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     1. Počet obyvatel  

              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1 k 1. 1. 2016: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel ………………………….48 641 
Počet cizinců s trvalým pobytem …………………………………………………………………. 1 575 
Celkem…………………………………………………………………………………………………………50 216 
 

 

     2. Vedení obvodu, volby 
 

Vedení MO Plzeň 1:  
 
-  Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň 1 
-  PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA, 1. místostarostka MO Plzeň 1 
-  Jiří Uhlík, MBA, 2. místostarosta MO Plzeň 1 
 
  
Členové Rady MO Plzeň 1: 
-  Mgr. Miroslav Brabec 
-  PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA  
-  Jiří Uhlík, MBA 
-  Josef Vágner 
-  Jaroslav Výborný 
-  Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma 
-  Mgr. Roman Zarzycký 
 
Předseda Kontrolniho výboru ZMO Plzeň 1: Jiří Winkelhöfer 
Předseda Finančního výboru ZMO Plzeň 1:  Mgr. Štěpán Krňoul 
 

Volby do zastupitelstev krajů se konaly 7. a 8. října 2016  
 
Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 
v 56 volebních okrscích. V seznamech bylo zapsáno 40 357 voličů, bylo vydáno 14 218 
obálek, volební účast činila 35,23 %. Platných hlasů bylo 14 018, to je 98,65 %. 

Do Zastupitelstva Plzeňského kraje kandidovaly tyto politické subjekty: 

• Volte Pravý Blok www.cibulka.net 

• Česká strana sociálně demokratická 

• Koruna Česká (monarchistická strana) 

• ANO 2011 

• TOP 09 

• Komunistická strana Čech a Moravy 

• Národní demokracie 

http://www.cibulka.net/
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• Úsvit s Blokem proti islamizaci 

• STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR 

• Koalice pro Plzeňský kraj 

• NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 

• SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 

• DSSS-Imigranty, islám nechceme! 

• Koalice SPD a SPO 

• PRO Zdraví a Sport 

• Česká pirátská strana 
 

Jmenný seznam zvolených zastupitelů Zastupitelstva Plzeňského kraje 

Baxa Martin Mgr.                                                      (ODS) 
Salvetr Rudolf Mgr.                                                  (ODS) 
Šneberger Jiří Ing.                                                     (ODS) 
Vilímec Vladislav Ing.                                               (ODS) 
Trylčová Radka Mgr.                                                (ODS) 
Krejsová Marcela JUDr.                                           (ODS) 
Šašek Jan Mgr.                                                          (ODS) 
Poduška Jan                                                               (ODS) 
Bernard Josef                                                            (ČSSD) 
Grüner Ivo                                                                 (ČSSD) 
Struček Jiří Bc.                                                           (ČSSD) 
Stárková Milena Ing.                                                (ČSSD) 
Honz Zdeněk Mgr.                                                    (ČSSD) 
Šobr Jaroslav Mgr.                                                    (ČSSD) 
Budková Světlana Bc.                                               (ČSSD) 
Látka Jan                                                                    (ČSSD) 
Votava Václav Ing.                                                    (ČSSD) 
Zeman Miloslav Ing.                                            (ANO 2011)    
po jeho odstoupení Martin Záhoř                     (ANO 2011) 
Mádlová Ivana PhDr. Ph.D., MBA                     (ANO 2011) 
po jejím odstoupení Mgr. Karel Filipčík            (ANO 2011) 
Volný Jan Ing.                                                       (ANO 2011) 
Fišer Petr                                                               (ANO 2011) 
Strolený Pavel                                                       (ANO 2011) 
Kroc Vladimír Ing.                                                 (ANO 2011) 
Šefl Kamil František Mgr. Bc.                              (ANO 2011) 
Dufka Jiří Ing.                                                         (ANO 2011) 
Vanka Petr                                                              (ANO 2011) 
Konvář František                                                   (ANO 2011) 
Hora Ladislav Ing.                                                  (ANO 2011) 
Pospíšil Jiří JUDr.                                                      (TOP 09) 
po jeho odstoupení Ing. Jaroslav Lobkobkovic   (TOP 09) 
Pikner Richard MUDr. Ph.D.                                  (TOP 09) 
Dort Jiří doc. MUDr. Ph.D.                                     (TOP 09) 
Šidlo Karel Ing.                                                         (KSČM) 
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Štekl Václav Ing.                                                      (KSČM) 
Lišková Zdeňka JUDr.                                             (KSČM) 
Křenek Věstislav Ing.                                             (KSČM) 
Nágrová Alexandra                                                (KSČM) 
Trhlík František                                                       (KSČM) 
Chaloupek Václav Mgr.                                          (OPAT) 
po jeho odstoupení Mgr. Šárka Chvalová            (OPAT) 
Čížek Pavel Ing.                                                        (STAN) 
Ebermann Bohuslav Mgr.                                     (BEZPP) 
Dvořák Michal                                                         (OPAT) 
Náhlík Petr Ing.                                                     (KDU-ČSL) 
po jeho odstoupení Mgr. Ivana Bartošová       (KDU-ČSL) 
Lodr Jiří Ing.                                                           (KDU-ČSL) 
Levová Jana                                                               (SPD) 
Kůrka Jan                                                                   (SPO) 
 
 

 Členové Rady Plzeňského kraje 
 

• Josef Bernard (ČSSD) – hejtman Plzeňského kraje; oblast bezpečnosti a krizového řízení, 
strategického rozvoje, vnějších vztahů, sportu, neziskových organizací a dozoru nad 
činností Centrálního nákupu, příspěvkové organizace 
 

 
 
Obr. 1: Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje 
 

• JUDr. Marcela Krejsová (ODS) – náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast 
ekonomiky, investic a majetku 

• Mgr. Ivana Bartošová (KDU-ČSL) – náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast 
školství a cestovního ruchu 

• Ing. Pavel Čížek (Starostové a Patrioti s podporou...) – náměstek hejtmana Plzeňského 
kraje pro oblast dopravy 

• Ivo Grüner (ČSSD) – náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního 
rozvoje, fondů EU a informatiky 

• Mgr. Zdeněk Honz (ČSSD) – náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních 
věcí 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/josef-bernard
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/taxonomy/term/3681
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/taxonomy/term/3682
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/taxonomy/term/3684
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/taxonomy/term/3685
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/taxonomy/term/3686
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• Ing. Vladislav Vilímec (ODS) – náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a 
památkové péče 

• Ing. Milena Stárková (ČSSD) – členka  Rady Plzeňského  kraje  pro   oblast  zdravotnictví 
• Mgr. Radka Trylčová (ODS) – členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního 

prostředí a zemědělství 
 
 

        3. Rozpočet obvodu 

Přebytek hospodaření MO Plzeň 1 po finančním vypořádání za rok 2015 ve výši 
25 669 290,76 Kč byl použit v roce 2016 na investiční akce, např. na chodník 
k „Duhovému hřišti“ v Nýřanské 10 nebo na chodník v Krašovské ulici 2.  
  
Dále byly poskytnuty investiční příspěvky 7. MŠ a ZŠ, 29. a 60. MŠ. Z přebytku bylo rovněž 
financováno gastro vybavení a drobný hmotný dlouhodobý majetek do kuchyně 78. MŠ, 
údržba zeleně, dětských hřišť atd. Dále byl navýšen objem finančních prostředků pro 
poskytování dotací na veřejně prospěšné účely.  

Celkový objem příjmů MO Plzeň 1 v roce 2016 byl 10 757 tis. Kč. 
 
Daňové příjmy MO Plzeň 1 byly tvořeny místními poplatky (poplatek ze psů, za užívání 
veřejného prostranství a z ubytovací kapacity). Další část daňových příjmů tvořily správní 
poplatky. V rozpočtu na rok 2016 se podílely daňové příjmy 35 % na celkových příjmech. 
 
Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 byly ve výši 6 987 tis. Kč, tj. 65 % z celkových příjmů 
rozpočtu.    Byly převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku, z pozemků, 
z movitých věcí, z objektů mateřských škol, z přijatých úroků, z reklam.  
 
Celkové výdaje MO Plzeň 1 činily 130 103 tis. Kč. 

 
Provozní výdaje MO Plzeň 1 činily v roce 2016 116 331 tis. Kč, tj. 89, 4 % z celkových 
výdajů rozpočtu MO Plzeň 1.  Z toho 104 764 tis. Kč byly výdaje na zajištění chodu úřadu, 
údržby silnic, zimní údržby silnic, péče a údržby zeleně, dětských prvků, zajištění údržby 
mateřských škol apod. Příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem činily 
11 567 tis. Kč (výdaje na provoz MŠ). 
 
Kapitálové výdaje činily 13 772 tis. Kč, tj. 10,6 % z celkových výdajů. I letos směřovaly 
tyto výdaje do výstavby nových parkovacích míst, chodníků, komunikací, dětských hřišť, 
stavebních úprav pavilonu 4 a hospodářského pavilonu v 87. MŠ, kde vznikla nová třída 
pro 25 dětí. V návaznosti na to proběhla i výměna radiátorů a úprava rozvodů topení. 
V roce 2016 bylo dále opraveno oplocení 81. MŠ.  
 
Největší investice roku byla plánovaná výstavba parkoviště a hřiště v Manětínské ulici.   

MO Plzeň 1 podpořil finančně řadu kulturních akcí na svém území. Na festival světla, 
který proběhl ve dnech 18. a 19. 3. 2016, obvod přispěl částkou 200 tis. Kč. Akci 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/taxonomy/term/3794
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/taxonomy/term/3687
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/taxonomy/term/3688
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Historický víkend ve dnech 11. a 12.6. 2016 s prologem 10. 6. 2016 v centru Plzně 
podpořil MO Plzeň 1 částkou 300 tis. Kč.  
Na projekt Aida v rámci projektu Noc s operou v lochotínském amfiteátru poskytl obvod 
1 100 000 Kč. Vznik publikace ZOO Plzeň – 90 let obvod podpořil částkou 300 tis. Kč. 
 
MO Plzeň 1 podpořil v roce 2016 velké množství sportovních klubů, sdružení a spolků 
různého zaměření prostřednictvím poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1. Pro rok 
2016 byly vypsány 3 dotační programy, a to: 

• 1/ program podpory sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit 

• 2/ program Sociální oblast – Podaná ruka 

• 3/ program Podpora kultury, kulturních aktivit a životního prostředí – Místo pro 
     život.  

Celkem bylo projednáno 80 žádostí o poskytnutí dotace ve výši 10 096 861 Kč. 
Uspokojeno bylo 62 žádostí a výše přiznaných dotací dosáhla 3,5 mil Kč. 

Město Plzeň a zároveň MO Plzeň 1 má od roku 2016 nový nástroj, s jehož pomocí chce 
více zpřístupnit občanům informace o svém hospodaření s veřejnými prostředky. Díky 
nové aplikaci na webu města a obvodu si občané mohou vyhledat údaje k příjmům 
i výdajům města.  
 
Odkaz k rozklikávacímu rozpočtu občané najdou na adrese  
http://rozpocet.plzen.eu  
nebo 
http://umo1.Plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo 
- plzen-1.aspx 
 
S vyrovnaným rozpočtem pracovali v roce 2016 zastupitelé města Plzně.  Návrh počítal 
s příjmy ve výši 5,9 miliardy korun, což je o 11 procent více ve vztahu ke schválenému 
rozpočtu roku 2015.  Výdaje měly být 5,7 miliardy korun, meziročně o 9,8 procenta nižší. 
Nejvíc peněz bylo určeno na dopravu – na tramvajovou trať Karlovarská třída bylo v roce 
2016 určeno 100,8 milionů korun. 
 
 

    4. Rozvoj obvodu 
 
Plán investic MO Plzeň 1 v roce 2016 zahrnoval výstavbu nových parkovacích stání, 
opravy chodníků, opomenuta nebyla ani oblast občanského vybavení. Proběhly 
i stavební úpravy v MŠ, doplňována a opravována byla dětská hřiště. 
 
První zahájenou stavbou v roce 2016 bylo parkoviště a sportovní hřiště v Manětínské 
ulici 8 - 10.  Akce obsahovala výstavbu 64 parkovacích míst, její součástí bylo i umístění 
nových stožárů veřejného osvětlení a řádné odkanalizování parkovací plochy.  
 

http://rozpocet.plzen.eu/
http://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo%20- plzen-1.aspx
http://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo%20- plzen-1.aspx
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V sousedství vzniklo víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem, které bylo oploceno. 
V rámci výstavby parkoviště byla vybudovaná příjezdová komunikace. Práce zahájené 
v únoru 2016 byly ukončeny do 10. 6. 2016. 

 

 
 

Obr. 2: Letecký pohled na Severní Předměstí 
 

Na konci června došlo v Gymnáziu F. Křižíka k rekonstrukci povrchu tělocvičen a povrchu 
nářaďovny. Na rekonstrukci přispěl z grantového systému MO Plzeň 1. 
 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravila v roce 2016 celkovou rekonstrukci 
ulice 28. října na Bílé Hoře, při které došlo ke stavebním úpravám vozovky, výstavbě 
nových chodníků, veřejného osvětlení, zastávek MHD a nových přechodů pro chodce. 
ÚMO Plzeň 1 a Správa veřejného statku města Plzně se dohodly na provizorní stavební 
úpravě přechodu pro chodce v místě autobusové zastávky U Kondrů. 
 
MO Plzeň 1 se v roce 2016 rozhodl opravit další hřiště, a to areál minigolfu s restaurací 
a hřištěm v Manětínské ulici.  Provedl obnovu lajnování pro více sportů, instaloval branky 
a opravil poškozené oplocení. Hřiště bylo navíc propojeno vrátky s areálem minigolfu.  
 
Investice v oblasti mateřských škol na území MO Plzeň 1 zahrnovaly stavební úpravy 
v MŠ, doplňována a opravována byla i dětská hřiště. Došlo rovněž na opravu chodníků 
v odloučeném pracovišti 7. MŠ.  
 
Nový územní plán, který v září 2016 schválili zastupitelé Plzně, kladl větší důraz na 
„obraz“ města. Území členil do jednotlivých lokalit podle charakteru zástavby, nikoli jen 
podle jednotlivých funkčních ploch. Posiloval také úlohu veřejných prostranství, které 
předchozí plány vůbec neřešily. Ve městě by tak podle územního plánu rozhodně 
nemělo ubýt zelených ploch k relaxaci, ale naopak by se prostor pro odpočinek nebo 
trávení volného času měl rozšířit.  
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Plán zachovával už existující přírodní prvky, reagoval na morfologii terénu, nivy 
jednotlivých řek, především pak širokou nivu řeky Mže. Kladl důraz především na 
dostavbu a přestavbu nynějších už zastavěných území, která by měla odpovídat 
požadavkům současného života. Patří sem například přestavbová území, jako jsou 
Slovany, bývalý pivovar Světovar, depo Cukrovarská, Papírna nebo plochy podél 
Karlovarské třídy. Přitom se nepředpokládá plošná asanace v těchto lokalitách, ale jejich 
nové využití, přestavba objektů a doplnění novými stavbami a veřejným prostranstvím. 
  

 
 

Obr. 3: Slavnostní otevření nově rekonstruované 87. MŠ si děti užívaly 
 

V lochotínském parku U Bazénu byla v roce 2016 nově dána lidem k dispozici bezplatná 
wi-fi síť, k níž je možné se připojit bez hesla i bez registrace. Přihlášení je platné jednu 
hodinu, pak se ale může okamžitě obnovit. Omezený je objem stahovaných dat. 
 
Správa veřejného statku města Plzně se rozhodla vybudovat nové parkovací plochy 
u stávající komunikace vedoucí podél Autocampu Ostende, mezi ulicí Malý Bolevec a 
komunikací vedoucí k rybníku Košinář a na pláž Ostende. Od 17. 10. do 30. 12. tak došlo 
k úplné uzavírce vozovky v uvedeném úseku. 
 
24. 11. 2016 proběhlo druhé plánovací setkání s občany na téma rozšíření Parku na přání 
o nově uvolněný prostor zrušeného BMX hřiště. Jednání se zúčastnilo kolem 30 obyvatel. 
Nejvíce si lidé přáli, aby se do prostor po bývalém BMX hřišti stal podobně udržovaným 
a přehledným, jako je stávající Park na přání Zemník. Bylo rozhodnuto, že studie na 
území bývalého hřiště bude v průběhu roku 2017 přepracována do podoby projektové 
dokumentace k územnímu rozhodnutí. 
 
Správa a údržba silnic PK spolu se Správou veřejného statku města Plzně provedly v roce 
2016 úpravu přechodu pro chodce v Gerské ulici v místě u konečné tramvajové linky 
č.  4. Celková cena stavby byla 1,5 mil. Kč bez DPH. 
 
Prostor před knihovnou na Vinicích a 4. ZŠ na Košutce v roce 2016 zkrásněl. Obě místa 
se proměnila díky otevřené výzvě Pěstuj prostor. S podnětem k vytvoření čtecího koutku 
před vinickou knihovnou přišla knihovnice Lenka Ťoupalová. Zanedbaný plácek před 
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knihovnou se změnil na místo lákající k posezení. Přibyly i nové stojany na kola a truhlíky 
s květinami.  
 
Přívětivějším se v roce 2016 stal také prostor před 4. ZŠ. Nápad zvelebit nevzhledný 
betonový ostrůvek dostala fotografka Gabriela Homolová a ve skutečnost jej proměnili 
studenti architektury a zahradní a krajinářské architektury během studentského 
workshopu. Vyrobili sedací molo a multifunkčního paletového hada, který slouží jako 
posezení, prolézačka i květník. 
 

 
 

Obr. 4: Workoutové hřiště na Vinicích 
 

Na místě frekventovaných průšlapů u křižovatky Lidická a alej Svobody vznikly v roce 
2016 nové chodníky. Prostor navíc zkrásněl výsadbou nových stromů, keřů a okrasných 
dřevin. 
 

 
 

Obr. 5: Prostor u Gery v roce 2016 zkrásněl 
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V roce 2016 došlo k výstavbě objektu hromadných garáží v Plzni - Košutce v prostoru 
stávajícího parkoviště mezi Rabštejnskou a Kralovickou ulicí. Jednalo se o čtyřpodlažní 
garážový dům. Celková kapacita činí 120 garáží. 
 
K městům jako Oslo, Barcelona, Stockholm, Santa Cruz či Vídeň se od roku 2016 zařadila 
i Plzeň. Stejně jako tyto metropole začala užívat označení Smart City, tedy chytré město. 
Zavedla a dál zavádí totiž technologická řešení, jež chrání životní prostředí, zlepšují 
dopravu, energetickou bezpečnost, usnadňují komunikaci s úřady, tedy zpříjemňují 
lidem život.  Pracovaly a pracují na nich speciálně sestavené expertní skupiny.  
 
Do konce roku 2016 si tak Plzeň například vybudovala svoji síť „internetu věcí“, spustila 
model pracující s daty v dopravě a simulující různé dopravní situace na území města a 
další. Technologické novinky zpříjemňovaly život Plzeňanům už několik let před tím 
v městské hromadné dopravě, při jednání s úřady, při vyhledávání informací, 
internetový portál usnadňoval stavebníkům kontakt s úřady a pomáhal s vyhledáváním 
inženýrských sítí. 
 
Školní areál v Sokolovské ulici se mohl stát bezbariérovým. Plzeň totiž získala v roce 2016 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky téměř 1,18 milionu korun 
na bezbariérové toalety a výtah. 
 
 

      5. Doprava 
 
V roce 2016 uplynulo 75 let ode dne, kdy v Plzni poprvé vyjely do ulic trolejbusy. Bylo to  

9. dubna 1941 a na lince „A“ vyjel ze zastávky u Městských lázní první trolejbus směrem 

k Doubravce. Po několika týdnech se provoz rozšířil o linku „H“ k Ústřednímu hřbitovu.  

 

Dalšího rozvoje trolejbusové dopravy se obyvatelé dočkali až po válce. V roce 1948 byla 

realizována výstavba nových tratí do Skvrňan a Božkova, o rok později do Doudlevec a 

Bolevce. V roce 1950 byla dokončena trať na Košutku a v roce 1953 otevřena trať do 

Černic. O dva roky později se kapacitního spojení se středem města dočkala Nová 

Hospoda a Zátiší. Postupně se trolejbusy rozšířily do většiny plzeňských předměstí a dnes 

spolu s tramvajemi tvoří páteř plzeňské městské veřejné dopravy.  

 

V roce 2016 uplynulo také 80 let od zahájení výroby trolejbusů v plzeňské Škodovce. 

Plzeňské městské dopravní podniky společně se Škodou Electric proto nachystaly na 

sobotu 18. června 2016 v prostorách DEPO2015 v Presslově ulici oslavu. Na návštěvníky 

čekala výstava historických i současných vozů, jízdy historickými vozy, výstava fotografií, 

přednášky, soutěže a další doprovodný program.   

 
Město Plzeň zahájilo 1. 9. 2016 třetí etapu rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská. 
V části Gerské ulice byl nevyhovující technický stav trati, a to v úseku od zastávky Severka 
přes křižovatky Studentská, Kralovická, Manětínská až po točnu na konečné tramvaje 
linky číslo 4. Realizace projektu za 65 milionů korun bez daně z přidané hodnoty zvýšila 
bezpečnost provozu a snížila dopad negativních vlivů dopravy na okolí.  
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Rekonstrukce si vyžádala do 27. 11. 2016 rozsáhlou výluku. Omezený byl provoz páteřní 
tramvajové linky číslo 4, která patří mezi nejvyužívanější. Tramvaje jezdily od 1. září do 
27. listopadu pouze v úseku Bory – Sokolovská v omezeném intervalu. V pracovní dny po 
20. hodině a o víkendech na ni navazovala náhradní autobusová linka 4 A v úseku 
Sokolovská – Košutka.  
 
Po dobu výluky byla zavedena také speciální tramvajová linka číslo 3 na trase Bory 
– Mozartova, která doplňovala omezenou linku 4. Tato pro Plzeň netradiční linka byla 
v provozu pouze v pracovní dny od ranní výpravy do 20 hodin. Po stejnou dobu byla 
vypravena linka náhradní autobusové dopravy s označením 3 A, která jezdila částečně 
okružně po trase Lékařská fakulta – Košutka – Lékařská fakulta.  
 
Pro přestup mezi linkami 3 a 3 A byla určena zastávka Lékařská fakulta. Ze zkrácené linky 
číslo 4 bylo možné v pracovní dny do 20. hodiny přestoupit na autobusy 3 A na zastávce 
Sokolovská. Po 20. hodině a ve dnech pracovního klidu byly v provozu pouze výlukové 
linky 4 a 4 A. Podstatné omezení zaznamenali i řidiči automobilů. 
 
Stavba zahrnovala kompletní výměnu kolejových pásů, rekonstrukci trolejového vedení 
a úpravu tramvajových zastávek a dále opravu části silnice III/1808. Počítalo se i se 
zrušením podchodu v prostoru tramvajové zastávky Plzeňka, opravou parkovacích 
zálivů, chodníků a stezek a provedením úpravy světelných signalizačních zařízení. Stavba 
měla být definitivně dokončena do 31. května 2017.  
 
  

 6. Životní prostředí 
 
Z plzeňských kohoutků tekla na začátku roku 2016 jedna z nejkvalitnějších pitných vod 

v České republice. Městská vodárna totiž během dvou let podstoupila rekonstrukci a 

modernizaci za 1,09 miliardy korun včetně daně z přidané hodnoty, z toho evropské 

dotace činily 660 milionů korun. Hodnoty pesticidů jsou od té doby prakticky nulové a 

hodnoty všech dalších sledovaných ukazatelů podlimitní a splňují přísné parametry 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky a direktivy Evropské unie.   

Výkon úpravny vody byl zvýšen až na tisíc litrů za sekundu. Součástí modernizace bylo 

mimo jiné doplnění technologického procesu o filtraci přes granulované aktivní uhlí. 

Tato filtrace již byla na plzeňské úpravně používána, nicméně její rozsah nestačil pro 

veškerou upravovanou vodu. Pro její plnohodnotné začlenění bylo nutné omezit filtrační 

plochu pískových rychlofiltrů, přebudovat ozonační nádrže na čerpací jímky a proces 

zkompletovat dalším přečerpáváním vody. Jiným významným opatřením bylo vylepšení 

procesu ozonizace.   

Modernizace zefektivnila kalové hospodářství, kdy se část technologické vody vrací zpět 

do procesu bez negativního vlivu na kvalitu. Technickým vylepšením je osazení UV 

záření, které umožňuje využít na dezinfekci vody i fyzikální princip. Nejen složitá 

technologie ale pomáhá hlídat kvalitu vody, jako živý indikátor slouží i dvě nádrže s velmi 
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citlivými jesetery. V případě jejich jakékoliv abnormální reakce je možné rychle reagovat 

v následných technologických stupních úpravy vody.   

V 87. mateřské škole v Komenského ulici v Plzni na Lochotíně probíhal od začátku roku 
2016 unikátní projekt. Provedli tady modernizaci vytápěcího systému a instalovali 
zařízení pro sledování kvality vnitřního prostředí. 

Noc ze čtvrtka 21. na pátek 22. 1. 2016 přinesla na české území silný mráz. Varoval před 
ním i Český hydrometeorologický ústav, jehož výstraha platila ještě v dopoledních 
hodinách. Při dosud nejstudenější noci zimy klesla teplota na některých místech v Plzni i 
k mínus dvaceti stupňům Celsia. V sobotu 22. 1. se ještě přidalo silné sněžení. V neděli 
23. 1. a v pondělí 24. 1. se přidala ledovka. Chodníky a silnice byly velmi nebezpečné. 
Poté se opět teploty vyhouply nad nulu, atakovaly dokonce plus 10 stupňů Celsia.  

Mráz přilákal hned o víkendu 23. a 24. 1. 2016 na zamrzlé bolevecké rybníky řady 
nadšených bruslařů. I když zamrzlá plocha vypadala na první pohled bezpečně, led ještě 
nebyl pro bruslení zcela dostatečně stabilní. Hlídky městské policie proto prováděly 
průběžné kontroly boleveckých rybníků. Zaměřily se na případný pohyb bruslařů na 
zamrzlé ploše a upozorňovaly na možná nebezpečí. 

Od 29. 1. do 8. 2. 2016 byla provedena prořezávka dřevin před ZŠ v Západní ulici. Jednalo 
se o bezpečnostní a prosvětlovací řezy stromů v okolí lamp veřejného osvětlení, výřezy 
náletových dřevin, zmlazení přerostlého porostu před školou. Proběhla likvidace starých 
jalovců. 
 
Na podzim 2015 bylo v 1. etapě na sídlišti Lochotín zmapováno a do konce roku 
pokáceno 30 ks smrků pichlavých napadených v jarním období mšicí smrkovou. V rámci 
2. etapy byla k 31. 1. 2016 provedena kontrola na sídlišti Bolevec, kdy bylo určeno ke 
kácení 8 ks smrků. Do konce února bylo zmapováno sídliště Košutka a Vinice a do konce 
období vegetačního klidu došlo k pokácení napadených stromů. 
 
Na jaře 2016 byla zlikvidována nepovolená skládka na konečné tramvaje č. 4 mezi 
plynovým uzávěrem a lesem. Nepořádek způsobený bezdomovci odklízeli za asistence 
městské policie pracovníci veřejně prospěšných prací. 
 
Od dubna 2015 poskytl Úřad MO Plzeň 1 občanům možnost likvidace autovraků zdarma. 
Za tento rok bylo k ekologické likvidaci předáno 10 vozidel. Tato akce trvala i v roce 2016. 
 
První odvážlivci se už v červnu 2016 koupali v boleveckých rybnících. A tam využívali 
několik novinek, které pro ně připravili pracovníci Správy veřejného statku města Plzně. 
Nově byla upravena cesta kolem rybníka Košinář. Byla doplněna o odpočinková místa 
směrem k rybníku. Na Ostende bylo opravené molo. Dostalo zbrusu nové podlážky a byly 
vyměněny některé lavičky na Ostende a kolem promenádní cesty ke kempu. 
 
Kvalita vody ve Velkém Boleveckém rybníce i ostatních rybnících soustavy byla v té době 
velmi dobrá. To potvrdil pravidelný monitoring kvality vody. Vhodnost ke koupání po 
celou sezonu zajistily nízké rybí obsádky a částečně to, že rybníky napájejí podzemní 
vývěry vod.   
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Nešvarem i v roce 2016 zůstalo odkládání nadměrného odpadu mimo místo k tomu 
určené a vznik černých skládek. Jejich úklid zajišťuje vlastník pozemků. Za půl roku 2016 
bylo z obvodu Plzeň 1 odvezeno 232 tun odpadu. Proto byly instalovány fotopasti. 
 
5. 6. 2016 uspořádala společnost Čistá Plzeň Den otevřených dveří ve svém areálu 
v bývalé výtopně Bory. 
 
Třetím „doúklidovým“ vozidlem posílila v roce 2016 společnost Čistá Plzeň odvoz 

tříděného odpadu, který se někdy hromadí u popelnic. Pro případ okamžitých zásahů při 

závadách ve svozu nebo kritické situaci mimo svozový plán byla k dispozici pohotovostní 

posádka popelářského vozu. Na vytipovaných místech společnost Čistá Plzeň posílila 

objem nádob celkem o téměř 121 tisíc litrů. 

Čistota a pořádek na území MO Plzeň 1 byl v roce 2016 zajišťován především pracovníky 
veřejně prospěšných prací. Současně s ručním úklidem veřejných prostranství bylo 
prováděno i strojní čištění chodníků a vybraných vozovek a parkovišť. Odbor ŽP a 
dopravy ÚMO Plzeň 1 vyhotovil plán strojového úklidu komunikací na území obvodu. 
Z toho důvodu bylo třeba zajistit zákaz stání a zastavení vozidel na dobu úklidu. 
 
V roce 2016 pokračoval zákaz volného pobíhání psů ve vyznačených lokalitách, kterými 
jsou mj. okolí Velkého Boleveckého rybníka, Seneckého, Kamenného a Šídlovského 
rybníka, včetně vodních ploch a na neoplocených dětských pískovištích a hřištích. Volný 
pohyb psů byl povolen v části Velkého Boleveckého rybníka pod Bílou Horou, která je 
nazývána Chobot, dále u rybníků Nováček, Košinář a Třemošenského rybníka, ve kterých 
bylo povoleno i koupání psů. 
 
9. 5. 2016 byly odebrány vzorky vody ze dvou veřejně přístupných pramenů na Roudné, 
v lokalitě ulice Na Hrádku a ze studánky v údolí Petrovka. Ani jedna voda nevyhovovala 
hygienickým požadavkům pro pitnou vodu, a to ani po převaření. 
 
V září 2016 bylo povedeno blokové čištění komunikací a parkovišť v ulicích – alej 
Svobody, Sokolovská, Komenského, E. Krásnohorské. Přes veškerá opatření docházelo 
ze strany řidičů k porušování dopravního značení. Proto muselo být odtaženo 53 vozidel. 
V říjnu a listopadu 2016 došlo k čištění ulic Kaznějovská, Nýřanská, Plaská a Tachovská. 
 
Sběr tříděných odpadů na území města Plzně byl v roce 2016 realizován tzv. donáškovým 
systémem do sběrných míst, kterých bylo v té době  na území města více než 850. 
 
Od poloviny listopadu 2016 byly prováděny na určených úsecích výhraby spadaného listí, 
které provedli pracovníci veřejně prospěšných prací. 
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    7. Sociální oblast 
 
Výročí: 
V lednu 2016 navštívil starosta obvodu Miroslav Brabec paní Annu Rumlovou při 
příležitosti jejích devadesátých devátých narozenin. Paní Rumlová se narodila 1. 1. 1917 
a celý život pracovala jako učitelka. 
 
K úctyhodným 99. narozeninám pogratuloval 8. 2. 2017 starosta obvodu Miroslav 
Brabec také Luciánu Jančíkovi, který vychoval s manželkou dvě děti a žil většinu svého 
života v Plzni Bolevci. 
 

 
 

Obr. 6: Setkání Miroslava Brabce s jubilantem Luciánem Jančíkem 
 

Starosta obvodu Miroslav Brabec s členkou Komise pro občanské záležitosti zajistili 
19. 3. 2016 v Starobolevecké hospůdce slavnostní obřad k příležitosti zlaté svatby 
manželů Šebkových, kteří měli za sebou 50 let společného života. Jako dárek manželé 
obdrželi dárkový koš a pamětní list. 
 
Členky Komise pro občanské záležitosti 21. 5. 2016 zajistily gratulaci při příležitosti zlaté 
svatby manželů Štarkových, kteří za sebou mají 50 let společného života. Oslava se 
uskutečnila ve Starobolevecké hospůdce. 
 
Tentýž den popřály k 90. narozeninám Miladě Junkové, která je již čtyřnásobnou 
prababičkou. 
 
Prvním občánkem roku 2016 MO Plzeň 1 byla Vendulka Rousová, která se narodila 
2. ledna 2016. Při narození vážila 3,28 kg a měřila 50 cm. Spolu s rodiči Hanou a 
Michalem ji přijal starosta obvodu Miroslav Brabec. 
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Obr. 7: Malá Vendulka audienci prospala 
 

Starosta obvodu Miroslav Brabec přivítal koncem března 2016 na ÚMO Plzeň 1 trojčata 
Petry a Jana Galuszkových ze sídliště Vinice. Tři synové Jakub, Matyáš a Vojtěch se 
narodili v prosinci 2015. Starosta předal rodičům dárky pro syny v podobě poukázek na 
nákup oblečení a drogerie. 
 

 
 

Obr. 8: Trojčátka se o dění kolem sebe živě zajímala 
 
Nové vozidlo služby Senior expres, kterou inicioval Odbor sociálních služeb Magistrátu 
města Plzně, měli od ledna 2016 k dispozici plzeňští senioři. Přibylo už ke dvěma 
podobným, které sloužily do té doby již rok a půl k plné spokojenosti Plzeňanů starších 
70 let a invalidním důchodcům. S touto službou byli velmi spokojeni, řada z nich ji 
využívala opakovaně, mnozí pak pravidelně.   
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Tříkrálová sbírka probíhala v roce 2016 v Plzni ve velkém stylu. Jako tradičně ji zahájil 

Tříkrálový průvod v neděli 3. ledna, na Tři krále dokonce na trasách tramvají číslo 

2 a 4 vyjela Tříkrálová tramvaj, ve kterou se změnila historická tramvaj z roku 1956. 

V průběhu dne se ve vyzdobené tramvaji dokonce vystřídala řada hudebních skupin a 

interpretů, například sbor Gymnázia Luďka Piky nebo Jiřičky.  

 

Oficiální sbírka probíhala až do 14. ledna 2016. Přinesla v Plzni rekordní částku 

567 480 tisíc korun. 65 % se vrací do místa, kde byly peníze vybrané a slouží na podporu 

mnoha charitativních projektů. 

 

V Plzni žilo v roce 2016 přes 33 tisíc seniorů nad 65 let a představovali tak 20 procent 

obyvatel města. O spoluobčany, kteří vzhledem ke svému věku, mentálnímu nebo 

fyzickému stavu už nejsou schopni se o sebe zcela postarat, pečovala v té době už 25 let 

příspěvková organizace Městský ústav sociálních služeb (MÚSS).  

 

Moderním trendem v péči o seniory a osoby se zdravotním postižením začalo být 

poskytování takových služeb, aby mohli žít co nejdéle ve svém bydlišti. Do takzvaných 

terénních služeb spadá i zdravotní péče poskytovaná v místě bydliště pacienta. MÚSS 

má proto čtyři střediska pečovatelské služby v jednotlivých městských obvodech, která 

v roce 2016 dovážela stravu a poskytovala další služby pro téměř 1 400 klientů.  

 

MÚSS zajišťuje také sociální služby v pěti zařízeních: Domov se zvláštním režimem 

„Sněženka“ (Klatovská 145), „Čtyřlístek“ (Kotíkovská 15), „Petrklíč“ (Západní 7), Domov 

pro seniory „Sedmikráska“ (Kotíkovská 15) a „Kopretina“ (Západní 7). V těchto zařízeních 

bylo v roce 2016 ubytováno a využívalo služby přes 450 klientů. Domovy se zvláštním 

režimem jsou určené pro osoby s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou nebo 

poruchou chování, zbylé dva domovy pro ostatní. 

 

Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce přivítala v květnu 2016 už 

500. klienta. Její provoz zajišťuje magistrátní odbor sociálních služeb.  Mezi nejčastější 

patřily dotazy z oblasti dědického řízení, darovací smlouvy a v poslední době i sousedské 

spory. Průměrný věk klientů byl 72 let, výjimkou však nebyli invalidní důchodci mladší 

50 let nebo klienti starší 90 let.  

 

Plzeňané měli od 1. září 2016 levnější vodné a stočné. Za vodné zaplatili 42,79 korun, za 

stočné 32,11 korun za metr krychlový, celkem tedy 74,90 korun za metr krychlový bez 

DPH. Schválila to Rada města Plzně. Oproti dříve nastavené ceně bylo vodné a stočné 

levnější o celkem 3,15 korun za metr krychlový. Ceny jsou jednotné pro všechny 

odběratele. Nový návrh, který předložila Vodárna Plzeň, zohlednil skutečný vývoj 

nákladů a objemu množství spotřebované pitné vody a vypuštěných odpadních vod za 

období leden až květen 2016 a další ukazatele.      
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Kapličku v Kotíkovské ulici ozdobil v roce 2016 nový digitální obraz svatého Kryštofa, 

který vytvořila plzeňská studentka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara 

Západočeské univerzity v Plzni Alena Hošková. Modelem jí stál otec. V závěru listopadu 

2016 kapli vysvětil Dominik Valer. Díky spolku Pěstuj prostor se podařilo okolí kaple 

upravit a postavit u ní lavičku.   

 

Město 2. 12. 2016 už podesáté ocenilo dobrovolníky a pracovníky v sociálních službách. 

Tradiční akce Anděl 2016, kterou uspořádal odbor sociálních služeb magistrátu, se 

uskutečnila v Měšťanské besedě. Kromě nejvyššího ocenění Zlatý anděl se udělovaly 

tituly Anděl, Andělské ruce nebo Dobrá duše. Zlatého anděla 2016 převzala ředitelka 

Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem Vlastimila Faiferlíková.     
 

 

    8. Kultura a akce obvodu 
 

Lochotínský Sport park vstoupil do roku 2016 s řadou plánů. Návštěvníky opět čekal 
připravený prostor pro in-line bruslení, po celý rok si užili pravidelné zábavné akce a 
sportovní turnaje, pro školy i veřejnost se konaly kurzy bruslení na in-linech. Konaly se 
zde oblíbené akce pro rodiče s dětmi, jako např. Maškarní na bruslích, Velikonoční 
oslava, Den dětí atd. 
 
MO Plzeň 1 v roce 2016 také zainvestoval do nákupu didaktických pomůcek pro výuku 
bruslení, průběžně doplňoval nové brusle a ochranné pomůcky, nově byl vybaven dětský 
koutek. 
 
52 týdnů...52 témat...58 fotografů...1400 fotografií. Tato čísla padla na vernisáži výstavy 
fotografií z projektu 52 týdnů, která proběhla v lednu 2016 v Mezigeneračním a 
dobrovolnickém centru Totem. Smyslem projektu bylo vyfotit každý týden jednu 
zajímavou a inspirativní fotografii na předem dané téma. Výstava byla k vidění do konce 
února 2016. 
 
Velký Bolevecký rybník se stal v lednu 2016 jedním z dějišť nového filmu uznávaného 
režiséra Bohdana Slámy. Známý režisér tu natáčel scény do svého nového filmu Bába 
z ledu. K vidění tu byl štáb o cca 150 lidech, včetně představitelů hlavních rolí Zuzany 
Kronerové a Pavla Nového. 
 
Web města Plzně získal v roce 2016 v Bruselu významné ocenění v soutěži .eu Web 
Awards 2015. Do ní se přihlásily stovky webových stránek s doménou .eu, prestižní ceny 
byly rozdány v pěti kategoriích, k tomu byly navíc uděleny tři speciální ceny. Web města 
www.plzen.eu získal cenu speciální, a to za nejvíce interaktivní web. 
 
Jednou z největších odlišností oproti ostatním městům je rozdělení webu na portály 
Turista a Občan. Tomu pak odpovídá následné přizpůsobení obsahu. Část Občan je více 
založena na informacích pro obyvatele města, kdežto část Turista preferuje fotografie a 
aktuální informace o akcích, které mají nalákat domácí i zahraniční zájemce k návštěvě 
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města Plzně. Díky blokovému uspořádání se celý web poměrně snadno spravuje a 
přizpůsobuje vždy aktuálním potřebám města. 
 
Pocity filmové hvězdy, slavného režiséra při natáčení akčních scén nebo při procházce 
na červeném koberci prestižního světového festivalu mohli od ledna 2016 zažít velcí 
i malí návštěvníci expozice Filmohraní v interaktivním plzeňském centru Techmania. 
Mohli si tam zkusit například natočit trailer ke sci-fi filmu, který jim technika sama 
sestříhala a poslala do e-mailu. Expozice byla otevřena do března, poté se přestěhovala 
do finského science centra Tietomaa v Oulu. 
 
Stovky lidí si nenechaly 6. února 2016 ujít masopustní veselí v západočeské metropoli. 
Od Branky ve Smetanových sadech se masky vydaly přes náměstí Republiky k radnici, 
kde převzaly symbolický klíč od města. Z náměstí průvod pokračoval kolem hotelu 
Continental až k řece Radbuze.  
 
Na mostě U Jána zapálily masky strašáka Bakchuse, symbol zimy a všech loňských 
nešvarů, a hořící figuru shodily do řeky. Čelo průvodu se symbolicky pomodlilo, aby 
i letos zůstala Plzeň kulturním městem a aby se dařilo plzeňským fotbalistům. Maškary 
došly až na nádvoří Plzeňského Prazdroje, kde v restauraci Na Spilce uspořádaly dětský 
maškarní bál. Večer se tu konala masopustní tancovačka. Masopust pro Plzeňany 
připravil lidový soubor Mladina již podvanácté.  
 
Papež František jmenoval 12. 2. 2016 novým plzeňským biskupem Tomáše Holuba, 
generálního sekretáře České biskupské konference, faráře pražské baziliky sv. Petra a 
Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě. Vystřídal v čele Plzeňské 
diecéze oblíbeného duchovního Františka Radkovského. Ten 3. října 2014 podal do 
rukou papeže rezignaci na svůj úřad z důvodu dosažení kanonického věku 75 let.   Nový 
plzeňský biskup Tomáš Holub prohlásil, že chce navázat na práci svého předchůdce.   
 
Davy lidí v katedrále svatého Bartoloměje, venku u ní a ve františkánském kostele 
sledovaly v poslední dubnový den 2016 svěcení nového biskupa.  Biskupské svěcení přijal 
z rukou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky, spolusvětiteli byli emeritní 
plzeňský biskup Mons. František Radkovský a řezenský biskup Dr. Rudolf Voderholzer.              
 
18. - 19. 3. 2016 se uskutečnil v Plzni festival Blik, blik – festival světla a umění ve 
veřejném prostoru, navázal na úspěch z roku 2015, kdy 12 instalací mezi pivovarem a 
Depo 2015 a Městskou plovárnou vidělo 40 tisíc diváků. V roce 2016 návštěvníky čekaly 
zážitky s městem a světlem na trase od Lochotínského amfiteátru mezi vily i paneláky 
sídliště Lochotín, kde cesta končila u obchodního centra Atom. Desítka umělců z Česka, 
Slovenska, Francie, Německa a Japonska rozsvítila Plzeň k magickým zážitkům. Na fasádu 
promítal také Dům digitálních dovedností v Dominikánské ulici.  
 
Kromě světelných objektů, nasvícených soch a plastik se lidé mohli těšit na mapping 
promítaný na budovu lékařské fakulty v podání Francouzů AV exciters. Pro velkou 
obrazovku Lochotínského amfiteátru byl připraven digitální ohňostroj z dílny 
bratislavského festivalu Biela noc ovládaný díky mobilní aplikaci samotnými diváky. Další 
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atrakce vyháněly tmu u obchodních center Družba či Atom, v Lochotínském parku a 
u Sokolovny Bolevec.   
 
Na několika dalších místech mimo hlavní trasu nachystaly místní centra a spolky pro 
menší množství diváků malá překvapení. Diváci tak mohli objevit kouzlo zšeřelé 
Zapomenuté zahrady spolu s občanským sdružením ENVIC, bublající prameny pod 
lochotínskou nemocnicí se spolkem Pěstuj prostor či hru se světlem v klubovně 
Plzeňského fotoklubu. 
  
 

 
 

Obr. 9: Velikonoce v selském dvoře U Matoušů měly 25. – 26. 3. 2016 velký ohlas 
 
Půvab leckdy opomíjených zákoutí nabídl 28. května 2016 první ročník akce Plzeňské 
dvorky. Tato místa jsou kouzelná a každé z nich ukrývá nějakou zajímavost.  Na většině 
míst se odehrál doprovodný program.  
 
Zájemci mohli podniknout i stopovačku Zažijte dvorky. Dostali hrací kartu, se kterou 
obešli jednotlivé dvorky, na nichž je čekaly šifry, úlohy a aktivity. Mohli také zdarma do 
Národopisného muzea Plzeňska a Muzea loutek a Plzeňské biskupství umožnilo mj. 
prohlídku kaple blahoslaveného Hroznaty. 
 
Rozhledna Sylván zahájila provoz 1. dubna 2016, tak jako každý rok. Provoz zajišťovali 
pro MO Plzeň 1 studenti Gymnázia F. Křižíka. Rozhledna vysoká 69 m s vyhlídkovou 
plošinou ve výšce 23,5 m byla vyhledávaným turistickým cílem obvodu.  
 
Park U Bazénu se v roce 2016 již potřetí stal centrem kultury nejen pro obyvatele 
Severního Předměstí. Od poloviny dubna do listopadu se zde konaly promenádní 
koncerty kapel plzeňského regionu – vystoupily tu např. sbor Andílci, Tremolo, orchestr 
Oty Hellera a další. 
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Bronzová socha ženy chovající na lavičce malé dítě zdobila od 12. 4. 2016 okolí 
Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Dílo kanadské sochařky 
českého původu Ley Vivot předtím několik měsíců stálo před budovou radnice 
MO Plzeň 1.  
 

 
 

Obr. 10: Socha před klinikou, kde přicházejí na svět miminka  
 

Odpoledne 29. 4. 2016 patřilo u Košuteckého jezírka hlavně dětem. Konal se zde další 
ročník pouti U Andělíčka, kterou se společností Oupn Ér připravil MO Plzeň 1. 
 

 
 

Obr. 11: Počasí jarní pouti U Andělíčka přálo 
 

Plzeň v roce 2016 zahájila oslavy osvobození města americkou armádou 5. května 2016 
pietní událostí Jom ha-šoa, tedy Dnem vzpomínání na oběti holocaustu. Veřejnost se 
mohla po tři dny zúčastnit mnoha dalších akcí - besedy s válečnými veterány, navštívit 
kempy klubů vojenské historie v Křižíkových sadech, shlédnout program v parku za OC 
Plzeň Plaza či u Patton Memorial Pilsen, velkou historickou bitvu na břehu Radbuzy, 
program na náměstí Republiky a řadu pietních aktů.  
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Hlavní vzpomínkový akt se konal 6. května 2016 mimořádně u památníku generála 
Pattona v sadech Pětatřicátníků, a to vzhledem k plánované opravě pomníku Díky, 
Ameriko! Zajímavý program nabídl areál bývalého depa dopravních podniků. Na 
spodním parkovišti předvedla ukázky činnosti aktivních záloh Armáda České republiky. 
 
DEPO2015 zase provoněly lahůdky americké kuchyně. Stylovou atmosféru navodil 
rytmus swingu či promítání amerických klasických válečných filmů. Novinkou sobotního 
programu Slavností svobody byla Ride of Freedom (Cesta svobody), která nahradila velký 
Convoy of Liberty. Dvacítka jeepů doprovázená vozidly historické vojenské techniky 
provezla čestné hosty Slavností svobody – válečné veterány druhé světové války a jejich 
rodiny Plzní. Bolevecká náves se stala první zastávkou jízdy válečných veteránů Ride of 
Freedom. 
 
Oslavy vyvrcholily tradičním setkáním veteránů s veřejností na náměstí Republiky. 
Rodiny s dětmi zabavila celodenní soutěž „Z Normandie do Plzně“, jež na trase z Patton 
Memorial Pilsen k DEPO2015 umožnila vyzkoušet si na vlastní kůži nároky, které kladla 
na zdatnost i vědomosti amerického vojáka osvobozující cesta Evropou. Od pátku do 
neděle byl připraven bohatý kulturní program na náměstí Republiky.   
 
Novinkou letošního programu Slavností svobody byla rovněž prezentace dobového 
života amerických vojáků i československých občanů na selském dvoře U Matoušů v Plzni 
– Bolevci. Členové klubů vojenské historie se zde představili v podobě příslušníků 
americké 2. pěší divize, kteří do Plzně přijeli 7. 5. 1945. Akce se uskutečnila od 6. do 
8.  5. 2016.  
 
Na otevřenou výzvu Pěstuj prostor občané ve dvou kategoriích podali 43 podnětů, z toho 
se 17 nachází na území MO Plzeň 1. V grantové kategorii doporučila porota v roce 2016 
k realizaci 4 projekty. Autoři podnětů získali finance z rozpočtu Plzně. Na některé přispěl 
i MO Plzeň 1: 

• Oáza – čtecí koutek – měl vzniknout před knihovnou.  

• Domek strážce Kopeckého pramene – šlo o záchranu poslední budovy bývalých 
Lochotínských lázní. 

• Pokračování projektu Křížky a vetřelci - i v roce 2016 pokračovali členové spolku 
Maják v bádání a rešerších, vydali mapu pamětních desek a pomníků a na 
nejvýznamnější sochy na území MO Plzeň 1 umístili štítky s názvem díla a jménem 
jejich autora.  

• Protivzdušná obrana Plzně – na podzim byly získané informace zpracovány do 
formy webové a tištěné mapy. 

MO Plzeň 1 také finančně podpořil uskutečnění nových i starších podnětů z negrantové 
kategorie: 

• Zvelebení prostoru před 4. ZŠ – na podzim 2016 byly zrealizovány první drobné 
úpravy a na rok 2017 byla plánovaná diskuse, jak místo proměnit v dlouhodobém 
horizontu. 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2016 Stránka 22 

 

• Kultivace pramenů na Roudné – v roce 2016 tu měla vzniknout informační tabule 
informující o jejich historii a umělecká instalace upozorňující na význam místa 
v dějinách Plzně. 

• Utopia – socialistický městský park - šlo o návrh zřízení galerie pod širým nebem, 
kde by byla vystavena díla z období socialismu. 

• Minisady a miniviničky v každém obvodu – v tomto směru došlo k úpravě 
předprostoru Městské knihovny na Vinicích.  
 

Ukončení 2. světové války si v květnu 2016 připomněli představitelé i obyvatelé 
MO Plzeň 1 na několika místech. Květiny byly položeny před ZŠ v Bolevci, v ulici Pod 
Záhorskem a na pietním místě na Bolevecké sokolovně. V parku U Bazénu položili květiny 
k pomníku na památku vyhlazení Lidic. Největší pietní akce se konala na hranicích 
prvního a třetího plzeňského obvodu u pamětní desky na Saském mostě. 
 
Tradiční gurmánský festival se v Plzni představil 20. - 22. 5. 2016 v parku za OC Plaza 
Plzeň již pošesté. Kromě hlavní scény a workshop stage, kde probíhaly živé show 
kuchařských es, jako je Zdeněk Pohlreich a další, došlo k rozšíření pódií o grill stage a 
coffe stage s pražením kávy. Nechyběly ochutnávky vína a rodinné pivovary. 
 
Sobota 28. května 2016 byla ve znamení oslav Evropského dne sousedů. Každý mohl 
uspořádat společnou večeři či libovolný program pro lidi ze svého domu či ulice anebo 
se zajít podívat na akce pořádané komunitními centry v různých městských čtvrtích.  
 
K organizaci odpolední se přihlásilo devět komunitních center a spolků, z nichž některé 
byly podpořeny v rámci Mikrograntů Odboru kultury Magistrátu města Plzně.  
 
Patřilo k nim například Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, které 
uspořádalo Sousedský jarmark v Bolevci. Na třech scénách si každý našel, co mu je blízké. 
Byl tu bazárek, šperkařská dílna, plackování, pletení z padákové šňůry, zážitkový 
program pro děti, burza zahradních rostlin a mnoho dalšího. V 19 hodin mohl přijít každý 
se svou pochoutkou na společný stůl. 
 
Program s názvem „Přijďte si hrát, přijďte na koláč“ čekal návštěvníky odpoledne na 
Bolevecké návsi. Kromě dětského dne byla na místě otevřená čajovna a večer promítání 
zábavného filmu o účasti souboru seniorů v hiphopové taneční soutěži. Spolek Ledovec 
zval do ulice K. Světlé na tvůrčí dílny, sousedská vystoupení, čtení, výstavu výtvarných 
prací i oblíbený závod zahradních traktůrků. 
 
Poslední květnový víkend 2016 se i v Plzni potřetí konal Evropský den sousedů. První 
ročník proběhl v roce 2014, o rok později byl součástí programu Evropského města 
kultury. 
 
28. 5. 2016 si děti užily na Ranči Šídlovák akci Cesta středověkem, aneb dobývání hradu. 
Nechyběly středověké hry a soutěže, dobývání hradu, muzika, zbrojnoši, střelba z kuše, 
divadlo. Akci připravil MO Plzeň 1.  
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Obr. 12: Děti se zájmem „dobývaly“ hrad 
  

Signatář Charty ´77, novinář, publicista, spisovatel a dramatik Ivan Binar získal v roce 
2016 Cenu 1. června, prestižní ocenění udělované městem Plzeň. Prokázal statečnost, 
celým životem a činy obhajoval hodnoty svobody a demokracie. Odkaz jeho prací je 
hluboce humánní a naplňuje smysl uvedené ceny.  Cenu 1. června iniciovala potřeba 
uctít veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953.  
 
4. 6. 2016 se v parku U Bazénu uskutečnil první Dětský den FN Plzeň ve spolupráci s MO 
Plzeň 1. Na akci byly děti vtaženy zábavnou formou do říše Zdraví – to nejcennější, co 
máme. 
 

 
 
                               Obr. 13: Pestrý Dětský den oslavily děti také na Vinicích 
 
Celkem 39 představení, z toho 15 soutěžních a řadu inspirativních na pomezí loutkového 
a alternativního divadla, uviděli návštěvníci 32. Skupovy Plzně, kterou podporuje město 
Plzeň. Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla se uskutečnil od 
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8. do 12. června. Zahájila jej Mozartova Kouzelná flétna upravená pro dva loutkáře, 
operního pěvce a osmičlenný komorní orchestr. 
 
Hlavním lákadlem letošního ročníku Historického víkendu, který se uskutečnil od soboty 
11. do neděle 12. června 2016 v historickém centru západočeské metropole, byla 
symbolicky v roce 700. výročí narození největšího z českých králů obří loutka Karla IV. 
Návštěvníci ji uviděli už v pátek 10. června 2016 v rámci festivalového prologu, kdy se 
v Plzni konala Noc kostelů. Svými kousky pak „největší Čech“ bavil diváky především 
v sobotu.  
 
V sobotu večer se konal už tradiční Vejšlap plzeňských strašidel, kterého se mohl 
zúčastnit každý. Stačilo si jen připravit strašidelnou masku a přidat se k ostatním 
strašidlům. Večer vyvrcholil ohňovým představením Divadla Kvelb. V neděli pak ožil 
prostor u hotelu Continental dobovým divadlem a piknikem. Po oba dny se návštěvníci 
mohli vydat na Pohádkovou cestu, která vedla historickým centrem města. 
 
Do lochotínského amfiteátru zamířila opera Giuseppe Verdiho Aida. Divadlo J. K. Tyla ji 
uvedlo 1. 7. 2016 v rámci svého projektu Noc s operou, jehož první ročník odstartoval 
loni koncertem pro 5000 diváků. Hlavní role připadly hvězdám evropského formátu, 
jakými jsou Eva Urbanová, Ivana Veberová, Paolo Lardizzone a Ivan Marino. 
 
Pražský herec Kamil Halbich, který se poprvé před kamerou objevil v seriálu Chlapci a 
chlapi, zahrál si v pohádce Tři bratři a řadě dalších filmů, se stal letošní hvězdou festivalu 
Divadelní léto pod plzeňským nebem. Ujal se hlavní role ve hře Don Quijote, kterou na 
motivy nejslavnějšího španělského románu všech dob napsal umělecký šéf divadelního 
léta a zároveň režisér inscenace Vilém Dubnička.  
 
V dubnu 2016 uplynulo právě 400 let od smrti autora Dona Quijota, spisovatele Miguela 
de Cervantese. S Kamilem Halbichem se na jevišti sešli herci plzeňských i 
mimoplzeňských divadel, mimo jiné Bronislav Kotiš, Antonín Procházka mladší, Diana 
Toniková nebo Jana Kubátová. 
 
Festival už podeváté oživil na začátku letních prázdnin historické centrum krajské 
metropole. Kromě premiéry 2. července 2016 a deseti repríz v první polovině července  
Dona Quijota mohli zájemci vidět v druhé polovině července také loňskou velmi 
úspěšnou komedii Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes! s Pavlem Baťkem v roli 
Sherlocka Holmese. V rámci vedlejšího programu organizátoři také divákům představili 
další typ jevištního umění, takzvaný Improzápas, který na venkovní scéně není tak často 
k vidění. Divadelní léto je největším open air divadelním festivalem v Plzeňském kraji, 
v posledních letech se jeho návštěvnost ustálila na osmi tisících diváků. 
 
Vyšetřit zločin, uniknout očím kamer a uším odposlechů nebo zjistit, kolik pravdy se 
skrývá v Neználkovi či Star Wars. Taková byla nabídka Techmania Science Center pro 
prázdniny 2016. Připravili tam totiž Léto na hraně zákona a Sci-fi prázdniny.  Návštěvníci 
si mohli užít práci špionů, například nakládání s falešnou identitou, šifrování a 
dešifrování dokumentů, odposlouchávání, porovnávání satelitních snímků nebo třeba 
proplétání se mezi laserovými paprsky. 
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Pro milovníky sci-fi literatury a filmu byl navíc na celé prázdniny 2016 připraven cyklus 
přednášek, které odhalovaly vědu a fantazii ve známých titulech. S využitím techniky 
v novém 3D Cinema se lidé podívali doslova za kulisy Verneova románu Ze Země na 
Měsíc, populárního Neználka, děl A. C. Clarka či Ludvíka Součka a těšit se mohli třeba 
i na Star Wars nebo Ikarii XB-1.   
 
Místo velkého podia příjemná pouliční slavnost s hudbou na náměstí Republiky. 
Z Proluky hřiště pro děti, večírky pod korunami růžových keřů v Šafaříkových sadech a 
U Branky hudební klub pod širým nebem. Tak už popáté během léta 2016 změnil 
centrum Plzně festival Živá ulice. Festival už tradičně nabídl bohatý kulturní program od 
července do září.  
 
Dny od 10. do 13. července patřily pouličnímu divadlu. První blok Za dveřmi je divadlo 
přivezl do Mlýnské strouhy soubory z Čech i zahraničí.  Kromě divadla se ale lidé mohli 
těšit i na několik vybraných koncertů a DJs produkcí.  
 
Srpnový program oživil Proluku, Šafaříkovy sady, prostor U Branky a náměstí Republiky. 
Jako každý rok byly připravené také dva dny nezávislé módy a designu Plzeň Fashion 
Days, dva dny Babylonu na Plotně, food festivalu národnostních menšin žijících v Plzni a 
okolí. Proluka byla opět proměněná v dětské hřiště a v rámci Namlouváníček se 
uskutečnilo i letní silent kino. Živou ulici už tradičně ukončil první zářijovou neděli 
Festival polévky.   
 
Na Boleváku opět vyrostlo 23. 7. 2016 Město her. Z populárních osobností a kapel zde 
např. vystoupil Pavel Callta, 05 a Radeček nebo Eddie Stoilow. Program nabídl také 
hudební a taneční vystoupení, atrakce, hry a soutěže o zajímavé ceny. Akci zakončil 
ohňostroj.  
 

 
 

Obr. 14: Na Šídlováku se pořád něco děje – v srpnu 2016 tu byl Divoký Západ 
 

Šídlovák Oupn Ér organizovaný MO Plzeň 1 nabídl dvoudenní pohodu u vody a široké 
spektrum umělců. Proběhl 19. a 20. 8. 2016. 
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28. 8. 2016 proběhl ve vnitrobloku mezi ulicemi Krašovská, Toužimská, Žlutická a 
Studenská druhý ročník Krašovské zahradní slavnosti. Nabídl hry a soutěže pro všechny 
generace – od fotbalového turnaje po soutěž o nejlepší štrúdl. Večer vystoupila skupina 
The Dixie Hot Licks.  
 
Den na to vyhlásil MO Plzeň 1 architektonickou soutěž na proměnu vnitrobloku 
Krašovská. Předcházelo dotazníkové šetření, v němž bylo odevzdáno 753 dotazníků a 
dvě plánovací diskuse s občany. Výstupem z besed a dotazníků bylo právě zadání 
architektonické soutěže. Do té se mohly zapojit soutěžní týmy, jejichž členem je 
autorizovaný architekt. Začátek fyzické proměny vnitrobloku byl naplánován na rok 
2018. 
 
Spoustu legrace a pohody nabídl dětem, rodičům a všem bez rozdílu věku 7. ročník už 
tradiční akce Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody. Uskutečnil se 18. září a 
pořádal ho magistrátní odbor sociálních služeb společně s Městským obvodem Plzeň 1. 
Start a cíl byl na ranči Šídlovák. Na trase bylo možné společně s dětmi plnit ne zrovna 
lehké, ale o to veselejší úkoly, které nachystaly pro malé i větší turisty pohádkové bytosti.  
 
V mezičase, kdy byly děti zcela pohlceny plněním úkolů, se mohli rodiče seznámit 
s nabídkami služeb organizací, které pohádková stanoviště zajišťují. Člověk nikdy neví, 
kdy bude potřebovat pomoc nebo radu.  
 
Na ranči Šídlovák se o zábavu postarala kapela Ocho Rios, Rádio Junior na cestách, které 
si pro děti připravilo soutěže, zábavu a moderátorskou školičku s Klárou Novákovou. Po 
dlouhé cestě si děti mohly odpočinout při Neposlušné pohádce v podání divadélka Jitule 
a Dadule.  
 

 
 

Obr. 15: 24. 9. 2016 proběhlo v selském dvoře U Matoušů Vinobraní 
 

V Arboretu Sofronka se konala 23. a 24. 9. 2016 výstavka hub. Pořádaly ji Mykologický 
kroužek Plzeň spolu se Správou veřejného statku města Plzně. 
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Dotisk knížky Legenda Lochotín pokřtil 26. 9. 2016 tramp a folkový muzikant Béďa 
Röhrich Šedifka. Stalo se tak při posledním koncertu tehdejší série Folk Parku, na němž 
v parku U Bazénu zahrála plzeňská kapela Alternativa. Zástupci vedení obvodu publikaci 
rozdávali zájemcům zdarma. Knihu si odnesly tři stovky lidí. 
 
První říjnový den 2016 se na nádvoří Plzeňského Prazdroje uskutečnil tradiční Pilsner 
Fest. Připomněl, že od uvaření první várky světoznámého plzeňského ležáku a 
zakladatele pivní kategorie „pils“ uplynulo už 174 let. Návštěvníci se mohli těšit na 
plzeňský ležák v nefiltrované podobě, originální gastronomii a doprovodný program 
inspirovaný historií a výrobou věhlasného českého piva.  Připraveny byly také speciální 
Pilsner Festové prohlídky. Celodenní program podpořilo svým vystoupením také 
13 hudebních interpretů a kapel. 
 
Významný československý politik, bývalý starosta Plzně Luděk Pik získal in memoriam od 
prezidenta republiky v pátek 28. října Medaili Za zásluhy.  Luděk Pik stál v čele Plzně 
v letech 1919 až 1938, byl osobností nadregionálního významu, působil na celostátní 
úrovni, což dokládá i udělené vyznamenání za zásluhy o stát.  
 
Cenu města Plzně převzal 28. října na radnici výzkumný tým pod vedením Daniela 
Georgieva za objev s názvem The IOD Band, tedy objev biosenzoru, který umožňuje včas 
lokalizovat nádor a odhalit potenciální směr jeho šíření.  
 
Uspěl v konkurenci 259 vědeckých týmů na mezinárodní soutěži „iGEM 2015 Giant 
Jamboree“ s nástrojem, který slouží pro diagnostiku dynamiky rakovinných buněk. 
Kromě ceny za nominaci do finále a za druhé místo v hlavní soutěži získal také ocenění 
za nejlepší model, software a aplikaci v oboru medicíny.     
 
Šéf baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla Jiří Pokorný, předsedkyně správní rady Nadace 
700 let města Plzně Hana Švábová, ředitel Základní umělecké školy v Jagellonské ulici 
Karel Syka a významný archeolog Karel Nováček převzali v Plzni na radnici u příležitosti 
oslav 28. října Pečetě města Plzně.  
 
Odnesli si plakety spolu s listinou s otiskem městské pečetě. Ty získávají významné 
osobnosti za zásluhy o rozvoj města, jeho propagaci, ochranu jeho práv a zájmů nebo 
pokud jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže Plzně.  
 
Adventní trhy se konaly 19. a 20. 11. 2016 na statku U Matoušů na Bolevecké návsi. 
 
Na poslední listopadovou a zároveň první adventní neděli v roce 2016 připravilo město 
Plzeň tradiční rozsvícení vánočního stromu. Čtyřtýdenní adventní čas byl zahájen na 
obvyklém místě u katedrály svatého Bartoloměje v 18 hodin. Třináct metrů vysoká 
douglaska tisolistá rostla na městském pozemku na zahradě bývalé mateřské školy a nyní 
charitního Domova sv. Zdislavy v Radobyčicích.  
 
Na slavnostní rozsvícení se přišly podívat tisíce Plzeňanů. Vychutnaly si vystoupení 
Plzeňského dětského sboru, folklorního souboru Jiskra, baletu Divadla Josefa Kajetána 
Tyla, Big Bandu Konzervatoře Plzeň, uskupení Consortium musicum a písně v podání 
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Moniky Absolonové. Zároveň si lidé prohlédli vánoční trhy, užili si atmosféru a ochutnali 
vánoční speciality. 
 
V úterý 29. 11. 2016 byl v parku U Bazénu slavnostně rozsvícen vánoční strom. Při té 
příležitosti vystoupil dětský sbor Andílci, zahrál žesťový kvintet ZUŠ Třemošná a nechyběl 
ani ohňostroj.  
 

 
 

Obr. 16: MO Plzeň 1 tradičně rozsvěcí vánoční strom. Nechybí kulturní vložka ani 
ohňostroj 

 
3. prosince 2016 proběhl v bolevecké sokolovně rukodělný jarmark, který se zařadil mezi 
oblíbené tradiční akce pořádané MO Plzeň 1. Na jarmarku bylo k vidění nespočet andělů, 
adventních věnců, ozdob atd.  
 

 
 

Obr. 17: Na rukodělném jarmarku si každý něco našel 
 

V roce 2016 uplynulo 60 let od založení arboreta Sofronka v Bolevci. K jubileu vyšla kniha 
Jana Kaňáka Arboretum Sofronka 1956 – 2016. Slovem a mnoha fotografiemi popisuje 
historii a současnost arboreta. Vydání knihy finančně podpořil MO Plzeň 1. 
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Plzeňské maminky ze skupiny Nošenky z Plzně uspořádaly 1. nosící ples v Plzeňském kraji 
určený pro celé rodiny včetně dětí jakéhokoliv věku. Ples proběhl 3.12. a spolupořadateli 
byli MO Plzeň 1 a Klub KMD Šlovice. Zlatým hřebem večera byl křest Kontaktního 
nosícího kalendáře, na jehož vzniku se podílelo 30 maminek se svými dětmi a fotografem 
Martinem Ševčíkem. Ples byl benefiční, a výtěžek byl věnován dětem z Dětského 
domova Plesná. 
 
Už po dvaadvacáté rozdávali skauti v několika plzeňských kostelích těsně před vánočními 

svátky betlémské světlo, symbol míru, přátelství a pokoje. Do Plzně připutovalo 

18. 12. 2016. Na Štědrý den v 11 hodin se bylo možné na náměstí Republiky podívat na 

živý betlém a odpoledne zaznělo z věže kostela sv. Bartoloměje vánoční troubení. 

Nechyběla půlnoční bohoslužba.  

O den později se v katedrále konala od 10.30 hodin slavnostní mše svatá s hudebním 

doprovodem Missa B dur od Jana Jakuba Ryby, od 16 hodin pak nešpory s plzeňským 

biskupem Tomášem Holubem. 26. prosince v 16 hodin tu začala slavná Česká mše 

vánoční Jana Jakuba Ryby.      

 

     9. Organizace, spolky 
 
Nový rok 2016 v 87. mateřské školce přivítali zvesela. Celé sváteční období zakončil 
příchod tří králů. Druhý lednový týden pak probíhal ve znamení příprav předškoláků na 
zápis do prvních tříd ZŠ. Ve třetím lednovém týdnu do MŠ zavítaly příslušnice Městské 
policie, které pobesedovaly na téma Setkání s cizím člověkem a vyzkoušely s dětmi různé 
modelové situace. 
 
Zápisy do prvních tříd základních škol v Plzni pro školní rok 2016/2017 začaly 15. ledna a 
pokračovaly podle termínů stanovených školami až do 15. února. Uskutečnily se na 26 
základních školách, které zřizuje Plzeň.  K zápisům se dostavilo zhruba 2400 dětí, podobě 
jako loni. Po vyhodnocení odkladů by mohlo být přijato kolem 1900 nových školáků.  

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM rozšiřovalo i v roce 2016 své aktivity. 
Od ledna 2016 se například canisterapeutická fenka Mája se svou paničkou Veronikou 
Máslovou zapojila do pravidelných setkávání mateřského klubu Rozmarýnek.  
 
18. ročník Zlaté struny proběhl 23. 1. 2016 v sále Sokolovny Bolevec za účasti 36 kytaristů 
ze 6 krajů České republiky. Vyhlašovatelem bylo středisko volného času Radovánek. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích; první byla do věku 14 let a druhá pro věk 15 – 18 let.  
 
Zvláštní kategorii tvořila autorská soutěž, do níž se přihlásilo 11 autorů. Zvláštní ocenění 
poroty si odneslo 7 muzikantů ze všech zúčastněných krajů. Cenu diváka dostaly 
v 1. kategorii Marie Nicol Šneidrová a ve 2. kategorii Barbora Tokárová, obě z Plzně. 
 
Radovánek se zúčastnil také 25. ročníku Dětské Porty v Praze ve dnech 29. - 30. 1. 2016. 
Tentokrát si na ní zahrála dětská plzeňská skupina Jen tak. Putovní pohár předsedy vlády 
získali organizátoři Dětské Porty ze Střediska volného času Radovánek. Jako jediní 
z republiky toto ocenění získali popáté. 
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Karnevalový týden proběhl v únoru v 7. ZŠ a MŠ. Slavnost byla zahájena průvodem 
v maskách. 
 
Do projektu Pohyb 1P, který organizuje Nadace sportující mládeže, se i v roce 2016   
zapojily v Plzni na dvě desítky mateřských škol. V prvním městském obvodu to byly 
7., 78., 90. a 91. MŠ.  V rámci projektu si děti formou jednoduchých a zábavných her pod 
odborným dohledem vyzkoušely jednotlivá cvičení. Pedagogové MŠ i rodiče se pak mohli 
snažit ovlivnit nevhodné návyky dětí ještě před vstupem na ZŠ. 
 
Centrum dětí a rodičů CeDR nabídlo 20. 2. 2016 Veselé odpoledne s pejskem a kočičkou.  
CeDR pořádal i letní příměstské tábory:  18. - 22. 7. a 22. - 26. 8. 2016 tábor Pro správné 
kluky a holky, a pro nejmenší sportovce pak Atletický týden od 11. do 15. 7. 2016 a 
Výtvarně tvořivý tábor od 18. do 22. 7. 2016. 
 
Oblíbené vepřové hody se vrátily na statek U Matoušů na Bolevecké návsi. Konaly se 
20. 2. 2016 a příchozí si mohli pochutnat na tradičních zabijačkových specialitách a užít 
si atmosféru staročeské návsi. 
 
28. 2. 2016 byla vyháněna zima z plzeňské kotliny. Maškarní průvod se seřadil před 7. ZŠ 
v sídlišti Vinice, pokračoval přes zoo, a přes Kilometrovku dorazil ke Kalikovskému mlýnu, 
kde byla zapálena a utopena Morana a poslední zastávkou bylo nám. Republiky. 
 
Spolek Pěstuj prostor vyzval občany, aby přišli se svými nápady, jak vylepšit místa v Plzni. 
Do konce února probíhal již 4. ročník této akce. Město podpoří nápady 300 tisíci 
korunami. MO Plzeň 1 pak podpoří projekty na území obvodu částkou 150 tis. Kč. 
V předchozích třech ročnících se sešlo 234 podnětů a z toho 60 jich bylo realizováno. 
 
Rodinné centrum Vlnka připravilo na 11. 3. 2016 akci, při níž si mohli návštěvníci vyrobit 
velikonoční chrastidlo, popcornovou ovečku, duhového motýla nebo zajíce ze sena.  
 
V dubnu 2016 zde očekávali nálet čarodějnic a v červnu připravili oslavu Dne otců. Na 
léto nachystali příměstské tábory, a to přírodovědné (v termínech 18. - 22. 7. 2016 a 
15. - 19. 8. 2016), a dále kreativně zaměřené tábory (v době 11. - 15. 7. 2016 a 
22. -  26.  8. 2016).  
 
Ve druhé polovině března 2016 proběhly na území MO Plzeň 1 zápisy dětí do MŠ na 
školní rok 2016/17. Tentokrát bylo možné žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání vyplnit pouze elektronickou cestou. 
 
I v roce 2016 se žáci Bolevecké ZŠ zúčastnili krajské talentové soutěže v psaní na 
klávesnici PC v Domažlicích. 4. ročník této soutěže se konal 31. 3. 2016 a nastoupilo do 
ní 40 žáků z devíti ZŠ. Žáci Bolevecké ZŠ odvedli skvělé výkony. V soutěži jednotlivců 
zvítězila Barbora Herová (9.A), Jan Markytán (8.B) obsadil 3. místo, Šimonu Smrčkovi 
(8.B) patřilo 13. a Lucii Vavruškové 14. místo. V konečném pořadí škol Bolevecká ZŠ 
získala 1. místo. 
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MO Plzeň 1 připravil na rok 2016 deset oblíbených zájezdů pro seniory, na které obvod 
přispívá polovinou ceny: 

• 5. 5. 2016          -  Mladoboleslavsko, Benátky n. Jizerou 

• 12. 5. 2016        -  Krajem umělců (Dobříš) 

• 26. 5. 2016        -  Po stopách porcelánu s modrou krví (Dubí, Teplice) 

• 2. 6. 2016          -  Pardubice aneb za medovými cukrátky, Lázně Bohdaneč 

• 9. 6. 2016          -  Německo (Silberberg, Bodenmais) 

• 23. 6. 2016        -  Linec – město kontrastů a lineckých koláčů 

• 15. 9. 2016        - Kulturní tradice severu. Lubenec, Duchcov 

• 29. 9. 2016        - Za zakladatelem Mariánských Lázní, Mariánské Lázně, Teplá 

• 13. 10 2016       - Saské příhraničí 

• 8. 12. 2016        - Florencie na Labi i Benátky východu (adventní Drážďany) 

Knihovna města Plzně, Středisko západočeských spisovatelů a Totem od března 2016 
lákaly na společný projekt pro „čtivce“, „knihomily“ a fanoušky, kteří chtějí získat 
inspiraci pro čtení nebo diskutovat nad přečtenými knihami. Společná setkávání 
probíhala vždy jednou za měsíc. 
 
18. 4. - 4. 5. 2016 se v 7. ZŠ zastavila putovní výstava s názvem Berlínská zeď. 12 panelů 
obsahovalo nejen vysvětlující texty, ale i řadu unikátních dobových fotografií, karikatur 
a úryvků z československého tisku. 
 
5. 5. 2016 při příležitosti 71. výročí skončení 2. světové války položil Spolek Boleveckých 
rodáků ve spolupráci s 18. ZŠ květiny k pomníku padlých a umučených boleveckých 
občanů v parku u bolevecké ZŠ. 
 
Žáci 7. ZŠ a MŠ se v roce 2016 zapojili do soutěže Příběhy 20. století. Úkolem bylo natočit 
a autorsky zpracovat celoživotní svědectví pamětníka 20. století. Volba padla na paní 
Lidmilu Výškovou, narozenou 22. 6. 1923 v Manětíně. 28. 4. 2016 si pak žáci v Praze 
převzali cenu za třetí místo v této soutěži. 
 
MO Plzeň 1 věnuje velkou pozornost seniorům, pro které připravuje každoročně řadu 
aktivit. Kromě tradičních jednodenních zájezdů rovněž hradí polovinu ceny vstupného 
na divadelní představení. V roce 2016 se senioři mohli rovněž opět zúčastnit 
komentovaných prohlídek centra Plzně i prohlídek Nového divadla. Na jaře 2016 se 
90 seniorů zúčastnilo prohlídek Požární stanice Košutka.   
 
V rámci podpory aktivního stárnutí se MO Plzeň 1 rozhodl ve větší míře podporovat 
fyzické aktivity seniorů.  Výsledkem se stal projekt Jedeme dál, kdy se senioři měli 
možnost opakovaně v roce 2016 účastnit pohybových aktivit nordic walkingu 
s instruktorem v okolí Kamenného rybníka. 
 
SVČ Radovánek uspořádal na jaře 2016 řadu zajímavých akcí: 

• Zvláštní vlak do Sušice 7. 5. 2016 - akce určená pro pěší turisty a cyklisty 
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• Festival volného času 27 – 28. 5. 2016 - prezentace mnoha organizací celého 
kraje zaměřující se na volnočasové aktivity 

• Páteční keramika s Vlastou 6. 5. a 3. 6. 2016 - je určena pro začátečníky i pokročilé 

Sportovně zábavný den pro Děti se uskutečnil v CeDR 23.4., 28.5., a 18. 6. 2016 a byl 
určený pro děti od 4 do 8 let. 
 
10. 5. 2016 navštívil studenty Gymnázia F. Křižíka český astronom a astrofyzik Jiří Grygar, 
který nabídl zajímavou přednášku o vzniku a vývoji vesmíru. Beseda proběhla v rámci 
cyklu Svět kolem nás a u příležitosti výročí 25 let Gymnázia F. Křižíka. Letos gymnázium 
ještě navštívili karikaturista Pavel Kantorek, kytarový virtuos Lubomír Brabec, cestovatel 
Pavel Pavel nebo dcera sira Nicholase Wintona Barbara. 
 
20. 5. 2016 proběhla na dopravním hřišti akce pro MŠ a ŠD MO Plzeň 1. Celá akce 
probíhala ve spolupráci MO Plzeň 1, MP Plzeň, Besipu, Záchranné asistenční služby 
Rescue a SVČ Radovánek. 
 
CeDR a 1. ZŠ zorganizovaly 21. 5. 2016 na zahradě 1. ZŠ Rodinný festival. 
 
28. 5. 2016 byla na Bolevecké návsi odstartována Jízda historických vozidel okolím Plzně. 
Letos se jednalo o 27. ročník této akce, která patří k jedněm z největších podobného 
druhu v republice. Všechny stroje absolvovaly trasu v délce asi 75 km krajinou 
Úněšovska. 
 
3. ročník Sousedského jarmarku v Bolevci, který se konal 28. 5. 2016, nesl podtitul 
Sousedé zblízka i z daleka společně na Padákové šňůře. Akce se zúčastnilo 300 lidí a 
zapojilo se do ní aktivně 14 organizací. 
 
9. 6. 2016 představilo Středisko volného času Radovánek celoroční činnost zájmových 
útvarů. Na akci Zahradní slavnost se podílela také MP Plzeň a SDH z Bolevce. Za dětmi 
z kroužku Malý strážník – detektiv přišli do Radovánku psovodi MP Plzeň. Nakonec 
psovodi vzali děti na krátkou obchůzku do okolních ulic, kde je čekalo i fingované 
přepadení. 
 
V atriu Gymnázia F. Křižíka vznikl v roce 2015 venkovní výstavní prostor. V červnu 2016 
zde proběhla výstava věnovaná třem plzeňským komiksovým výtvarníkům s názvem 
Komiks v Plzni žije – žijeme komiksem! Své práce zde prezentovali od 8. do 30. 6. 2016 
Pavel Trnka, Václav Šlajch a Vhrsti (Vojtěch Jurík). Výstavu podpořilo město Plzeň a MO 
Plzeň 1. 
 
Poprvé se Totem se svou Městskou mezigenerační zahradou připojil k celorepublikové 
akci Víkend otevřených zahrad v době 11. - 12. 6. 2016.  
 
Speciální zakončení prvního pololetí si užili žáci dvou škol začleněných do projektu 
´Viktorka do škol´. Žáci 3. a 7. třídy ze 17. ZŠ v ulici na Malické a šesťáci z 13. ZŠ z ulice 
Habrmannovy dorazili na předávání vysvědčení přímo do prostor Doosan Areny. 
V domově fotbalové Viktorie nejprve absolvovali komentovanou prohlídku stadionu, 
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nechyběla ani možnost fotografií s mistrovským pohárem. Poté již v tiskové místnosti 
převzali vysvědčení z rukou fotbalisty Vaška Pilaře. 

V době od 3. do 8. 7. 2016 připravil Motýl, z. ú. letní pobyt pro rodiny s dětmi ve Vidžíně 
u Bezvěrova a v době od 10. do 13. 8. 2016 ve Střelských Hošticích letní pobyt plný 
pohybu. 
 
Radovánek pro r. 2016 připravil 4 pobytové a 8 příměstských letních táborů pro děti. 
 
Po úspěšné pěvecké soutěži se v roce 2016 žáci 34. ZŠ zapojili do výtvarné soutěže 
v projektu Viktorka do škol. Úkolem bylo namalovat libovolného hráče FC Viktorie Plzeň 
v životní velikosti. Ze 140 odevzdaných obrázků zabodovalo dílo děvčat Hany a Lenky 
Kočandrlové a Nikoly Tamášové z 8. ročníku v podobě fotbalisty Jana Kovaříka a obsadily 
1. místo v soutěži. 
 
Poslední neděle v srpnu se v areálu požárního cvičiště na Košutce uskutečnilo rozloučení 
dětí s prázdninami. Hasiči ve spolupráci s MP Plzeň SDH Úněšov a ZDZS Plzeň připravili 
škálu her, soutěží, ukázek výcviku i ukázku protipožární techniky.  
 
Do prvních tříd plzeňských základních škol, jejichž zřizovatelem je město, nastoupilo 
1. září 2016 celkem 1 839 dětí. Celkový počet žáků ke stejnému datu činil podle informací 
z magistrátního odboru školství 13 814. Do městských mateřských škol bylo přijato 
celkem 1 805 dětí. K prvnímu září 2016 v nich bylo ještě 57 volných míst. Celková 
kapacita městských mateřských škol činila v té době 5 162 míst.          
 
Úplně nová třída s kapacitou 28 dětí byla otevřena v září 2016 v 87. MŠ. Vznikly zde nové 
prostory za rekordně krátkou dobu letních prázdnin. MO Plzeň 1 investoval do jejich 
rekonstrukce a dalších oprav v rámci školky 6,5 milionu Kč. 
 
Stacionář Človíček a DOZP Nováček v září 2016 podnikly svou premiérovou komunitní 
akci - cestu mezi domy se čtyřmi zajímavými zastaveními. Akci podpořil starosta 
MO Plzeň 1 Miroslav Brabec. 
 
Svoji šestou kulturní sezonu přichystal od září 2016 sál L-klub Obvodní knihovny 
Lochotín. Nadcházející sezona byla hlavně ve znamení divadelních představení, koncertů 
mnoha žánrů i tanečních večerů. Nechyběly ani cestovatelské pořady. Mnoho akcí klub 
nabídl dětem a mládeži i seniorům. 
 
28. 9. 2016 roztočil Totem U Zvonu velké kolo venkovní putovní výstavy České stříbro 
2016. Fotoportréty žen s vlastnostmi rodinného stříbra objektivem Karla Cudlína 
–  výstavním objektem je 12 m vysoké otáčející se kolo s portréty. 
 
Pro školní rok 2016/17 připravil Radovánek na pracovišti Komenského přes 50 kroužků 
pro žáky i předškoláky v oblastech sportovních, tanečních, technických, výtvarných 
i přírodovědných. Mezi novinky patřila Školička Mašinka, Předškolák, Hra na klávesy, 
Hudební laboratoř, Otevři se tvoření, Aerobik aneb hudebně pohybové hrátky, Modelář, 
NERF Pistol's club, Kulinářská dílna, Koumák, Organizační klub, MZ Dance Team – základy 
sportovního tance. 
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21. září 2016 byl ve Středisku volného času Radovánek v Ledecké ulici otevřen druhý 
ročník kroužku Malý strážník. Novinkou byl v Radovánku Nový ateliér zahrnující Hru na 
klávesy, Hudební laboratoř, Otevři se tvoření, Papírový, plastikový modelář a Kulinářská 
dílna. 
 
30. 9. 2016 se konal slavnostní večer k ocenění činnosti dobrovolníků v Plzeňském kraji. 
Pod záštitou hejtmana Václava Šlajse a starosty MO Plzeň 1 Miroslava Brabce pořádala 
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA již 11. ročník akce nazvané Křesadlo. 
Nominováno bylo 41 dobrovolníků či dobrovolnických skupin. 
 
Totem na podzim sklízel plody své práce. Nejvyšší ocenění za dobrovolnickou práci 
– Křesadlo si odnesla Vendulka Koupilková. Totem vedle ní k ocenění vybral z velké 
skupiny 300 dobrovolníků ještě Marii Křečkovou, která dochází k dětem do FN, Hanu 
Čadovou, lektorku v Totemu a skupinu dobrovolníků, kteří v rámci mentoringových 
programů dlouhodobě podporují děti a rodiny v ohrožení. 
 
Koncepci práce Totemu v oblasti práce se seniory ocenili na mezinárodní konferenci 
v Brně čeští i zahraniční odborníci. Ocenění převzala ředitelka Totemu Vlasta 
Faiferlíková. 
 
Regionální hospodářská komora s podporou MO Plzeň 1 uspořádala 6. 10. 2016 na SPŠD 
Soutěžní den technických dovedností pro žáky ZŠ na území MO Plzeň 1. Základem 
soutěže byla týmová práce s elektronickou stavebnicí. Akci finančně podpořil MO 
Plzeň 1. 
 
15. 10. 2016 se konala tradiční soutěž Cesta z pohádky do pohádky, kterou pořádal SDH 
Plzeň Bolevec a MO Plzeň 1. Zúčastnilo se jí 19 družstev ve třech věkových kategoriích. 
 
V Gymnáziu F. Křižíka vznikají úspěšné odborné práce. V roce 2016 dosáhli výrazných 
úspěchů oktaváni se svými maturitními pracemi. Anna Linhartová s prací o rostlinných 
barvivech získala 1. místo v krajském kole SOČ a poté 6. místo v celostátním kole 
z biologie. Lubomír Bartoš s prací Zajímavé fyzikální konstanty obsadil 1. místo 
v okresním kole SOČ z fyziky. 2. místo v okresním kole SOČ pak získal oktaván Hynek Holý 
s prací na téma polárních září. 
 
Spolek Boleveckých rodáků už v 70. letech oslovil tehdejší obvodní národní výbor 
s návrhem na uchování historických- dobových prvků na území Bolevce. Jednalo se tehdy 
o Boží muka Pechátovská, Gryspekovská, Steklinovská a o Památný sloup. V polovině 
roku 2016 odsouhlasil nejvyšší orgán spolku návrh na opravy, čištění a impregnaci těchto 
prvků včetně dalších, nacházejících se v přírodní části kolem boleveckých rybníků. 
 
V listopadu a prosinci bylo možné v Totemu vidět unikátní výstavu tvorby cizinců, kteří 
nějakou dobu žijí v Plzni. Vystavovaly tu různé národnosti – Vietnamka, Mexičanka, 
Ukrajinec, Uzbekistánka, Běloruska nebo Kurd. 
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Totem nabídl v adventním čase roku 2016 řadu akcí, např. adventní koncerty, klub 
Literární povznesení, či odpoledne deskových her v klubu Kafíčko. V Dobrokavárně se 
zase zájemci mohli dozvědět o dobrovolnické službě. 14. 12. 2016 byla zahájena výstava 
fotografií, která byla v Totemu k vidění do 27. 1. 2017. 16. 12. 2016 pak proběhlo 
v Totemu Andělské zvonění a 19. 12. další ze setkání Na kus řeči s..., kdy přišel nový 
biskup Tomáš Holub. 
 
16. ročník oblastního kola Dětské porty pořádal v polovině listopadu 2016 Radovánek 
z Ledecké ulice v Sokolovně Bolevec. Do soutěže se přihlásilo 54 mladých muzikantů, 
z Plzně, Starého Plzence, Stodu, Dobřan, Holýšova, Chrástu a Zbirohu, kteří vystoupili ve 
22 soutěžních formacích. 
 
Hodnotila nejen porota z řad plzeňských muzikantů, ale také diváci, kteří ocenili Duo 
TOMÁŠ a BÁRA a skupinu DÉ DOMHNAIGH (česky neděle). Jako host vystoupil Jakub 
Červený. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do republikového finále, které se 
mělo konat začátkem června 2017 v Ostravě, a také do republikového kola nové soutěže 
FOLKY TONK, které se mělo uskutečnit začátkem února 2017 v Praze. Soutěž podpořil 
MO Plzeň 1.  
 
V listopadu 2016 proběhl 26. ročník Poslední kádě, závěrečné tečky soutěžní sezóny 
dobrovolných hasičů v Plzni. Organizace se ujali dobrovolní hasiči z Bolevce a Úněšova a 
Košutky. Nastoupilo 28 družstev, z toho 7 družstev žen. 
 
Neformální skupina Maják Plzně navázala na rozdávání Betlémského světla v poustevně 
v Lochotínském parku, do které se v roce 2013, zhruba po padesáti letech, vrátila socha 
poustevníka Lochoty. Světlo se rozdávalo 23. 12. 2016 
 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
Pro návštěvníky byl v zimě 2016 připravený ve spolupráci se sdružením Iris bohatý 
program. Ukázalo se, že stále více milovníků zvířat přichází do plzeňské zoologické a 
botanické zahrady v zimě. Více je vidět na vlky, svojí elegancí vynikají irbisové, tygři 
i pumy. Ale zdatně jim sekundují zebry nebo několik druhů otužilých a činorodých opic.  
 
Část dne stráví venku kočkodani, giboni nebo makakové. Pokud vysloveně nemrzne, 
zdravotní procházkou nepohrdne ani nosorožec indický Baabuu. Úžasnou podívanou 
jsou plameňáci na sněhu, při výrobě koulí lze občas „načapat“ i šimpanze. Jedinými zcela 
ukrytými chovanci jsou dřímající medvědi ve svých doupatech a také hibernující 
suchozemské želvy.  
 
V únoru 2016 nechyběly cestopisné a přírodovědné přednášky na statku Lüftnerka. 
Zahrada má k dispozici velké množství vytápěných pavilonů, jako jsou například Tropický 
pavilon s Královstvím jedu, Tajemný svět africké noci, Madagaskar, pavilony žiraf a 
nosorožců, Svět v podzemí s expozicí Past na rovníku nebo Sonora.   
 
Samičce nosorožce indického Marušce v plzeňské zoologické a botanické zahradě byly 
2. února 2016 už dva roky. Oslava s dortem, který tradičně připravili chovatelé, se 
uskutečnila v den narozenin. Kvůli záchovnému programu těchto ohrožených zvířat bylo 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2016 Stránka 36 

 

rozhodnuto, že další narozeniny oslaví už v jedné z francouzských zoologických zahrad, 
kde by měla časem na svět také přivést potomky. 
 
Tsimanampetsotsa (malgašsky ptačí ráj) byla v roce 2016 jednou novinek plzeňské 
zoologické a botanické zahrady, která patří mezi nejstarší v České republice.  Byli tam 
ptáci Madagaskaru. 
 
Jednou z dalších novinek byl v roce 2016 projekt nazvaný Strom jako ekosystém. 
V koruně velikého starého dubu vznikl domek, do kterého se zejména malí návštěvníci 
zahrady dostanou po provazovém žebříku. Přitom mohou pozorovat po celý rok, jak 
strom žije, a domeček bude plný informací z rostlinné i živočišné říše. Navíc je z něj 
úžasná vyhlídka. 
 
Po osmileté přestávce se v plzeňské zoo podařilo odchovat čtyři mláďata vlka 
hřivnatého. 19. 4. 2016 dostala jména podle hrdinů z příběhů Harryho Pottera  - Harry, 
Hagrid, Houdini a Hermiona. 
 
 

 
 

Obr. 18: Vlčata svým chovatelům dělala velkou radost 
  
Další novou expozicí byla v roce 2016 stálá výstava v pavilonu nosorožců, na které jsou 
k vidění nádherní živí tropičtí motýli spolu s mravenci a rostlinami, se kterými žijí 
v symbióze. K vidění jsou různé druhy tropických mravenců v prosklených mraveništích. 
Návštěvníci nahlédnou do největšího soukromí tohoto hmyzu. 
 
Mochna stříbrná, rozrazil alpský, hledíček, vrba nebo šťovík, to je jen drobný výčet 
horské flóry, která představuje v dubnu 2016 otevřenou expozici Hory Evropy v plzeňské 
zoologické a botanické zahradě. Cesty se skalkami z různých druhů hornin umožňují 
procházku Evropou od západu k východu, ale také stoupání z montánního pásma přes 
subalpínské po alpínské. Expozice ukazuje flóru celkem 16 evropských pohoří od Korsiky, 
přes Alpy, Apeniny, Pyreneje a Sierra Nevadu až po Karpaty. 
 
Na červen připravili pracovníci Zoologické a botanické zahrady města Plzně mezi 
pavilony nosorožců a lam botanickou lahůdku pojmenovanou Soukromí rostlin, na níž se 
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zájemci seznámili s tím, co rostliny dovedou, třeba, jak umí střílet semena. V pavilonu 
Mediterraneum byly v květnu otevřeny dvě malé expozice vzácných jedovatých 
růžkatých a tureckých zmijí. 
 
Od července 2016 byla k vidění další botanická expozice s názvem Rostliny v životě 
člověka, na které byly užitkové a jedovaté exponáty. Navazovala na loni otevřené 
Království jedu, ve kterém jsou k vidění nejjedovatější hadi světa.  V září 2016 zoo 
otevřela zajímavou botanickou expozici Mimikry - rostliny a hmyz. Návštěvníci mohli 
vidět motýly, strašilky a další druhy hmyzu. Prakticky každý z nich má v sobě nějaké 
mimikry, některé jsou úplně bizarní a absolutně dokonalé.  
 
Poblíž Lochotínského amfiteátru vzniklo nové dětské hřiště. První týden v září 2016 ho 
tam otevřeli zástupci zoo společně se zástupci městského obvodu Plzeň 1, který se na 
jeho vybudování podílel.  
 
Koncem roku 2016 pak bylo v areálu zoo zpřístupněno nové zimoviště pro ptáky. Vedení 
zoologické a botanické zahrady v roce 2016 zároveň pracovalo i na dalších záměrech, 
které si vyžádají stovky milionů korun. Souvisejí také s pokračováním projektu Stopy 
člověka v přírodě, který vychází ze schváleného a postupně realizovaného generelu 
rozvoje zahrady. Jeho posláním je ukázat interaktivní formou vznik lidské civilizace a 
postupné ovlivňování přírody člověkem.  
 
Ředitel se nevzdal ani dlouholetých plánů na rozšíření areálu za silnici směrem k řece 
Mži, kde má asi patnáct hektarů luk.  Tam hodlá zoo časem postavit pavilon a výběh pro 
slony, který přijde ve skromější variantě na 150 a v luxusnější až na 400 milionů korun.   
  
Velmi úspěšné byly v roce 2016 i chovy zvířat v plzeňské zoo. V lednu přibyla dvě 
mláďata kosmana zakrslého a mládě tamarína sedlového.   
 
Velkou slávou v roce 2016 bylo, když se v plzeňské zoologické a botanické zahradě po 
42 letech narodilo mládě lva berberského. Samička dostala jméno Amira, což znamená 
v překladu princezna. Její matkou je dvouletá lvice Tamika. U poddruhu lev berberský 
šlo o první mládě v historii plzeňské zoo. Lev berberský přežil jen díky marockému králi 
a od 70. let dvacátého století je chován v několika zoologických zahradách. V České 
republice se mu daří v olomoucké zoo, odkud pochází plzeňský chovný samec Mates, 
otec Amiry. Lvice Tamika je jednou ze dvou sester z Hannoveru, které přicestovaly v září 
2015. 
 
FN Plzeň 
Začátkem ledna 2016 mohli účastníci tiskové konference ve FN Plzeň sledovat v přímém 
přenosu operaci 3D laparoskopem. Tato speciální laparoskopická sestava byla prvním 
přístrojem svého druhu v této nemocnici. Základním rozdílem mezi 2D a 3D zobrazením 
je prostorový vjem. Standardní současné laparoskopické přístroje umožňují pouze 
plošné zobrazení, ve kterém operatér nevidí do hloubky. Při operaci s přístrojem Einstein 
Vision  mají všichni členové operačního týmu nasazené 3D brýle, díky kterým přesně vidí 
anatomické struktury v operačním poli, včetně hloubky operovaného místa. 
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Operatér vidí více detailů a hlavně vnímá hloubku. Práce s přístrojem je pro lékaře 
přesnější, komfortnější a bezpečnější. Pacientům přináší menší riziko možných 
komplikací, tím pádem kratší hospitalizaci a rychlejší rekonvalescenci. Jednou ze 
soustavných priorit rozvoje FN Plzeň je pořizování nové zdravotní techniky. Snaží se 
pacientům nabízet nejlepší dostupnou technologii a právě 3D laparoskopická sestava 
posouvá možnosti miniinvazivní chirurgie. 
  
Prvním miminkem, které přišlo na svět na Gynekologicko - porodnické klinice FN Plzeň 
v roce 2016, byla Adrianka s mírami 3200 gramů a 50 centimetrů. Narodila se 13 minut 
po silvestrovské půlnoci. Na nedostatek nastávajících maminek si porodnice FN Plzeň 
stěžovat nemohla. I když republikové statistiky naznačovaly pokles nově narozených 
dětí, ve Fakultní nemocnici Plzeň byla čísla stále vysoká. Gynekologicko-porodnická 
klinika společně s Neonatologickým oddělením přivedla za rok 2015 na svět více jak 3300 
dětí.   
 
Na jaře 2016 převzal ředitel FN Plzeň výsledky dotazníkové akce, která se věnovala 
spokojenosti pacientů této nemocnice s jim věnovanou péčí. 80 % dotázaných pacientů 
uvedlo, že je s péčí spokojeno. Tradičně nejhůř oznámkovali jídlo – souvisí to však s tím, 
že většina jejich nemocí je spojená s dietou, a ta jim nechutná. 
 

 
  
Obr. 19: Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek přejímá od zpracovatele dotazníkové akce 

Tomáš Reitera její výsledky 
 
700 milionů korun vynaložila v roce 2016 Fakultní nemocnice Plzeň na výstavbu pavilonu 
chirurgických oborů, parkovacího domu a dalších projektů, aby zlepšila komfort pro 
nemocné i zaměstnance. Sto milionů ze sedmi set činily dotace. Na přístrojové vybavení 
byla vyčleněna částka tři sta milionů, z čehož podstatnou část představují finance na 
modernizaci a obnovu vybavení onkogynekologického centra a perinatologického 
centra.  
 
V polovině února 2016 začala výstavba nového parkovacího domu. Po svém dokončení 
koncem roku nabídl čtyři sta míst pro vozidla zaměstnanců fakultní nemocnice, kteří 
uvolnili prostor před hlavním vchodem F nebo přímo v areálu nemocnice pro pacienty. 
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Čtyřpatrová budova byla posazena do svahovitého terénu pod kuchyní, kousek nad 
spodním vjezdem z Roudné do nemocnice.  
  
V polovině února 2016 nemocnice také zahájila rekonstrukci ambulancí chirurgické 
kliniky. Po svém dokončení za čtyři měsíce získali pacienti větší komfort a zkrátily se 
čekací doby před ošetřením.  
 
Nejočekávanější stavbou, která se v roce 2016 pečlivě připravovala, byla výstavba 
nového pavilonu chirurgických oborů. Nová budova poskytne pacientům celkem 
450 nových lůžek a umožní sjednocení chirurgických odborností do jednoho celku. Pro 
pobavení nejmenších návštěvníků v areálu nemocnice na Lochotíně vznikne také 
moderní dětské hřiště, naplňující veškeré požadované bezpečnostní aspekty. 
 
Výrazně se uvolní prostory v nynějších budovách lochotínského areálu a postupně se 
začnou na Lochotín stěhovat některá borská pracoviště. To umožní rozvoj borské části 
nemocnice.   
 
Dětská klinika byla v roce 2016 zapojena do projektu, ve kterém odborníci Fakultní 
nemocnice Plzeň a Západočeské univerzity v Plzni spolupracují na vývoji softwarové 
aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě, sledování a také výzkumu 
Crohnovy choroby u dětí. Tato nemoc je závažné chronické zánětlivé střevní 
onemocnění, které vyžaduje složitou trvalou léčbu, často také i chirurgický zákrok a 
velmi nepříznivě ovlivňuje život dětí. Myšlenka této vzájemné spolupráce oslovila Hnutí 
na vlastních nohou Stonožka. 
 
Do projektu jsou zapojeny děti v celé zemi. Hnutí na vlastních nohou Stonožka funguje 
na myšlence Děti dětem, děti pro děti. Všechny školy byly osloveny s výzvou: Děti, pojďte 
podpořit vědu a výzkum a namalujte obrázek na téma Věda, která léčí. Pokud nechcete  
malovat, pošlete esej na téma Jak bude vypadat věda 22. století. Zapojte se do prestižní 
celorepublikové soutěže a podpořte svou účastí vědu a výzkum, které pomohou v léčbě 
malých, vážně nemocných dětí.  
 
Zapojením dětí do celé akce byla veřejnost seznámena s problematikou Crohnovy 
choroby a řada sponzorů se rozhodla, že finančním příspěvkem může napomoci mnoha 
závažně nemocným malým pacientům. 
 
Každým rokem tráví Vánoce ve Fakultní nemocnici v Plzni téměř 900 pacientů na 
nemocničním lůžku. Všichni zaměstnanci se snaží dělat maximum pro to, aby tyto svátky 
i v nemocnici měly hezkou atmosféru. I proto čtvrtým rokem fakultní nemocnice v roce 
2016 rozsvítila Vánoční strom splněných přání na svých webových stránkách.   
 
Veřejnost nadělila jeho prostřednictvím dárky malým pacientům a nezapoměla ani na 
dlouhodobě ležící nemocné na odděleních LDN a sociálních lůžkách. Všichni obdarovaní 
se dozvěděli, kdo jim dárek pořídil.  
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    10. Sport 
 
Na VII. Zimní olympiádě dětí a mládeže ve dnech 17. - 22. 1. 2016, které se zúčastnilo 
1040 sportovců ze 14 krajů ČR, získal v celkovém hodnocení Plzeňský kraj 9. místo. 
V disciplíně Disco Dance plzeňský tým Unique taneční školy Evy Vysloužilové obsadil 
5. místo. 
 
Od nového roku 2016 se o sportovní areál Prokopávka, který je majetkem města, stará 
TJ Lokomotiva Plzeň. Uspěla ve výběrovém řízení o provozování areálu. Město s ní 
uzavřelo nájemní smlouvu na 13 let, zároveň by z městské pokladny měly plynout 
potřebné finance do nezbytných oprav a modernizace sportoviště. Technický stav 
odpovídal stáří, což je zhruba 40 let. Žádné větší opravy či modernizace za tu dobu 
prakticky prováděny nebyly. 
 
Provozovatel neměl po uzavření smlouvy nedostatek zájemců o pronájem, především     
sportovní haly na tradiční sálové sporty. Bylo však nezbytné ji opravit, stejně jako   
opravit travnaté hřiště pro fotbalisty a připravit pro výstavbu hřiště s umělým povrchem.   
 
Plavkyně Tereza Polcarová a karatista Radek Štádler se stali nejlepšími sportovci Plzně 
za rok 2015 v kategoriích staršího žactva a dorostu a byli oceněni v Obřadní síni plzeňské 
radnice. Akci připravila Nadace sportující mládeže pod záštitou primátora Martina 
Zrzaveckého. Nejlepším sportovcům z MO Plzeň 1 přišel pogratulovat starosta Miroslav 
Brabec. Dalšími oceněnými z MO Plzeň 1 byli Jan Hora, mladší žactvo (badminton), Marie 
Horáčková, dorost (lukostřelba), 1. LK Plzeň, žactvo (lukostřelba), DHC Plzeň, mladší 
žákyně (házená), HBC Plzeň, starší žáci (hokejbal) a SSK Talent-90 při Bolevecké ZŠ, starší 
dorostenci (házená). 
 
Od začátku dubna 2016 se žáci ZŠ z prvního městského obvodu učili bruslit ve Sportparku 
na Lochotíně. Unikátní kluziště v parku U Bazénu se na dopoledne stávalo místem, kde 
si děti ZŠ užívaly hodiny tělesné výchovy netradičním způsobem a učily se zde zvládat 
základy bruslení. 
 
Finále Sportovní ligy v házené základních škol o Pohár ministryně školství hostila 
6. až 8. 4. 2016 dubna Základní škola Bolevecká v Plzni. Účastníky soutěže se staly školy, 
které se zapojily se svými družstvy do jakéhokoliv postupového kola Sportovní ligy 
v atletice, minifotbalu, basketbalu, florbalu, volejbalu a házené. Byla určena žákům 
2. stupně základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií z ČR.  
 
Fotbalisté FC Viktoria Plzeň obhájili koncem dubna 2016 titul v české lize. Oslavy 
čtvrtého triumfu v historii nebraly konce a šampaňské teklo proudem. Na získání titulu 
měli podíl i fanoušci, jejich počet byl rekordní a své mužstvo skvěle podporovali. Na 
domácí zápasy jich chodilo průměrně přes deset tisíc.  Takovou návštěvnost neměl žádný 
jiný český klub.    
 
30. 4. 2016 se uskutečnil II. ročník turistického pochodu Na Pančavu, který zorganizoval 
OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň a KČT, odbor Optimist Plzeň. Stejné organizace připravily 
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spolu s Totemem 8. 5. 2016 již X. ročník mezigeneračního turistického pochodu Májový 
senior puchýř a duhová cesta. 
 
Severní věž v rohu Doosan Areny ve Štruncových sadech, kde hrají domácí zápasy 
fotbalisté FC Viktoria Plzeň, byla na jaře 2016  hotová. V té době začala stavba jižní věže, 
která měla být postavena v závěru stejného roku. Práce financuje klub a zaplatí za to 
zhruba 90 milionů korun. Věže mají být ve viktoriánských barvách, tedy červené a 
modré. Po 40 letech přejdou do majetku města Plzně.     
 
Počátkem května 2016 ožilo největší plzeňské sídliště házenou. Memoriál Karla Šulce, 
největší turnaj pro nejmenší házenkářky, přilákal jako každoročně do Plzně několik set 
mladých sportovkyň. V roce 2016 se setkaly již po pětadvacáté. Turnaj proběhl na šesti 
hřištích.   
 
První Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje 2016 proběhly 21. 5. Akce se zúčastnilo 
37 aktivních sportovců a rozhodčích z řad seniorů. Věk závodníků se pohyboval v rozmezí 
65 – 82 let. Akce probíhala v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem, které ji 
organizovalo na hřišti 1. ZŠ. Totemový tým se umístil na 3. místě a v soutěži jednotlivců 
Absolutní vítěz získala jedna jeho členka 3. místo. 
 
Extraligový titul vybojovali už potřetí za sebou v závěru května házenkáři Talentu M.A.T. 
Plzeň. Ve finále porazili nejlepší tým základní části Duklu Praha 3:1 na zápasy, 
v posledním utkání vyhráli doma 24:19. Celkově se tak stali ligovými mistry už pošesté. 
 
Historický úspěch si v roce 2016 připsali starší žáci florbalového oddílu FBC Plzeň, kteří 
na květnovém mistrovství ČR obsadili 4. místo. Úspěch ocenil starosta městského 
obvodu Plzeň 1 Miroslav Brabec a starší žáky i s trenérem přijal v obřadní síni ÚMO Plzeň 
1, kde jim osobně poděkoval. 
 
11. 6. 2016 proběhl triatlonový festival na Boleveckém rybníku. Šlo o ambiciozní třídenní 
akci. První den byl odstartován krajským otevřeným mistrovstvím ZŠ a SŠ. Soutěžilo se 
v tzv. Aquatlonu, následoval Triatlon pro Dětské domovy. Druhý den ožila hráz rybníka 
závody žáků, dorostu, juniorů i Elite seriálem Českého poháru v triatlonu. Poslední den 
byl zaměřen na sportování veřejnosti. 
 
Sportem žila během letní olympiády v brazilském Rio de Janeiru Plzeň. Jako jedno ze čtyř 
měst v České republice otevřela svůj olympijský park, a to od 5. do 21. srpna. Areál 
s pódiem, velkoplošnou obrazovkou, zázemím pro občerstvení, odpočinek, ale i sekcemi 
pro aktivní sport vznikl za OC Plzeň Plaza. Návštěvníkům nabídl přenosy z Ria, závody, 
exhibice, koncerty, autogramiády a další. Kromě toho Plzeň zpřístupnila řadu sportovišť, 
spustila unikátní štafetu i příměstské tábory a kempy pro několik stovek dětí i mladých 
lidí a také nachystala vlastní zahajovací ceremoniál. 
 
Plzeňský olympijský park přinesl 17 dnů sportovních přenosů z 31. letních olympijských 
her v Rio de Janeiru, 126 hodin sportování a rodinného programu, dvě písečné pláže, 
setkání s desítkami významných sportovních osobností a především možnost vyzkoušet 
si až 54 sportovních disciplín. Navštívilo ho přes 100 tisíc lidí, tedy 4x víc, než se 
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předpokládalo. Město také v průběhu konání akce provedlo v parku návštěvnický 
průzkum, z něj vyplynulo, že do Plzně kvůli olympijskému a sportovnímu dění přijeli lidé 
i z Prahy a dalších míst České republiky.           
 
Sport park MO Plzeň 1 měl v roce 2016 úspěšný prázdninový provoz. Jen v srpnu se tu 
vystřídalo téměř 1000 návštěvníků. Podzim byl ve znamení dopoledních kurzů pro ZŠ. 
V areálu se odehrál také hokejbalový turnaj, maškarní nebo mikulášská nadílka. 
 
28. 9. 2016 při příležitosti Mezinárodního dne seniorů se uskutečnil 18. ročník 
turistického pochodu Senior pochod. 
 
Nové zázemí pro tréninky mládeže nalezl díky městu Smluvní sportovní klub Talent 
–  90  při Bolevecké základní škole. Nafukovací hala, kterou využívaly stovky jeho dětí od 
minižáků až po juniory, v říjnu 2016 shořela. Klubu se nepodařilo sehnat náhradní 
prostory v tělocvičnách a halách, proto požádal o pomoc město. To házenkářům 
pronajalo tělocvičnu v komplexu Krašovská 30.   
 

 

 
 

Obr. 20: Senioři MO Plzeň 1 se v roce 2016 aktivně zapojili do projektu Jedeme dál a 
absolvují četné procházky s využitím Nordic walking chůze 

 
S příchodem chladnějšího počasí v roce 2016 odstartovala sezóna pro milovníky zimního 
plavání. Při tradičních závodech na Velkém Boleveckém rybníku se závodilo na pět 
tratích. Závody pořádal Klub sportovních otužilců Plzeň. Otužilcům domácího oddílu 
Klubu sportovních otužilců Plzeň se podařilo posunout z 15. na 8. místo.  
 
Soutěže se zúčastnilo 38 plavců z domácího oddílu. Na závody se přihlásilo 200 
závodníků z celé ČR, zúčastnili se i závodníci ze Slovenska, Polska, Německa. V soutěži o 
pohár primátora města Plzně obsadil Klub sportovních otužilců Plzeň bronzovou příčku. 
 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2016 Stránka 43 

 

Kluci z florbalového oddílu FBC Plzeň získali koncem roku 2016 v kategorii do 14 let 
bronzové medaile na turnaji Gothia Innebandy Cup ve švédském Göteborgu. 
 
 

 
 

Obr. 21: Úspěšní florbalisté u starosty Miroslava Brabce 
 

OT Aktivní stáří Rozvoj Plzeň a KČT připravil na 3. 12. 2016 již 17. ročník turistického 
pochodu Loučení s rokem, na 26. 12. 2016 již 22. ročník Vánočního pochodu a na 
31. 12. 2016 pak Silvestrovský pochod. 
  
Zastupitelé města schválili v roce 2016 novou koncepci sportu. Dokument nahradil 
strategii z roku 2008, zaměří se na rozvoj sportovního odvětví v Plzni, jeho podporu na 
několika úrovních a zlepšení kvality života Plzeňanů. 
 
Sportovní areál za 54,6 milionu korun včetně DPH dokončilo v roce 2016 město. Hlavní 
hřiště, tréninková plocha i provozní objekt s kancelářemi, kabinami, šatnami a dalším 
zázemím včetně tribuny s 230 sedadly vznikly na „zelené louce“ ve Skvrňanech. Areál 
s celkovou plochou 2,4 hektaru slouží jako náhradní hřiště pro SK SLOVAN Plzeň 1910, 
dříve TJ Slovan Spoje Plzeň. Klub ho získal na základě darovací smlouvy jako náhradu za 
své hřiště, které se nachází na pozemcích v lokalitě Bory. Ty město potřebuje 
v souvislosti s připravovaným projektem budování tramvajové trati na Borská pole.                                                                                                   
 

 
    11. Bezpečnost 
 
Policie: 

V roce obvodním oddělení Plzeň 1 se v roce 2016 staralo o bezpečnost 30 policistů, 

z toho 22 v přímém výkonu služby na ulici. Vyzdvihnout bylo třeba zejména významné 

snížení nápadu trestných činů oproti roku 2013 téměř o polovinu. Nejvíce se podařilo 

eliminovat tzv. pouliční kriminalitu. 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2016 Stránka 44 

 

Obdobných výsledků dosáhli i strážníci služebny MP Lochotín a Vinice. Velmi dobrá byla 

i v roce 2016 spolupráce strážníků a policistů v obvodě. Všechny bezpečnostní složky se  

doplňovaly při svých činnostech v rámci celého obvodu. Patřilo k tomu i zajišťování 

veřejného pořádku při četných mimořádných kulturních, společenských a sportovních 

akcích.  

 

Vedení MO Plzeň 1 rozhodlo obnovit současný kamerový systém v obvodu, kde bylo 
umístěno 13 kamer. Záznamy z nich jsou svedeny na ovládací pult kamerového systému 
služebny MP Lochotín. Vzhledem ke stáří kamerového systému již byly některé záznamy 
nekvalitní, proto bude zapotřebí v následujících letech řešit obnovu kamerového 
systému. Jedny z prvních kamer byly instalovány již před 10 lety, poslední kamera v roce 
2015 na sídlišti Vinice. 
 
Na konci roku 2015 bylo ve spolupráci s MP v Plzni provedeno šetření stavu parkování a 
parkovacích míst na území MO Plzeň 1. Byly zjištěny a na začátku roku 2016 
prezentovány tyto skutečnosti: počet zaparkovaných vozidel činil 13 270, počet volných 
parkovacích míst byl 2216, počet dlouhodobě odstavených vozidel nebo vraků byl 28, 
počet vozidel parkujících v rozporu s dopravními předpisy činil 1857. Jako nejkritičtější 
situace se jevila v ulicích Tachovská, Manětínská, Rabštejnská, Nýřanská, Žlutická, 
Toužimská, Kralovická a další.  
 
Požadavek na pořízení detektoru kovů vzešel od MP. Detektor je ideální zejména při 
prohledávání dětských hřišť a pískovišť. Městští policisté mohou objevit díky němu 
injekční stříkačky. Detektor může přispět k odstranění rezavých plechovek, drátů z míst, 
kde si hrají děti. Detektor obvod zakoupil na konci loňského roku za zhruba 11 tisíc Kč. 
4. března byl předveden i veřejnosti na dětském hřišti za Plazou a zároveň předán 
policejní služebně Lochotín. 
 
 

 
 

Obr. 22: Nový detektor kovů v akci 
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Od 1. 4. 2016 zahájilo provoz Dětské dopravní hřiště v Západní ulici v areálu 1. ZŠ. 
V dopoledních hodinách zde probíhala výuka po celý týden pro MŠ. Provoz a výuku 
zajišťovalo středisko Radovánek. 
 
18. 5. 2016 byla uspořádána beseda pro seniory ze Svazu tělesně postižených na téma 
Bezpečnost seniorů. Strážníci Městské policie informovali seniory o možných 
nebezpečích. Setkání se zúčastnilo 65 seniorů a akce se konala v Šafránkově pavilonu na 
území MO Plzeň 1. 
 
V září 2016 odstartoval bezpečnostně preventivní projekt zaměřený na vzdělávání 
veřejnosti z řad seniorů a osob ZTP s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 1. Projekt 
s názvem Plzeňská senior akademie – Vaše bezpečí naše priorita pořádala MP Plzeň ve 
spolupráci s obvodem. Vzdělávací program tvořilo osm přednáškových bloků a tři 
exkurze. 

 

 
   

Obr. 23: Plzeňská senior akademie měla velký úspěch 

 

Hasiči: 

V roce 2016 vydal HZS Plzeňského kraje doporučující stanovisko: Vchodové dveře do 
domů jsou brány jako úniková cesta. Je-li uzamykání vchodových dveří přijato sdružením 
nájemníků jako standardní forma provozního režimu dveří na únikové cestě, lze takové 
jednání kvalifikovat jako porušení povinnosti vytvářet podmínky pro hašení požárů a 
záchranné práce a je zde možná sankce ze strany státního požárního dozoru. 
 
MO Plzeň 1 je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílá Hora a Bolevec. 
Jednotka Bílá Hora, založená v roce 1953, měla v roce 2016 čtyřicet čtyři členů a 
zaměřovala se mimo vlastní činnost i na akce spojené s prevencí kriminality a požární 
ochranu. Jednotka Bolevec čítala 19 členů a rovněž ona pořádala akce v rámci prevence 
kriminality. Obě jednotky se účastní řady požárních zásahů, a to jak v rámci obvodu, tak 
i mimo něj. Všichni členové se těmto činnostem věnují ve svém volném čase. 
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Druhý květnový víkend proběhl 10. ročník soutěže v požárním útoku, která proběhla na 
ploše u HZS PK u hypermarketu Globus. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší (kde 
bylo 33 týmů) a starší (kde bylo 20 týmů). Zpestřením bylo mimosoutěžní vystoupení 
minihasičů ze 78. MŠ. 
 
18. 6. 2016 si Sbor dobrovolných hasičů Plzeň Bolevec připomněl 115. výročí svého 
založení. Součástí oslav bylo i požehnání nového praporu SDH, který nechal zhotovit 
MO Plzeň 1 a sboru ho věnoval. Prapor požehnal biskup František Radkovský. 
 

  12. Osobnost 
 
V roce 2016 uplynuly čtyři roky od smrti primáře MUDr. Vladimíra Kozy, který stál 
u zrodu transplantací kostní dřeně v plzeňské Fakultní nemocnici a přičinil se o to, že se 
tento obor dostal v Plzni na světovou úroveň. Program nastartoval tak dokonale, že 
v něm mohou jeho následovníci stejně usilovně pokračovat.  
 

 
 

Obr. 24: Primář MUDr. Vladimír Koza 
 

   Všechny obory plzeňské Fakultní nemocnice prošly v posledních desetiletích rychlým 
vývojem, málokterý však tak prudce vystoupal prakticky z nuly na vrchol jako 
hematoonkologie. Velkým pomocníkem mu jsou kromě špičkových pracovníků 
hematolo - onkologického oddělení i Nadace pro transplantace kostní dřeně a Český 
národní registr dárců kostní dřeně.   

 
   Za klíčovou lze považovat skutečnost, že v polovině devadesátých let dokázali plzeňští 

hematoonkologové postavit špičkový transplantační program. První transplantaci 
provedli v roce 1991. Tehdy čtyřiadvacetileté pacientce Janě věnovala kostní dřeň její 
sestra. Pacientka žije dodnes a daří se jí dobře.   

   
   V onom startovním roce byla na HOO transplantovaná jediná. Dnes je to zhruba sto lidí 

ročně a plzeňské pracoviště se tím řadí mezi 2 největší transplantační centra v České 
republice, pokud jde o komplexnost celého programu, pak je dokonce na prvním místě. 
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Před více než dvěma desítkami let bylo plzeňským hematologům, které do svého skonu 
v roce 2012 vedl charismatický primář Vladimír Koza, jasné, že je pro další pacienty 
s leukémií, nádory krvetvorby a lymfatického imunitního systému, potřeba hledat 
nepříbuzné dobrovolníky. Proto v roce 1992 vznikla Nadace pro transplantace kostní 
dřeně, jejímž hlavním posláním zůstává podpora dobrovolného dárcovství krvetvorných 
buněk, a proto byl v témže roce založen Český národní registr dárců kostní dřeně.  
 

   O rok později byla na HOO provedena první nepříbuzenská transplantace kostní dřeně. 
ČNRDD, který měl v roce 2016 cca 70 000 dobrovolníků, umožnil realizovat mnoho 
nepříbuzenských transplantací. Díky krvetvorným buňkám dárců byly zachráněny životy 
nemocných po celém světě, stejně tak dárci kostní dřeně z řady zemí dali šanci žít českým 
pacientům.  

 
   Nadace patří mezi nejlepší a nejstabilnější organizace svého druhu v republice. Registr    

je největším a jediným světově akreditovaným registrem dárců ve střední a východní 
Evropě. Za mezinárodně velmi dobrým jménem celého programu stojí práce mnoha lidí, 
protože se na něm s velkým úsilím a zájmem podílí desítka českých nemocnic a stovky 
spolupracovníků.  

 
   Nadace pro transplantace kostní dřeně pamatuje také na rodinné příslušníky pacientů, 

dárce i samotné pacienty, kteří jezdí do Plzně na kontroly. Proto bylo v těsné blízkosti 
lochotínského areálu nemocnice vybudováno centrum U Pramenů, multifunkční 
zařízení, které umožňuje těmto lidem ubytování za symbolickou cenu a nedaleko od 
samotného HOO.   

 
   V plánu je i vybudování moderního transplantačního centra přímo nad některými 

pracovišti Hematologicko-onkologického oddělení. Pod projektem je podepsaná 
světoznámá architektka, nositelka Řádu britského impéria, Eva Jiřičná. I ona podlehla 
před lety kouzlu a nadšení Vladimíra Kozy dělat pro pacienty stále něco nového, pro ně 
prospěšného. 

 

 
 

Obr. 25: Vladimír Koza ve své pracovně 
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Práce Vladimíra Kozy byla in memoriam odměněna u příležitosti devadesátého čtvrtého 
výročí vzniku Československa Vyznamenáním za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a 
školství. Jeho duch jako kdyby stále byl jak mezi spolupracovníky, tak mezi pacienty, 
kterým jeho nezměrná energie a úsilí zachraňovala a stále zachraňuje život.  
 

 
13. Zdroje 
 

             -             Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 4 roku 2016 
             -             Radniční listy 2016  
             -             Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva  
                           MO Plzeň 1 
             -             Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2016 
             -             Webové stránky Českého statistického úřadu 
             -             www.Regionplzen.cz 
             -             archiv kronikářky MO Plzeň 1 Jany Kořínkové 
             -             Nadace pro transplantace kostní dřeně 
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