusil na hřišti všechny posty, ale naštěstí pro tisíce kluků se dal brzy na 

trenérskou dráhu. Vedl žáky v rodných Nýřanech a před třiceti lety přesídlil do Plzně, 

k dorostu Lokomotivy.  

První krůčky fotbalové abecedy učil snad všechny plzeňské hráče, kteří dnes běhají po 

fotbalových hřištích. Mnozí z nich se pak – vybaveni Žaloudkovou sportovní i životní 

školou – vydali úspěšně do světa velkého fotbalu. 

Nejvyšší trenérské vzdělání získal v roce 1978 a stal se vedoucím tréninkového střediska 

mládeže Škody Plzeň. Se svými kluky trávil časy dobré i zlé a podílel se na četných 

úspěších plzeňského mládežnického fotbalu. Starší žáky Viktorie Plzeň dovedl v roce 

2001 k titulu mistrů ČR. 

Pro Pavla Nedvěda byl Josef Žaloudek jedním z nejdůležitějších lidí v životě. Říká, že to 

byl člověk, který pro něj hodně znamenal. Vychoval ho nejen jako fotbalistu, ale dal mu 

strašně moc i po lidské stránce. Na tom, co ve fotbale dokázal, má on velkou zásluhu.   

Dobu fotbalového zrání v tehdejší Škodě Plzeň považuje Pavel dodnes za klíčovou pro 

svoji další kariéru. Žaloudek v mladém Nedvědovi dokázal rozpoznat jeho obrovský 

talent, v létě s ním individuálně trénoval a dokonce si ho nastěhoval i k sobě do bytu. 

(Pavel Nedvěd totiž pochází ze Skalné na Chebsku). Když bylo potřeba pomoci s učením, 

zastal i to. Nejen Pavel Nedvěd vzpomíná, že Josef Žaloudek byl výjimečný člověk, který 

myslel v první řadě na druhé.  

Na svého druhého tátu Pavel nezapomněl ani po odchodu z Plzně. I v době, kdy již hrál 

v Itálii, spolu byli ve stálém kontaktu. Debatovali spolu o fotbale i o životě.  

Josef Žaloudek výrazně ovlivnil i kariéru Vítězslava Lavičky, kterého objevil v Sokole Plasy 

a přivedl ho do týmů mládeže Škody Plzeň. 

Lavička se později prosadil v pražské Spartě a stal se i úspěšným trenérem. K titulu mistra 

přivedl Slovan Liberec a také australský Sydney FC.  

V roce 1999 převzal Josef Žaloudek, jako vůbec první trenér, ocenění od Nadace 

sportující mládeže za celoživotní obětavou práci při výchově sportovních talentů. K jeho 

svěřencům patřili kromě Pavla Nedvěda i další vynikající hráči: Čech, P. Vlček, Sopko, 

K. Rada, Šmejkal, V. Lavička, Fořt a řada dalších. 

Když se koncem srpna roku 2003 uzavřela životní pouť trenéra Josefa Žaloudka, přišla se 

s ním rozloučit celá řada fotbalových osobností. Ale také fanoušků a vůbec všech, kteří 

mají co do činění s nejpopulárnějsím sportem u nás. Chybět nemohli ani jeho mladí 

svěřenci. 

Na památku velkého trenéra se počátkem roku 2004 uskutečnil první ročník Memoriálu 

Josefa Žaloudka. V turnaji, hraném pod záštitou Pavla Nedvěda, se i v dalších letech do 

budoucna mají střetávat mladí fotbalisté. Tedy právě ti, kterým Josef Žaloudek zasvětil 

celý svůj život. 
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V sobotu 12. ledna 2013 se v městské hale na Slovanech konal 9. ročník fotbalového 

turnaje Memoriál Josefa Žaloudka. Turnaj je určen pro hráče do 15 let. Vyhlašovatelem 

soutěže je klub FC Viktoria Plzeň společně s Nadací sportující mládeže. Celkem se 

devátého ročníku zúčastnilo osm fotbalových klubů a podařilo se zvítězit domácímu 

klubu FC Viktoria Plzeň, který si popáté odnesl vítěznou trofej. Mladí viktoriáni tak 

plnohodnotně uctili památku legendárního trenéra, na jehož počest se tento turnaj 

koná. Vítěznou trofej viktoriánům předala Irena Rottová, radní města Plzně pro oblast 

školství, mládeže, sportu a životního prostředí, a poděkovala jim za vzornou reprezentaci 

města Plzně. 

 

Obr. 21: Ze zápasu Memoriálu Josefa Žaloudka 2013. Roste nový Nedvěd? 

 
 

13. Zdroje 
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