
  

 
 

Kronika 
 

městského obvodu Plzeň 1 

 
2017 

 
Kronika  má 53 stran 

 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Helena Řežábová 
                                                                                              Starostka MO Plzeň 1 
 

  
 
 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2017 Stránka 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
                                                              
 
 
 
 
 
                                                               Jana Kořínková 
                                                         Kronikářka MO Plzeň 1 
                                           (dle usnesení RMO Plzeň 1 č. 7/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2017 Stránka 2 

 

     1. Počet obyvatel  

              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1 k 1. 1. 2017: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel ………………………….48 329 
Počet cizinců s trvalým pobytem …………………………………………………………………. 1 575 
Celkem…………………………………………………………………………………………………………49 904 
 

 

     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 Poslanecké sněmovny se konaly 20. a 21. října 2017 
 
Celkem kandidovalo rekordních 31 uskupení. Do Sněmovny se nakonec dostalo 9 stran. 
Vítězem voleb se stalo hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, kterého prezident Miloš 
Zeman pověřil 31. října 2017 i sestavením vlády. 
 
Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny 
v 56 volebních okrscích. V seznamech bylo zapsáno 39 592 voličů, bylo vydáno 
23 682 obálek, volební účast činila 59,82 %. Platných hlasů bylo 23 667, to je 99,47 %. 
 
Výsledky hlasování (subjekty, které obdržely hlasy): 
 
Občanská demokratická strana                                                                         (12,82)                      
Řád národa – Vlastenecká unie                                                                          (0,15) 
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI                                                                    (0,10) 
Česká strana sociálně demokratická                                                                  (7,98) 
Radostné Česko                                                                                                     (0,08) 
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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                                                                                   (3,89) 
Komunistická strana Čech a Moravy                                                                  (6,96)                                              
Strana zelených                                                                                                      (1,44) 
ROZUMNÍ – stop migraci, diktát EU                                                                    (0,62) 
Strana svobodných občanů                                                                                  (2,12) 
Blok proti islam. - Obrana domova                                                                     (0,10) 
Občanská demokratická strana                                                                           (0,39)                                                
Česká pirátská strana                                                                                           (11,86) 
OBČANÉ 2011 – Spravedlnost pro lidi                                                                (0,08) 
Referendum o EU                                                                                                   (0,05) 
TOP 09                                                                                                                      (6,47) 
ANO 2011                                                                                                               (29,17) 
SPR – Rep. str. Čsl. M. Sládka                                                                               (0,23)   
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová                 (3,35)                                                                                                                  
Česká str. nár. sociální                                                                                           (0,02)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
REALISTÉ                                                                                                                  (0,95) 
SPORTOVCI                                                                                                              (0,47) 
Dělnická str. soc. spravedlnosti                                                                           (0,16) 
SPD – T. Okamura                                                                                                 (10,07)                                                  
Strana Práv Občanů                                                                                               (0,35) 
 
Zvolení kandidáti za Plzeňský kraj: 
Baxa Martin Mgr.                                                                                                   (ODS) 
Mauritzová Ilona doc. PaedDr. Ph.D.                                                                (BEZPP) 
Chovanec Milan                                                                                                     (ČSSD) 
Valenta Jiří Ph.D. Ing. Mgr. et Mgr.                                                                    (KSČM) 
Bartoň Lukáš Ing. Ph.D.                                                                                        (Piráti) 
Šlechtová Karla Ing.                                                                                              (BEZPP) 
Volný Jan Ing.                                                                                                         (ANO) 
Rutová Miloslava Mgr.                                                                                          (ANO) 
Kořanová Barbora Mgr.                                                                                         (ANO) 
Farhan Kamal MUDr.                                                                                             (ANO) 
Levová Jana                                                                                                              (SPD) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

        3. Rozpočet obvodu 

Celkový objem příjmů MO Plzeň 1 v roce 2017 činil 26 709 tis. Kč.  

  

Daňové příjmy MO Plzeň 1 činily 3 469 tis. Kč. Byly tvořeny místními poplatky (poplatek 

ze psů, za užívání veřejného prostranství a z ubytovací kapacity). Další část daňových 

příjmů tvořily správní poplatky.  

  

Nedaňové příjmy ve výši 59 tisíc Kč byly převážně tvořeny příjmy z úroků, sankčních 

plateb, z pronájmu majetku, pozemků, movitých věcí, objektů mateřských škol, prodeje 

majetku, z reklam.  
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Celkové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2017 činily 149 158 tis. Kč. 

  

Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2017 činily 131 342 tis. Kč.  Z toho 104 764 tis. Kč byly 

provozní výdaje na zajištění chodu úřadu, údržby silnic, zimní údržby silnic, péči a údržbu 

zeleně, dětských prvků, zajištění údržby mateřských škol apod. Provozní dotace dosáhly 

výše 12 669 tis. Kč.   

 

MO Plzeň 1 podpořil i v roce 2017 velké množství sportovních klubů, sdružení a spolků 

různého zaměření prostřednictvím poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1. Pro rok 

2017 byly vypsány I. a II. kola dotačních programů, 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.  

  

V jejich rámci pak byly vynaloženy značné částky na organizace, sdružení a spolky 

působící nejen na území plzeňského prvního obvodu, ale v celém městě.   

 

Byly to například Sportovní klub Talent 90 při Bolevecké ZŠ, TJ Plzeň Košutka, Ski Sport 

Centrum Roudná, Hasiči Plzeň – Košutka, MŠ Kardinála Berana, Svaz důchodců ČR, 

obvodní organizace Plzeň 1, Svaz tělesně postižených, Středisko volného času 

Radovánek, Gymnázium F. Křižíka, Dobrovolnická regionální agentura DoRA, Občanské 

sdružení ProCIT, Mezigenerační dobrovolnické centrum TOTEM, Mamma Help a další.  

 

 
 

Obr. 1: MO Plzeň 1 přispěl i na terapeutické dílny Motýlu 
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Z kapitoly provozních výdajů byly rovněž čerpány prostředky na tisk knihy Plzeň a 

Bolevec za Velké války, vydání CD Muzikantská pohádka, zajištění akcí MO Plzeň 1 jako 

Dětský karneval, vystoupení sboru Andílci, otevření selského dvora, vepřové hody, Pouť 

u Andělíčka, Velikonoce na statku, Den Bolevce, Africké safari, Město her, Rozsvícení 

vánočního stromku, Rukodělný jarmark, Krašovská podzimní slavnost, promenádní 

koncerty. Zároveň byly finance vynaloženy na 37 akcí, na nichž se MO Plzeň 1 podílel 

jako spolupořadatel.  

 

 
 

Obr. 2: MO Plzeň 1 v roce 2017 podpořil i festival Blik blik 

 

Kapitálové výdaje představovaly 17 816 tis. Kč. Z toho stavební investice činily 15 746 tis. 

Kč. Nejvyšší částky putovaly na úpravu komunikace v Západní ulici, parkoviště 

v Sokolovské ulici 34 – 40, v ulici Elišky Krásnohorské 37 – 42, Ledecké a Hořejší ulici. 

Velkou investiční akcí byly úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ.  

 

 
 

Obr. 3: Jedno z nových parkovišť 
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V rámci nestavebních investic byla z kapitálových výdajů hrazena mimo jiné 

modernizace kuchyně 78. MŠ. 

 

 
 

Obr.4: Zrekonstruovanou kuchyni v 78. MŠ si kuchařky nemohou vynachválit 

 

    4. Rozvoj obvodu 

Plzeň dosáhla za rok 2016 přebytku hospodaření 284 miliony korun. Podařilo se jej 
zajistit díky lepšímu výběru daní, vyššími příjmy z pronájmu městského majetku, díky 
úsporám magistrátního úřadu, ušetřit pomohla i úspěšná výběrová řízení. Peníze byly 
v roce 2017 využity na řadu akcí.  
 
Například 20 milionů korun posloužilo na první etapu rekonstrukce kulturního domu 
Peklo, na posílení rozpočtu výstavby tréninkového hřiště u zimního stadionu bylo 
přiděleno osm milionů. Přibližně stejná částka byla přidělena na investiční akce a 
odstranění havarijních stavů na základních školách na území celého města. 
 
Magistrát města Plzně získal ocenění Přívětivý úřad 2017 jako nejpřívětivější úřad 
s rozšířenou působností v rámci Plzeňského kraje. Soutěže, kterou vyhlašuje 
Ministerstvo vnitra České republiky s cílem zmapovat přívětivost a otevřenost úřadů, a 
zhodnotit tak kvalitu nabízených služeb se účastnilo 165 úřadů obcí s rozšířenou 
působností včetně městských částí Prahy.  
 
Plzeňský magistrát tento titul obdržel už podruhé.  Hodnocení se dělalo na základě 
elektronického dotazníkového šetření, v němž bylo sledováno 56 kritérií rozdělených do 
kategorií: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, 
řízení kvality a další aktivity úřadu. 
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11. 1. 2017 Lékařská fakulta UK v Plzni slavnostně otevřela Modrou posluchárnu, která 
je po Biomedicínském centru a budově teoretických ústavů další částí budoucího 
kampusu na Lochotíně. Do něho by výhledově měla patřit celá fakulta. 
 
V roce 2017 se dočkala úprav Západní ulice. Cílem bylo řešit ranní dopravu školáků do 
1. ZŠ a to vytvořením parkovacích stání a také míst pro otáčení vozidel včetně šikmých 
parkovacích míst. Další investicí byl vznik 18 nových parkovacích míst 
v Sokolovské 34  - 40, čtyř míst v Majakovského 1 - 7, devíti v ul. E. Krásnohorské 38 - 42 
a vznik parkoviště s 18 místy v Ledecké a Dolejší ulici. Obvod také vybudoval nové 
chodníky, a to v ulicích Kaznějovská, Břeclavská a mezi ul. Brněnská a Sedlecká. 
  
Jedním z nových trendů v oblasti informačních technologií je Síť internetu věcí. Plzeň 
jako první město v České republice v roce 2017 vybudovala vlastní senzorickou síť LoRa, 
která slouží pro datově a energeticky nenáročnou síťovou komunikaci „věcí“. Tato 
inovativní přístupová technologie dokáže přenést data z míst, kde nejsou jiné možnosti 
připojení, ať již z důvodu neexistence sítí, nebo z důvodu možnosti napájení. Jednou 
z výhod je velmi malý odběr ze zdroje, kdy senzory mohou na malou baterii fungovat 
v řádu měsíců až roků.  
 
Tento projekt je součásti iniciativy Smart City Plzeň, tedy další z řady chytrých řešení, 
jejichž cílem je obyvatelům západočeské metropole usnadnit a zpříjemnit život a 
zefektivnit celou řadu každodenních činností. Díky zprovoznění a zpřístupnění této sítě 
mohou vzniknout například šikovné aplikace, senzory mohou poskytnout informace 
o aktuálním stavu kvality ovzduší nebo výšce hladiny v plzeňských řekách. 
 
V dubnu 2017 byla dokončena úprava okolí Třemošenského rybníka. Třemošenský 
rybník dostal nově zpevněný břeh, mlatovou cestu vedoucí až ke hrázi Kamenného 
rybníka a dvoje kamenná schodiště zajišťující pohodlný vstup do vody.  Pro odpočinek 
od té doby slouží lavičky na opěrných zídkách podél cesty. Stavební úpravy za 
11,7 milionu korun financovalo město Plzeň.   
  

 
 

Obr. 5: Zrekonstruované okolí Třemošenského rybníka 
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Rozsáhlá úprava měla několik důvodů. Žulové terasové opevnění břehů zabrání 
dosavadnímu podemílání břehů a ochrání tak les. Vybudováním schodišť se zlepšila 
možnost vstupu do vody a nově vystavěná cesta vytvořila pohodlnější přístup ke 
Kamennému rybníku.  
 
Třemošenský rybník mívá stabilně kvalitní vodu pro koupání, a to zejména kvůli tomu, 
že se v rybníku mísí čistá voda z Boleveckého potoka a Kamenného rybníka. Stavební 
úpravy vyšly na 11,7 mil. Kč. 
 
Od dubna do června 2017 dostali Plzeňané příležitost při přípravě velmi důležitého 
dokumentu. Jednalo se o návrhovou část strategického plánu ve všech obvodech města. 
Veřejné projednání v MO Plzeň 1 se uskutečnilo 18. 5. 2017. Po dokončení analýz a 
stanovení vize, k níž obyvatelé přispěli více než 300 podněty, přišla na řadu diskuse. 

 
Na území MO Plzeň 1 je v posledních letech ustálená výstavba. Týká se jak rodinných, 
tak bytových domů. Realizovány jsou ve velkém rozsahu také stavební úpravy 
panelových domů. Z velké části je u nich dokončeno zateplení, výměna či rekonstrukce 
výtahů, výměna bytových jader a výměna oken za plastová. 
 
Z důvodu vyšší poptávky po bytech se v MO Plzeň 1 realizuje řada developerských 
záměrů. V roce 2017 tak probíhala výstavba pětipodlažního bytového domu na Roudné 
v blízkosti objektů Sokolovny TJ Prazdroj Plzeň. Dále byla zahájena výstavba domu o šesti 
podlažích v lokalitě Vinice. Schválena byla také výstavba bytového domu v ulici 
O. Beníškové, v jeho blízkosti se připravovala rovněž výstavba dalšího bytového domu.  
 
Na Roudné rovněž v roce 2017 probíhala výstavba tří menších bytových domů. 
U Boleveckého rybníka byla zahájena zástavba čtyř bytových domů. Zahájena byla také 
výstavba bytového domu o 4 nadzemních podlažích v horní části Kotíkovské ulice. V části 
Košutka byly zahájeny pod objektem HZS při ulici Karlovarská hrubé terénní úpravy pro 
Obchodní centrum Plzeň. 
 
V Univerzitním areálu Lékařské fakulty UK v Plzni v aleji Svobody byla odsouhlasena 
dostavba II. etapy. Vedle autosalonu Ford Hornát byl dokončen bytový dům a probíhala 
výstavba druhého. V Zoologické a botanické zahradě města Plzně probíhala výstavba 
nových expozic a stavební práce byly prováděny i ve FN Plzeň.  
 
V průběhu letních prázdnin 2017 byly zahájeny také opravy a udržovací práce 
v objektech MŠ. Nejvýznamnější byly modernizace 78. MŠ v Sokolovské ulici 30 a 
výměna oken v pavilonech 87. MŠ v Komenského ulici 46. Celková cena stavby v prvním 
případě činila 3,7 mil. Kč, ve druhém případě dalších 3,5 milionu Kč. 
 
Téměř 3,7 mil. Kč investoval MO Plzeň 1 do rekonstrukce a modernizace kuchyně 78. MŠ 
v Sokolovské ulici. Prostory byly zrekonstruovány během prázdnin včetně kompletní 
výměny instalací, obkladů či podlah. Další letošní významnou investicí obvodu do 
mateřinek bylo financování výměny oken v 87. MŠ v Komenského ulici, která činila 
3,5 mil. Kč. 
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V roce 2017 byl vypuštěn Senecký rybník jednak z důvodu stavebních prací na novém 
hřišti pro vodní pólo, a především z důvodu odbahnění. Na podzim bylo ze dna rybníku 
odtěženo 10 tisíc m3 bahna. Po tomto vyčištění se výrazně zlepšila jakost a kvalita vody.   
 
MO Plzeň 1 a Útvar koncepce a rozvoje města Plzně připravily v roce 2017 dvě veřejná 
projednávání návrhů regenerací sídlišť Bolevec a Lochotín. Projednání návrhu 
regenerace boleveckého sídliště proběhlo 24. 10. 2017 a druhý návrh pak byl za účasti 
veřejnosti projednán 7. 11. 2017. Návrhy řešily např. využití veřejných prostranství, 
zefektivnění parkování, zklidnění dopravy, rozvoj míst pro herní, sportovní a 
volnočasové využití a podobně.  Cílem všech navrhovaných úprav je zkvalitnění bydlení 
na sídlištích. 
 
Pět projektů se sešlo v soutěži týkající se budoucí podoby vnitrobloku Krašovská na 
Košutce. Porota vybrala vítěze – návrh kladenského architekta Ondřeje Rysa.  
 
Centrální část vnitrobloku jeho návrh nechal volnou, obklopují ji stromy. Zaujal také 
návrh kavárny jako mobilního objektu či psí louka, kde mohou v budoucnosti vzniknout 
případně další garáže. V okolí volné louky by měla mít prostor řada dalších aktivit, 
například dětské hřiště, multifunkční hřiště, prostor pro mládež, altánek v podobě 
čtenářského hnízda či babiččina zahrádka.  
 

 
 

Obr. 6: Vítězný projekt úpravy vnitrobloku Krašovská 
 
Studie na rozvoj sídlišť Vinice a Košutka pro následující roky schválilo na svém posledním 
zasedání v roce 2017 Zastupitelstvo města Plzně. Projekty Regenerace sídliště Vinice a 
Regenerace sídliště Košutka řeší revitalizace veřejných prostranství a zeleně, 
zefektivnění parkování, zpevnění chodníků, rekonstrukce současných i vybudování 
nových hřišť pro děti a jiné úpravy.  
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      5. Doprava 

MMP v roce 2017 jednorázově navýšil prostředky na opravu tramvajových kolejišť 
v Plzni.  
     
Od února 2017 Plzeňské městské dopravní podniky testovaly v ulicích Plzně 7 trolejbusů 
s bateriovým pohonem jako nezávislým zdrojem pohonu. Časem by měly nahradit 
všechny trolejbusy s pomocným dieselagregátem. Zátěžové zkoušky přinesly výborné 
výsledky, a dokonce i v ostrém provozu prokázaly vozy skvělé jízdní vlastnosti. 
                                                
Při opravě Studentské ulice, silnice I. třídy v úseku Plaská – Gerská, pokračovala v roce 
2017 nadále opatření, která tam byla v předchozím roce. Znamená to, že se v místě 
jezdilo do konce března pouze jednou polovinou komunikace. Byl rovněž stále uzavřen 
vjezd do Komenského ulice. 
  
Na území města pokračovala v roce 2017 také III. etapa rekonstrukce tramvajové trati 
trasy číslo 4 v Gerské ulici. Týkala se úseku od zastávky Severka přes křižovatky 
Studentská, Kralovická, Manětínská až po točnu na konečné tramvaje linky číslo 4. 
Investorem akce za 65 milionů korun bez DPH bylo město Plzeň.  
  
8. 3. 2017 byly zahájeny práce na opravě mostu Generála Pattona. Rekonstrukce byla 
rozdělena do tří etap. První fáze byla ukončena 11. 12. 2017. Týkala se směru na 
Lochotín. Tramvaje jezdily po jedné koleji obousměrně, pro auta byly vyhrazeny dva 
zúžené pruhy. Chodník v tomto směru se po počáteční fázi etapy zcela uzavřel.   
 
Most Generála Pattona byl v Plzni dobudován na konci 70. let minulého století a je 
mimořádně důležitou dopravní tepnou, která spojuje Severní Předměstí s centrem. 
Rekonstrukce celého mostu měla být hotová do června 2019. Náklady na stavbu šly ze 
státního rozpočtu a představovaly řádově 138 milionů Kč. Součástí oprav bylo 
i vybudování přeložek inženýrských sítí, nového veřejného osvětlení, trakčního vedení, 
nových chodníků a cyklostezky. 
 
V polovině května 2017 byla dokončena první stavba MO Plzeň 1 v oblasti místních 
komunikací. Jednalo se o stavbu parkoviště za domem v Sokolovské ulici, kde vzniklo 
18  nových kolmých parkovacích stání. V rámci této stavby byl přemístěn chodník v šířce 
2 m a vybudovány přeložky kabelových vedení. 
 
Výstavba třetího jízdního pruhu za více než 11 milionů korun bez DPH byla v červnu 2017 
zahájena na Karlovarské třídě ve směru ze Severního Předměstí do centra města.  
Stavební práce v celkové délce 600 metrů začaly odstraněním svodidel a vybouráním 
krajnice v realizovaném úseku, tedy od křižovatky Karlovarská – Lidická až před napojení 
na takzvaný rondel.  
 
Následně byly zahájeny práce na úpravách a rozšíření vozovky včetně úprav plynovodu, 
vodovodu a kanalizace pod nově vznikajícím třetím jízdním pruhem, položeny byly nové 
kabely veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. Proběhla výstavba 
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nových sloupů pro převěsy trolejového vedení včetně sloupů veřejného osvětlení. 
U Bolevecké ulice byl prodloužen podchod a upraven kolektor.  
 
Po dobu výstavby posloužily směrem do centra řidičům současné dva jízdní pruhy, ale 
zúžené. Třetí jízdní pruh byl vyhrazen pro vozy autobusů linek městské hromadné 
dopravy i pro vozy autobusových linek provozovaných v rámci Integrované dopravy 
Plzeňska.  
                                                         
Oprava Studentské ulice pokračovala v roce 2017 na protilehlé straně komunikace 
v úseku Plaská - Gerská a doprava se přesunula na její již zrekonstruovanou část. Do 
konce července se jezdilo pouze jednou polovinou komunikace. Celá akce byla 
dokončena koncem září 2017. Oprava za téměř 30 milionů Kč zahrnovala výměnu 
konstrukčních vrstev vozovky, zajištění odvodnění, opravu kanalizace, výměnu obrub, 
úpravu zastávkových zálivů, přilehlých zelených pásů a chodníků.  
  
S koncem roku 2017 byly postupně dokončovány plánované stavby MO Plzeň 1. 
V Západní ulici vznikla jednosměrná místní obslužná komunikace včetně šikmých 
parkovacích stání a podélných parkovacích míst. Součástí stavby byly úpravy chodníků, 
míst pro přecházení, úprava veřejného osvětlení a realizace nových uličních vpustí. Další 
dokončenou stavbou byla parkovací stání v Manětínské ulici před domy 10 – 12. Je jich 
celkem 17.  
 

 
 
 

 
 

Obr. 7,  8: Nová parkovací stání v Manětínské a Sokolovské ulici 
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Čtyři nová podélná parkovací stání vznikla v Majakovského ulici. Dokončeny byly také 
některé nové chodníky, a to v Břeclavské u domu č. 10 v délce cca 50 m. Druhý chodník 
byl vystavěn mezi ulicemi Brněnská a Sedlecká v délce 90 m. V místě vyšlapané cesty 
vznikl také chodník o šířce 1,5 m u domů Kaznějovská č. 1 a 3. 
 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje koncem roku 2017 provedla opravu povrchu 
Gerské ulice, a to v obou směrech mezi křižovatkou se Studentskou ulicí a nedávno 
dokončenou rekonstrukcí části Gerské u prodejny Albert. Druhý úsek opravy byl 
vymezen zrekonstruovanou částí a skončil u točny tramvajové linky č. 4.   
 

 
 

Obr. 9: Opravená Gerská ulice 
 

V listopadu byly dokončeny a převzaty poslední dvě stavby parkovišť na území obvodu. 
Jedna je u křižovatky Ledecká a Dolejší, kde vzniklo 18 nových míst. Stavba vyšla MO 
Plzeň 1 na necelých 2 760 tis. Kč. Další akcí byla výstavba parkovacích stání v ulici 
E. Krásnohorské. Zdejších osm parkovacích míst přišlo na 890 tis. Kč. 
 
Plzeňské městské dopravní podniky a České dráhy propojily koncem roku 2017 své 
rozdílné kartové systémy na sortiment jízdného. Cestujícím tak od té doby stačila jen In 
Karta ČD nebo Plzeňská karta PMDP, aby si mohli koupit jízdenku na vlak i na městskou 
hromadnou dopravu v Plzni. U obou partnerů lze použít elektronické platby. Systém je 
otevřený dalším dopravcům. 
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     6. Životní prostředí 
 
MO Plzeň 1 zajišťoval v roce 2017 jako každý rok zimní údržbu místních komunikací 
(chodníků a vozovek). Pěších komunikací se v roce 2017 udržovalo 325 000 m2 a vozovek 
303 000 m2. Náklady na jeden úklid činily 491 000 Kč.  
 
Město Plzeň provedlo v roce 2017 obměnu technologie pro měření imisí. Nakoupilo a 
instalovalo 13 přístrojů schopných zjišťovat koncentrace SO2, NO2, CO a O3. Na akci za 
téměř 7,3 milionu korun včetně DPH požádalo město v roce 2016 o podporu 
z operačního programu Životní prostředí, jež představovala dotaci ve výši 5,93 milionu 
korun. Zařazení nové investiční akce do seznamu nestavebních investic na rok 2017 
odsouhlasili zastupitelé města.  
 
Monitorovací síť kvality ovzduší provozuje město Plzeň prostřednictvím své Správy 
informačních technologií města Plzně, a to od roku 1995. Funguje na pěti stacionárních 
a jedné mobilní automatické monitorovací stanici.  
 
V roce 2017 Plzeň zintenzivnila přípravu akcí, které by měly zmírnit dopady oteplování 
klimatu. Město hledá ekologické a ekonomické cesty.  Mezi ně patří budování zelených 
střech, zelených fasád, nové způsoby zasakování dešťové vody pomocí zatravňovacích 
pásů, žlabů a květinových záhonů. Naprosto standardní je už ve městě oddělená 
kanalizace, kde se odpadní voda odvádí do čistírny samostatně.  

Město Plzeň stále řeší hospodaření se srážkovými vodami. Od drobných projektů jako je 
sud pod okapem na zálivkovou vodu až po zelené střechy. Zelená střecha například 
vznikla na onkologickém pavilonu v lochotínském areálu FN Plzeň.  
  
Jako první dvě ze školních zařízení se zelenou střechou v Plzni byly do plánů zahrnuty 
budovy 56. mateřské školy v městském obvodě Lhota a 4. základní školy v Kralovické 
ulici. V prvním plzeňském obvodu byly poté v roce 2017 oslovovány MŠ a ZŠ, zda by 
o takové projekty měly zájem. 

Město Plzeň dokončilo v dubnu 2017 druhou etapu revitalizace Lesoparku Ostende 
v blízkosti Velkého Boleveckého rybníka. Úpravy spočívaly zejména ve vybudování 
systému cest pro pěší z přírodního materiálu včetně dřevěných mostků. Novým prvkem 
jsou dvě vodní tůně, které jsou napojeny na síť cest lesoparku.  
 
Cesty zlepšují průchodnost územím, zvyšují atraktivitu pro návštěvníky a zároveň 
přispívají k ochraně lesa. Celkové náklady představovaly 1,143 milionu korun včetně DPH 
a byly hrazeny z rozpočtu města, zastoupeného příspěvkovou organizací Správa 
veřejného statku města Plzně. 
 
I v roce 2017 zajišťovalo provoz sběrného dvora statutární město prostřednictvím 
společnosti Čistá Plzeň s.r.o. Možnost zde ukládat odpad měli nejen občané, ale 
i podnikatelské subjekty. Občané mohli odpad odkládat zdarma, vyjma stavebního 
odpadu nad limit 1 m3 na osobu měsíčně a pneumatiky, které se zpoplatňují. Dvůr byl 
otevřen 7 dní v týdnu kromě státních svátků. 
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4. 5. 2017   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. 
 

 
 

Obr. 10: Krásná studánka však nemá pitnou vodu 

Sekání veřejných travnatých ploch zajišťovaly v prvním plzeňském obvodu v roce 2017 
firmy Eliod servis s.r.o. a firma Daniel Dvořák. V roce 2017 proběhla první seč od 
18. 4. do 22. 5. Druhá byla zahájena 25. 5. a dokončena 21. 6. Dne 20.7. byla zahájena 
třetí seč. Do konce prázdnin byla provedena meziseč v těsné blízkosti některých ZŠ a 
poslední čtvrtá seč byla zahájena dle aktuální výšky trávy do konce měsíce září. 
 
Se začátkem vegetačního klidu se v roce 2017 naplno rozjely práce na údržbě zeleně. Na 
sídlišti Vinice probíhala plošná úprava zeleně. Probíhala také kontrola suchých stromů a 
výsadba nových. 
 
Pracovníci úklidových čet a firmy Čistá Plzeň za doprovodu strážníků začali v roce 2017 
likvidovat místa s nepořádkem, který po sobě zanechali především lidé bez domova. 
Místa výskytu černých skládek byla strážníky předem vytipována.  
 
MO Plzeň 1 koupil v roce 2017 nový stroj na čištění chodníků, cyklostezek a parkovišť. 
Stroj se podobá sekačce na trávu, jen místo nože rotují ocelové kartáče, které strhávají 
z povrchu komunikací rostliny, nánosy zeminy a nečistoty.  

 

 
 

Obr. 11: Kantovací stroj si umí dobře poradit s nečistotou 
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    7. Sociální oblast 
 
Výročí: 
Členky komise pro občanské záležitosti MO Plzeň 1 zajistily počátkem roku 2017 
slavnostní setkání v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 pro manžele Haasovy, kteří za sebou mají 
50 let společného života.  

Starosta obvodu Miroslav Brabec pogratuloval 29. 5. 2017 k jubileu paní Libuši 
Kaplanové, která se v květnu dožila 99 let. Do domku na Bolevecké návsi se přistěhovala 
z centra Plzně v roce 2012.  Péči o maminku zajišťuje její jediný syn. 
 
Starosta poblahopřál v roce 2017 ke zlaté a kamenné svatbě dvěma manželským párům. 
Manželé Sedláčkovi z Janáčkovy ulice si připomněli 50 let vzájemného života. O 15 let 
déle spolu životem kráčeli v té době Milada a Václav Čmelínští z Kaprové ulice. 
 

 
 

Obr. 12: Manželé Čmelínští 
 

1. 11. 2017 v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 oslavili 65. výročí svatby manželé Danuše a 
Bohuslav Strejcovi. K výročí jim pogratuloval starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec. 
Obřadu se zúčastnili i dva synové oslavenců a tři vnuci s rodinami. 
 
Prvním občánkem městského obvodu Plzeň 1 roku 2017 byla Magdalénka Košťálová, 
která se narodila 1.1. těsně před pátou hodinou ranní. Spolu s maminkou ji 21. 1. 2017 
přijal starosta obvodu Miroslav Brabec. Maminka dostala jako poděkování gratulaci, 
kytičku a finanční příspěvek na pořízení výbavičky. 
 
Už čtvrtý Senior Expres vozil od ledna 2017 seniory. Město totiž posílilo velmi 
poptávanou službu Senior Expres, která je určena pro Plzeňany starší 70 let a držitele 
průkazu ZTP nebo ZTP/P.  
 
Přepravu na zavolání za 30 korun kamkoli v Plzni využívalo čím dál více zájemců. Pokud 
má držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P z důvodu svého těžkého postižení osobního asistenta 
nebo průvodce, pak tento doprovod cestuje bezplatně.  Bez uvedeného průkazu každá 
osoba platí. 
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Do plzeňských ulic v lednu 2017 opět vyšli charitní koledníci, aby lidem popřáli šťastný 
nový rok, zazpívali koledu, věnovali drobný dárek a při tom poprosili o příspěvek do 
zapečetěné pokladničky s logem Charity České republiky. Doprovázel je i jezdec na koni. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky dostanou ti, kteří si sami nedokáží pomoci z důvodu stáří, 
nemoci, handicapu či své nedobré sociální situace.  
 
Plzeňský domov pro seniory Terasy získal v březnu 2017 nejvyšší možné ocenění kvality 
a stal se prvním pětihvězdičkovým poskytovatelem sociálních služeb na území města a 
druhým v Plzeňském kraji. Hodnotitelé, kteří zařízení posuzovali ve všech aspektech 
péče z pohledu samotného seniora, ve své zprávě uvedli, že péče v domově je na velmi 
vysoké úrovni. Jak se píše v hodnotící zprávě, zařízení má nadprůměrný počet 
zaměstnanců v přímé péči, kteří uplatňují lidský a laskavý přístup k obyvatelům a zároveň 
využívají moderní metody péče.  
 
Domov vaří ve vlastní domácí kuchyni, připravuje kvalitní a chutná jídla, nabízí několik 
diet a využívá služeb nutričního terapeuta.  Celkové prostředí domova je velmi dobře 
uspořádáno, všude je čisto a příjemná vůně.   
 
Domov pořádá velké množství společenských a kulturních akcí, například návštěvu zoo, 
divadla, vánočních trhů, halloweenský bál, rodinné oslavy. Pod odborným vedením 
senioři na Terasách malují obrazy, vyrábějí dárky, pěstují bylinky a květiny. Pracovníci 
zařízení jim nabízejí zážitky, které by sami doma neprožili.   
 
Plzeňští senioři z Městského ústavu sociálních služeb v Kotíkovské ulici se v roce 2017 
zapojili do celostátní akce, jejímž hlavním cílem je aktivizovat seniory.  Jejich úkolem bylo 
„našlapat“ společně na rotopedech, nohama či rukama, dva tisíce kilometrů, což je 
vzdálenost až pod pařížskou Eiffelovku. Do akce se zapojilo 53 obdobných zařízení z celé 
České republiky a dvě ze Slovenska. 
 

 
 

Obr. 13: Předání Jánského plaket na ÚMO Plzeň 1 zasloužilým dárcům krve je vždy 
slavnostní okamžik 
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V oblasti provozu se Magistrátu města Plzně podařilo v roce 2017 posílit výdaje v sociální 
oblasti, kde se například počítalo s rozšířením dopravy pro zdravotně postižené, 
významným posílením dotace pro Hospic sv. Lazara či prostředků na grantovou podporu 
sociálních služeb. Objem výdajů byl navýšen i pro oblast sportu a kultury. 
 
Plzeň spustila v roce 2017 velký tříletý projekt za téměř 14 milionů korun, který se 
zaměřuje na lidi ohrožené ztrátou bydlení. Cílem je zajistit jim dostupné nesegregované 
bydlení, stejně tak těm, kteří za něj platí nepřiměřeně vysoké částky. Kromě vytvoření 
funkčního systému sociálního bydlení město také odzkoušelo novou metodiku sociální 
práce s klienty a zaměřilo se i na prevenci ztráty bydlení. Na projekt nazvaný Pilotní 
testování koncepce sociálního bydlení v Plzni získala radnice 11,8 milionu korun 
z Evropské unie a 1,39 milionu korun z veřejných národních zdrojů.  
  
Pro potřeby projektu bylo vyčleněno více než 35 bytů z bytového fondu Plzně. Na opravy 
některých z nich se město bude snažit získat dotaci z evropských zdrojů v rámci 
vyhlášených výzev. V městské ubytovně Plachého 52 by mělo vzniknout 
takzvané   krizové bydlení, nouzový záchytný systém pro osoby a domácnosti, u kterých 
je nutné řešit bytovou nouzi akutně. 
 
Plzeň navýšila kapacitu komunitních bytů. Jedenáct nových jednotek vybudovala 
v nástavbě domu seniorů U Jam.  

Plzeň předala v červnu 2017 do užívání 11 nových komunitních bytů pro seniory a 

zdravotně znevýhodněné v nástavbě části východního traktu objektu U Jam 23 v Plzni 

- Bolevci. Byty o velikosti 1+1 a výměře 36 metrů čtverečních jsou bezbariérové. Objekt 

je domem s byty zvláštního určení, dosud v něm bylo 120 bytů, v nichž většinou bydlí 

jedna osoba, nových 11 jednotek je určeno dalším až 22 lidem. Projekt za téměř 

18 milionů korun naplňuje koncepci sociálního a dostupného bydlení zpracovanou 

městem na roky 2016 až 2020. 

 

Měsíční nájemné u těchto nově postavených bytů činí 50 korun za metr čtvereční, stejně 

jako u ostatních bytů zvláštního určení. Byty je možné okamžitě a bez větších nákladů 

přizpůsobit pro osobu na vozíčku,  doplní se jen snížená kuchyňská linka  a madla.  

Nové prostory má od roku 2017 k dispozici 31. základní škola v Plzni. Vznikly nástavbou 
dosavadních šaten v areálu sportoviště. Zázemí vybudované za 3,455 milionu korun 
včetně DPH využívá škola pro své potřeby, sloužit ale může také městu v případě 
krizových situací, mimo jiné jako místo pro náhradní ubytování s 24 lůžky.  Nastanou-li 
velké povodně či jiné závažné události a ocitnou-li se některé děti bez rodičů, je škola 
připravena poskytnout jim péči po dobu 24 hodin, než se najdou rodiče nebo jiní 
příbuzní.   
 
Městský ústav sociálních služeb v Plzni se snaží poskytovat klientům, převážně seniorům, 
co nejvíce takzvaných terénních služeb, tedy služeb poskytovaných přímo v místě 
bydliště. K tomu slouží čtyři střediska pečovatelské služby. První sídlí v Domě 
s pečovatelskou službou U Jam 1449/23 v Bolevci a působí na celém území městského 
obvodu Plzeň 1. 
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Pečovatelky pomáhají klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, jako 
jsou pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání nebo při 
úklidu a údržbě domácnosti, ale i s doprovázením k lékaři a podobně.     
 
Pět křesel na tzv. klokánkování daroval MO Plzeň 1 Neonatologickému odd. FN v Plzni. 
Rodiče předčasně narozených dětí tak budou mít možnost trávit s nimi čas v pohodlí a 
bezpečí. Pořizovací cena křesel přesáhla 150 tisíc korun. Za MO Plzeň 1 je personálu 
nemocnice předalo 30. května vedení obvodu.   
 

   
  
Obr. 14: Na jednom z „klokánkovacích křesel“ si svého miminka užívá jedna z maminek 
 
V objektu radnice na náměstí Republiky vznikl v roce 2017 výtah a v patrech 

bezbariérové toalety. Vše postavila firma Metrostav, která zvítězila ve výběrovém řízení, 

do něhož se přihlásila spolu s dalšími třemi uchazeči. Stavbu za 17,49 milionu korun bez 

DPH zahájila v lednu 2017, hotová byla na podzim. Na projekt se podařilo získat dotaci 

8,686 milionu korun. Úprava se dělala za plného provozu a výrazně se nedotkla 

návštěvníků ani zaměstnanců radnice. Budova se tak stala plně přístupná 

handicapovaným občanům.   

 

Výtah byl vybudovaný v zadním traktu, vede ze suterénu, lidé do něj nastupují z průjezdu 

do dvora. Část financí byla vynaložena i do restaurátorských prací, které musely být 

vynaloženy kvůli zásahu do historické budovy. 

 

Po úspěšném loňském pilotním „Nedám se!“, bezpečnostně-sociálním projektu cíleném 

na plzeňskou populaci 60+, se v létě 2017 obec Prášily na Šumavě opět proměnila 

v základnu třídenního intenzivního praktického výcviku. Ve třech turnusech, od června 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2017 Stránka 19 

 

do září, se tam vystřídala stovka aktivních seniorů ze čtyř největších plzeňských obvodů.  

Ty jim zároveň pobyt spolufinancovaly. Senioři se učili adekvátně reagovat 

v nepředvídatelných situacích a dozvěděli se mnoho užitečných informací. 

 

Už druhý ročník akce Spolu mezi domy se na podzim 2017 uskutečnil v Domově pro 

osoby se zdravotním postižením Nováček městského ústavu sociálních služeb 

v Rabštějnské ulici.  Své síly s Nováčkem spojily denní stacionář Človíček, zařízení Motýl 

a služba Jdeme dál. Všechny organizace mají na starost péči o zdravotně postižené 

spoluobčany se zaměřením také na děti. V zařízení Nováček žije 40 postižených a jeho 

součástí je i Základní škola speciální, určená ke vzdělávání dětí umístěných v zařízení. 

 

Ucelený přehled sociálních služeb poskytovaných na území města Plzně a v nejbližším 

okolí měla od poloviny října 2017 k dispozici plzeňská veřejnost. Odbor sociálních služeb 

Magistrátu města Plzně zpracoval už páté aktualizované vydání s názvem Katalog nejen 

sociálních služeb.  

 

Zájemci si mohli publikaci vyzvednout v Plzni zdarma na řadě veřejně dostupných míst, 

například ve vrátnicích magistrátu a úřadech městských obvodů, na úřadu práce, 

městské policii, v městské a diecézní charitě, ve fakultní nemocnici i dalších institucích. 

Poslední katalog vyšel v roce 2014.   

 

Publikace nabídla informace o službách pro seniory, zdravotně postižené, rodiny, děti a 

mladistvé, pro osoby v obtížných situacích, cizince i osoby ohrožené drogovou závislostí.  

V kapitole Úřady a instituce zájemci naleznou nejen veškeré kontakty, ale zejména 

ucelený přehled činnosti orgánů veřejné správy, obce i kraje, stejně jako nabídku služeb. 

MO Plzeň 1 se dlouhodobě snaží podporovat projekty, které jsou smysluplné a přinášejí 
užitek seniorům, handicapovaným osobám a dětem v obvodu. Jedním z takových 
projektů je projekt o.s. ProCit, z. s. s názvem Společně to dokážeme, který zajišťuje 
smysluplné aktivity a začleňuje děti s poruchou autistického spektra do běžné 
společnosti. Projekt byl spuštěn v roce 2015, kdy na něj MO Plzeň 1 přispěl částkou 200 
tisíc Kč. O rok později projekt získal 190 tisíc Kč.  Významnou částkou jako v minulých 
letech obvod přispěl i v roce 2017. 
   
Tři plné dodávky rozvezly do konce roku 2017 výtěžek 4. ročníku magistrátní sbírky, 
kterou pod názvem „Nebuďme lhostejní“ už tradičně organizuje odbor sociálních služeb. 
Zaměstnanci magistrátu, Úřadů městských obvodů Plzeň 1 a 2 a Městské policie Plzeň 
se zapojili do humanitární pomoci směřované těm nejzranitelnějším, ženám v azylových 
domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi a letos i osamělým seniorům. 
 
Všechny shromážděné potraviny, drogistické zboží, společně s hračkami a vánočními 
dárky byly předány Naději, Městské charitě Plzeň a Domovince. Každá z darovaných věcí 
skončila u toho, kdo ji skutečně potřebuje. 
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    8. Kultura a akce obvodu 

Položením věnce k čestnému hrobu Josefa Skupy na plzeňském ústředním hřbitově 
uctilo v lednu 2017 město Plzeň památku tohoto významného plzeňského loutkáře. 
17. ledna totiž uplynulo přesně 125 let od jeho narození, 8. ledna pak 60 let od jeho 
úmrtí. Jako vzpomínku na Josefa Skupu, duchovního otce komické dvojice Spejbla a 
Hurvínka, připravilo Muzeum loutek ve spolupráci s Divadlem Alfa výstavu, která 
připomněla působení a stopy Josefa Skupy v Plzni. Expozice byla v Muzeu loutek k vidění 
od dubna do konce roku 2017. 
 
Na sedm desítek dětí doprovázených svými rodiči přišlo na maškarní karneval, který již 
tradičně pořádali 4. 2. 2017 členové spolku Hasiči Plzeň-Košutka. Uskutečnil se v sále 
bolevecké sokolovny a na jeho uspořádání se jako pokaždé podílel také MO Plzeň 1. 
Dětský maškarní bál uspořádal první plzeňský obvod spolu s dobrovolnými hasiči Bílá 
Hora také 18. 2. 2017 v restauraci V Háji. 
 
Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci hostil 18. 2. 2017 tradiční vepřové hody. Tato akce 
v obvodě patří k nejoblíbenějším. Součástí akce jsou i vyjížďky na koních. Další vepřové 
hody proběhly 11. 3. 2017 na Košutce, na hřišti vedle minigolfu v Rabštejnské ulici. 
 
Jaro Smejkal, zpěvák, moderátor, frontman kapely Burma Jones začal učit počátkem 
roku 2017 zpěv v Plzni. Výuka probíhala v Andělském ateliéru v Kopeckého sadech. Na 
zpěv docházeli členové sboru Andílci i děti a dospělí mimo sbor. 
 
Taneční kroužek Boleváček Bolevecké základní školy sklidil úspěch ve školním roce 
2016/17 vystoupením na předání cen Křesadlo 2016. Vystoupení kroužku mělo úspěch 
i na akci Vítání jara v Národopisném muzeu. TK Boleváček navštěvují děti 1. až 5. tříd 
Bolevecké ZŠ. 
 
Již potřetí se v Plzni  ve dnech 17. a 18. 3. 2017 uskutečnil Festival světla. Akce Blik Blik 
zavedla zájemce nejen na místa v centru, ale hlavně na Roudnou, kde umělci vzdali hold 
této jedinečné městské čtvrti. Trasa vedla z centra města přes Rooseveltův most ulicí 
Pod Všemi svatými až ke kostelíku Všech svatých na Roudné. Hlavní hvězdou byl český 
dezignér Maxim Velčovský, který na Roudné instaloval obrovské lampy Slunečnice. 
 

 
 

Obr. 15: Jedna z instalací festivalu Blik blik 
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Koncerty skupin zvučných jmen, jako jsou například Monkey Business, Jelen, Kašpárek 
v rohlíku nebo interpreti Žebříku Tomáš Klus, Dan Bárta & Alice, Vypsaná fixa nebo Slza, 
povídání se zajímavými lidmi, ukázky nomádského bydlení a řadu dalších akcí připravil 
na rok 2017 realizační tým organizace Plzeň 2015 v plzeňské kreativní zóně DEPO2015 
nebo na jiných místech krajské metropole.   
 
Nechyběly tradiční akce, jako Electro Swing Plzeň, Evropský den sousedů, Letní barokní 
festival v Plzeňském kraji, česko-bavorský festival Treffpunkt nebo interaktivní výstavy. 
I poté, co skončil projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, se tak podařilo 
udržet desítky aktivit, které vyplňují prázdná místa na kulturní mapě a zároveň stimulují 
nastartovaný turismus. 
 
Průběžně po celý rok 2017 také v DEPO2015 fungoval Makerspace, tedy „fitko“ pro 
kutily,  otevřená dílna pro řemeslníky amatéry i profesionály, spojená s výrobou. Zájemci 
si tam mohli zkusit například ušít šaty, ale i kovářské nebo tiskařské řemeslo. Pokračoval  
i dobrovolnický program Klub strážných andělů, jehož členové pomáhali na kulturních 
akcích v Plzni.   
   
Plzeň je jediným městem v České republice, pro které každý rok vzniká původní divadelní 
inscenace zasazená do kulis historického centra. Festival Divadelní léto pod plzeňským 
nebem v roce 2017 připravil už desátý ročník a rozhodl se oslavit toto výročí 
připomenutím všech devíti dosavadních inscenací.  
 
Komedie z pera světových klasiků zhlédlo na otevřených scénách v centru Plzně 
v uplynulých letech více než 50 tisíc diváků. Publiku se představila celá řada pražských 
divadelních hvězd spolu s předními plzeňskými herci. Zahrát všechny znovu nebylo 
z technických ani organizačních důvodů možné. Pro prvních sedm her proto organizátoři 
zvolili formu večírků v příjemném prostředí Café Papírna. První se uskutečnil už 26. ledna 
2017 Večírek s Donem Juanem, tedy hrou, která v roce 2008 festival odstartovala.  
  
Už 37. ročník Smetanovských dnů se v únoru a březnu 2017 uskutečnil v Plzni. Festival 
sjednotilo motto Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, jež se stalo také 
ústředním tématem mezioborového vědeckého sympózia. Hudební část festivalu se 
uskutečnila od 2. do 23. března.  Její součástí byla řada koncertů prezentovaných nejen 
špičkovými českými soubory, ale i předními zahraničními tělesy a sólisty.  
  
O slavnostní zahájení festivalu se postarala Filharmonie Hradec Králové, vedená 
dirigentem Andreasem Sebastianem Wieserem. Doprovodila německou 
mezzosopranistku Annu Hasse a v průběhu večera zazněly skladby Felixe 
Mendelssohna - Bartholdyho, Hectora Berlioze a Symfonie č. 7 A dur Ludwiga van 
Beethovena.  
 
Slavnostní předehrou C dur Bedřicha Smetany, Španělskou symfonií pro housle a 
orchestr Édouarda Lalo a Dvořákovou Symfonií č. 8 G dur pak Smetanovské dny 
23. března uzavřel Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Ondrejem 
Lenárdem a houslistou Ivanem Ženatým. 
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Ve víru oslav se nesl jubilejní 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň, který se konal 
od 20. do 26. dubna 2017. Jeho tvářemi byli herci Jana Plodková a Pavel Liška. Festival 
tradičně přinesl přehlídku aktuální české a slovenské tvorby, perličky ze zahraničních 
produkcí či pohled do filmové historie. Hlavním festivalovým stánkem byla Měšťanská 
beseda, část programu se odehrála i v prostoru DEPO2015.  
    
O Zlatého ledňáčka bojovalo 12 snímků v kategorii celovečerních hraných a 
animovaných filmů, 11 seriálů v kategorii TV a internetová cyklická tvorba, pět snímků 
v kategorii TV a internetová necyklická tvorba a 12 děl v kategorii dokumentů. 
  
Oslavy 72. výročí osvobození americkou armádou se v Plzni uskutečnily od 5. do 
8.   května 2017. Slavnosti svobody nabídly řadu tradičních akcí, jako jsou vojenské 
dobové kempy, vzpomínkové akty, setkání s veterány, ale také mnoho novinek. 
  
Návštěvníci oslav se mohli zúčastnit rodinné soutěže Operace Anthropoid, výstavy 
snímků z nasazení českých vojáků v zahraničních misích, DEPO Street Food Marketu, 
v bohatém kulturním programu nechyběli Vojtěch Dyk, B-Side Band, Rozhlasový Big 
Band Gustava Broma, Láďa Kerndl, zpěvačka Dasha a další. 
 
V lokalitě za Plazou byl poprvé situován vojenský kemp 16. obrněné divize. Proluka 
v Křižíkových sadech představila kemp 2. pěší divize americké armády.  Tradičním 
zážitkem byl průjezd kolony vojenských historických vozidel Convoy of Liberty po 
Klatovské třídě.  Představilo se v něm na 200 kusů vojenské techniky. 
 
Původně rezervační a prodejní systém Plzeňská vstupenka byl v roce 2017 rozšířen na 
městský kulturní informační portál a je na něm možné bezplatně propagovat kulturní 
akce, které se v krajské metropoli konají pravidelně i jednorázově. Prezentovat se díky 
tomu mohou pořadatelé, kteří aktivně využívají prodejní systém Plzeňské vstupenky a 
ostatní organizátoři lokálních kulturních a volnočasových akcí. 
  
Známá i méně známá zákoutí města se 20. 5. 2017 již podruhé otevřela veřejnosti 
v rámci akce Plzeňské dvorky 20. května. Od 10 do 18 hodin návštěvníci mohli 
nahlédnout do 18 dvorků. Na některých byl připraven i doprovodný program. Stejně jako 
v předchozím roce se uskutečnily také komentované prohlídky s průvodcem a městská 
hra Zažijte dvorky.  
 
Město Plzeň přichystalo už druhý ročník unikátního festivalu bezpilotního létání 
DronFest, který se konal 2. a 3. června 2017 v areálu bývalého depa dopravních podniků 
v Cukrovarské ulici v Plzni. Přišly se na něj podívat tisíce Plzeňanů i návštěvníků z celé 
České republiky. Předchozí premiérový ročník měl pozitivní ohlasy, proto jej organizátoři 
uspořádali znovu.  
 
Plzeňský DronFest byl zařazen mezi největší akce svého druhu na světě. Plzeň tak nabídla 
show světového významu. Návštěvníci se kochali atraktivními leteckými ukázkami 
s drony a shlédli také exhibiční závody ve FPV létání, kdy nejlepší piloti závodních dronů 
předváděli leckdy až akrobatické kousky.       



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2017 Stránka 23 

 

Historický víkend se v Plzni v roce 2017 uskutečnil od 9. do 11. června. Návštěvníci si 
mohli užít i pestrý program, tentokrát v režii Rytířů Koruny České. Hlavní scéna na 
náměstí Republiky ožila hudbou, tancem, divadlem i šermem. Zavítali sem také 
zahraniční folklorní soubory, které byly hosty Mezinárodního folklorního festivalu, jenž 
se tou dobou konal v Plzni a okolí. 
 
Historický víkend také nabídl novou scénu, a to v sobotu 10. 6. 2017 U Ježíška. Vyrostl 
tam dobový tábor a diváci viděli jezdecký turnaj a také bitvu. Právě odtamtud se vydal 
sobotní odpolední průvod. U Západočeského muzea se k němu přidalo zhruba pět set 
účastníků Mezinárodního folklorního festivalu a společně pak dorazili na náměstí 
Republiky. 
 
S nimi také sám císař Rudolf II. Hlavní postavou celého víkendu byl ale Golem, jak ho lidé 
znají z filmů s Janem Werichem. Nechyběl také večerní rej strašidel s vyhodnocením těch 
nejhezčích a následný večerní Vejšlap plzeňských strašidel.  
 
Po loňské úspěšné premiérové sezoně se do Plzně vrátily i v roce 2017 večerní tematické 
prohlídky. Zájemci mohli vybírat ze tří okruhů. První, určený především dětem, je 
provedl plzeňskými bájemi a pověstmi, druhý se zaměřil na to, jakým způsobem se Plzeň 
v průběhu staletí měnila, a třetí je seznámil s plzeňskými osobnostmi. Prohlídky se konaly 
každou sobotu od června až do konce září.  
  
Historickým centrem Plzně účastníky provedli středověký mudrc, archivářka z doby 
normalizace či dámy z vyšší společnosti z přelomu 19. a 20. století. Středověký mudrc 
předvedl Plzeň plnou bájí a pověstí. Zájemci se například dozvěděli, kde jsou po Plzni 
ukryté vzácné poklady a kdo je do dnešních dnů hlídá.  
 
Plzeň podpořila seniory v charitativním projektu Burza přání. Ke každé prodané 
vstupence na Noc s operou, kterou připravilo Divadlo Josefa Kajetána Tyla a uskutečnilo 
se v lochotínském amfiteátru 23. června 2017, dalo město navíc dvacet korun.  
 
O víkendu 27. a 28. května 2017 dostali Plzeňané už počtvrté příležitost prozkoumat, co 
všechno se děje v jejich okolí. Komunitní a kulturní centra, která nabízejí aktivity pro 
veřejnost celoročně, měla v sobotu otevřené dveře a program byl i na trávnících a 
chodnících kolem nich.  
 
Někde připravili koncerty a taneční vystoupení, jinde bazárky a ochutnávky, děti si užily 
závody koloběžek nebo zahradních traktůrků. Počet míst se rok od roku mění, stálicí ale 
zůstává spolek Ledovec či lochotínské Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, 
které pořádá Sousedský jarmark v Kaznějovské ulici.  
 
Sobotní večer patřil sousedům, kteří u svých domků, činžáků a paneláků přichystali malé 
i větší posezení. Byli podpořeni příspěvkem a mohli vybírat doprovodný program, který 
přijel až před jejich dům.  Kromě hudebních vystoupení se pořadatelé večeří mohli 
přiučit třeba, jak připravovat sushi pod vedením zkušených kuchařů. 
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25. 5. 2017 byl v areálu ŠKODA JS v Bolevci slavnostně odkrytý nový pomník, 
připomínající 100 let od tragédie v muniční továrně tehdejších Škodových závodů.   
Zemřelo na 300 lidí. Stovky dalších přišly o ruce, nohy a zrak. 
 
Poté se ještě uskutečnila vzpomínková akce, kterou připravili Bolevečtí rodáci. V kapli 
sv. Vojtěcha a v prostoru před kaplí byla sloužena pietní mše. 
 

 
 

Obr. 16: Vzpomínková akce na Boleveckém hřbitově 
 

Symbolické propojení s minulostí přinesla i v roce 2017 akce Den Bolevce. Uskutečnila 
se na Bolevecké návsi 27. 5. Kromě zábavného programu pro celou rodinu byly součástí 
akce také vzpomínky na tragickou událost v muniční továrně. 
 
MO Plzeň 1, který je pořadatelem Dne Bolevce, vydal při příležitosti 100. výročí tragédie 
vzpomínkovou knihu, obsahující zejména historické fotografie. Účastníci akce knihu 
získali zdarma. Výbuch muniční továrny v Bolevci byl také inspirací Karlovi Čapkovi k jeho 
knize Krakatit. 
 

 
 

Obr. 17: Křest vzpomínkové knihy na Dnu Bolevce 
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Lukrativní nabídku pro své občany má od roku 2017 MO Plzeň 1, kdy se mohou stát členy 
nově vzniklého Klubu Jednička a čerpat tak řadu výhod. Patří mezi ně slevy v některých 
místních obchodech, získávání informací o společenských, sportovních a kulturních 
akcích. 
 
V roce 2017 se konal druhý ročník Plzeňské senior akademie pro seniory a osoby 
zdravotně postižené s trvalým pobytem v prvním městském obvodě, tentokrát na téma 
„Vaše bezpečí naše priorita“. Projekt připravila spolu s MO Plzeň 1 Městská policie Plzeň. 
Na závěr akademie obdrželi účastníci absolventský list. Tento projekt je pro seniory 
zdarma.  
 
DJKT připravilo v divadelní sezóně spolu s MO Plzeň 1 projekt Kouzelná flétnička, jehož 
cílem je vychovávat hravou formou mladé publikum. Jako první navštívily budovu 
Velkého divadla děti z lochotínské 90. a 91. MŠ v rámci fáze s názvem Hledá se Papagena. 
Prošly si zákulisí, nechaly se nalíčit a naučily se rozeznávat jednotlivé operní hlasy.  
 
V druhé fázi projektu Hrajeme si na Kouzelnou flétnu přivítaly na oplátku děti umělce ve 
své školce. Vyvrcholením celého projektu byla návštěva představení Papageno 
v kouzelném lese na Malé scéně Nového divadla. Pilotní projekt DJKT realizoval šéf opery 
Tomáš Pilař. Postupně se do projektu zapojovaly také další soubory DJKT. Do konce 
divadelní sezony 2016/2017 se ho účastnilo téměř 500 dětí z MŠ v MO Plzeň 1. 
 
28. 4. 2017 proběhl slavnostní křest knihy Davida Růžičky Obři, trpaslíci, vodníci a skryté 
poklady – nejkrásnější pověsti, v níž je věnován velký prostor Plzeňskému kraji a západu 
Čech vůbec. Křest proběhl na břehu Košuteckého jezírka v Plzni Bolevci. Kmotrem knihy 
se stal starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec. 
 
Bosch Fresh Festival proběhl 20. a 21. 5. 2017 v parku za OC Plaza. Jednalo se již o sedmý 
ročník, který přilákal na sto tisíc návštěvníků. Na každém z festivalů se představilo 20 top 
restaurací, 11 pivovarů, které přivezly 50 pivních speciálů a vytočily 25 tisíc piv, 10 
vinařství s celkem 5 tisíci prodanými lahvemi vína, 4 pražírny kávy a 10 tisíc uvařených 
káv. Tentokrát se festivalu zúčastnil také Zdeněk Pohlreich. 
 
Park U Bazénu v Plzni na Lochotíně v létě 2017 opět nabídl kulturu pro obyvatele 
Severního Předměstí. Od června do října se zde uskutečnily promenádní koncerty kapel 
plzeňského regionu. Vystoupily zde orchestr Oty Hellera, orchestr ZUŠ Třemošná 
Tremolo, Foligno, kapela 35. plzeňského pěšího pluku nebo sbor Andílci. 
 
MO Plzeň 1 uspořádal 8. 6. 2017 na Vinicích akci Z pohádky do pohádky aneb Karneval 
se strašidly a pěveckým sborem Andílci. 9. 6. 2017 pak první plzeňský obvod uspořádal 
v Parku u bazénu vystoupení všech oddělení Centra umění a pohybu.  
 
V sobotu 22. 7. 2017 ožila pláž Ostende na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni již po 
dvanácté tradiční a oblíbenou prázdninovou akcí pro celou rodinu s názvem Město her 
aneb Prázdniny na Boleváku. Byla opět ve znamení hudby a spousty zábavy. 
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Obr. 18: Město her 2017 
 

Projekt Křížky a vetřelci je název projektu v rámci výzvy Pěstuj prostor. Snaží se mapovat 
drobné umění v prostoru Plzně. Řadí se mezi ně umění z doby 60. - 80. let ale i umění 
novodobé, sakrální památky pomníky nebo pamětní desky. V roce 2017 byly v katalogu 
nashromážděny informace o 2167 dílech.  
 
V MO Plzeň 1 je jich evidováno 288 a rovněž byly evidovány informace o dalších 70 
dílech, která byla odstraněna nebo zničena. Celkem 109 z nich pochází z období 60. - 80. 
let, 58 z období po roce 1989, 54 je sakrálních památek a za zmínku stojí též 29 
pamětních desek.  
 
Koncerty a večírky plné plzeňských kapel i zahraničních interpretů, divadlo pod širým 
nebem, český design a autorskou módu a řadu dalších akcí nabídl v roce 2017 už šestý 
ročník Živé ulice, který se konal v centru Plzně. Živá ulice už tradičně odstartovala blokem 
Za dveřmi je divadlo, který se konal v prostoru Mlýnské strouhy od 10. do 12. července. 
  
Nový cirkus a s ním spoustu akrobatických kousků i vtipu přivezli oblíbení Bratři v tricku, 
žonglérské duo v plzeňské premiéře zahrálo Běžkařskou odyseu. Amanitas fire theatre 
předvedlo ohnivou show a pobavilo Hombre, bývalé TME divadlo, a uznávané divadlo 
Continuo.  
 
Srpen nabídl hudbu, film, výtvarné umění. Od 11. do 13. srpna se program konal 
v Proluce a Šafaříkových sadech – diváci si užili letní kino, program pro děti a večerní 
koncerty progresivních alternativních kapel ze zahraničí. Poté se Živá ulice rozšířila 
i k Brance a na náměstí Republiky.  
  
Průvod Vendelín zahájil už počtvrté 6. 9. 2017 další kulturní sezonu ve městě. Šly v něm 
stovky profesionálních herců, ochotníků, hudebníků, loutkoherců a loutkářů, výtvarníků, 
žonglérů, akrobatů a dalších zástupců kulturních a neziskových organizací. Průvod 
zakončil svou pouť centrem města na náměstí Republiky, kde byl připraven program.   
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V roce 2017 uplynulo 170 let od narození patrona zdejších divadelníků, herce, režiséra, 
divadelního historika a ředitele Městského divadla v Plzni Vendelína Budila. Jeho 
osobnost na podzim 2017 připomněla řada akcí. 
 
Už potřetí pomohli rockeři ohroženým dětem. 8. 9. 2017 proběhl další ročník 
Revivalfestu Plzeň na ranči Šídlovák. Výtěžek akce putoval do Dětského centra v Plzni na 
Lochotíně. V roce 2016 organizátoři pomohli k nákupu rehabilitačních pomůcek pro 
malé klienty s těžkým postižením. 
 
23. 9. 2017 v době od 9 do 18 hodin na Dvoře U Matoušů na Bolevecké návsi proběhlo 
Bolevecké vinobraní. Program nabídl ochutnávky, stánky s vínem i občerstvením. 
Nechyběl folk, cimbálovka, či country. 
 

 
 

Obr. 19: Bolevecké vinobraní se opět povedlo 
 

Velkolepý ohňostroj, kterému přihlížely tisíce lidí a jemuž předcházelo slavnostní 
shromáždění na náměstí T. G. Masaryka a Průvod světel, uzavřel 28. 10. 2017 v krajské 
metropoli oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Obyvatelé a návštěvníci 
Plzně a využili řadu turistických atrakcí, otevřených zcela zdarma nebo za symbolických 
28 korun. Největší zájem byl o prohlídky úpravny vody na Homolce a čistírny odpadních 
vod v Jateční ulici, prohlídky Velkého divadla, Měšťanské besedy a dále běžně 
nepřístupného Loosova interiéru v domě na Klatovské 19 či o originální prohlídky města. 
 
Tisíce lidí navštívily předposlední říjnový víkend 2017 česko-bavorský festival Treffpunkt, 
který se konal v DEPO2015. Kromě piva a bavorských specialit, jako jsou preclíky, 
klobásky a další dobroty, nechyběly ani bavorské kroje a pestrá kulturní nabídka z obou 
stran hranice. Návštěvníci si užili gastronomii, koncerty, výstavy, filmy, představení, 
autorská čtení nebo besedy.  
 
Plzeňské ženy významné, zasloužilé a zajímavé 1840 – 1939, to je název vydané 
publikace autorů Dagmar Hudecové a Karla Řeháčka, kteří představili téměř 50 
medailonků žen, které se uplatnily v minulosti města Plzně. Publikace mohla být v roce 
2017 vydána pouze díky podpoře MO Plzeň 1.   
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Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest zavítal od 4. do  11. 11. 2017 
do  Plzně, Dobřan, Domažlic, Horšovského Týna a Přeštic. Návštěvníci měli příležitost 
potkat české filmové osobnosti i mnohé tvůrce ze zahraničí, přijeli například Jiří 
Bartoška, Jitka Molavcová, producent vznikajícího filmu Čertí brko Ondřej Beránek, 
Václav Vorlíček, Filip Renč či Hana Maciuchová.  
 
Festival oslavil jubilejní desátý ročník a v rámci tohoto výročí přichystal jedinečné 
filmové novinky a pestrý doprovodný program. V Plzni se akce uskutečnila v DEPO2015.  
Akci výrazně podpořilo město Plzeň a další instituce.  
           
26. 11. 2017 bylo slavnostně otevřeno nové zařízení Krašovská Aktivity centrum Plzeň. 
Nabídlo špičkové taneční sály, tělocvičny pro takzvané malé sporty, jako jsou například 
aikido či jóga, hudební studia, dětskou skupinu, relaxační prostory včetně kavárny. 
Vzniklo v areálu bývalé školy nedaleko parku Zemník a Podzemník na Košutce. 
(Již 4. 11. 2017 tam proběhla Krašovská podzimní slavnost). 
 
Školní areál byl po ukončení výuky nejprve pronajatý. Působila tam Střední odborná 
škola ochrany osob a majetku Plzeň, později DDM Talent a naposledy Sdružení občanů 
Exodus. Areál byl ale vždy využitý jen částečně. Město tedy rozhodlo o vybudování 
volnočasového střediska na základě analýzy sportu v Plzni, z níž vyplynulo, že chybí 
zázemí pro malé sporty. Pro rok 2017 bylo na projekt vyčleněno 27 milionů korun. 
 
Festival Česká inovace, největší tuzemské setkání inovátorů, se v roce 2017 poprvé 
uskutečnil v Plzni. Areál DEPO2015 30. 11. zaplnili průkopníci nových originálních 
přístupů a postupů, reprezentanti start up projektů, zástupci českého průmyslu, 
akademické sféry, veřejné správy a investorů, aby společně absolvovali pozoruhodný 
program, vzájemně se inspirovali a navázali spolupráci. 
                         
3. 12. 2017 proběhl Rukodělný jarmark v bolevecké Sokolovně. Nabídl mimo jiné zdobení 
perníčků, ukázku lidových řemesel, výrobu vánočních ozdob, pečení vánočního cukroví 
a mnoho dalšího. 
 

 
 

Obr. 20: Není nadto si vlastnoručně ozdobit perníček 
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První prosincovou neděli se na náměstí Republiky rozsvítil vánoční třináctimetrový smrk 
ztepilý ozdobený světelnými a dekoračními prvky a byl tak zahájen adventní čas v Plzni. 
Součástí akce byl kulturní program, v němž zahrál i Ambito orchestr založený při Základní 
umělecké škole v Sokolovské ulici. 
   
4. 12.  2017 v parku U Bazénu proběhlo již tradiční obvodní rozsvícení vánočního 
stromku. Představil se tu sbor ZUŠ Sokolovská, žesťový kvintet ZUŠ Třemošná a na závěr 
nechyběl slavnostní ohňostroj. 
 

 
 

Obr. 21: Slavnostní ohňostroj ukončil zahájení adventního času v parku U Bazénu 
 

MO Plzeň 1 podpořil stejně jako v předchozích letech i v roce 2017 velké množství 
sportovních klubů, sdružení a spolků poskytnutím dotací z rozpočtu obvodu. Z celkového 
množství podaných žádostí bylo zcela nebo částečně uspokojeno 218 žádostí 
z celkového počtu 277 podaných. Výše přiznaných dotací dosáhla 6 731 000 Kč. 
 
Vánoční čas v Totemu byl zahájen 6.12. 2017. O den dříve adventní čas zahájil již první 
adventní koncert, kde se představily skupiny Jamáček a Seniorkapela. 12. 12. 2017 
v rámci kreativního odpoledne si návštěvníci mohli vyrobit vánoční dárky. Následující 
den byl připraven program Andělské zvonění aneb Všude peklo, v Totemu ráj. Druhý 
adventní koncert proběhl 18. 12. 2017, při kterém se představila ZUŠ Chrást. 
 
Vánoční stromky a ryby bylo možné i v roce 2017 koupit v městských sádkách u rybníka 
Košinář. Od 6. 12. si tam mohli lidé opatřit vánoční stromek pocházející z městských lesů. 
V nabídce byly borovice lesní a stříbrné smrky pichlavé. Výběrové stromky stály 350 
korun a standardní 250 korun bez ohledu na jejich druh a výšku.  Prodej kaprů začal 
16.12. Kilogram výběrového kapra, tedy od tří kilogramů, stál 80 korun a kilogram I. třídy 
75 korun.    
 
Neformální skupina Maják po roce navázala na rozdávání Betlémského světla 
v poustevně v Lochotínském parku, do které se v roce 2013 zhruba po padesáti letech 
vrátila socha poustevníka Lochoty. V roce 2017 se světlo rozdávalo 23. 12. od 15 do 
17.30 hod. 
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Obr. 22: Tajuplná atmosféra u Lochoty 
 

PilsenCUBE II - tak se jmenuje unikátní projekt, který začal vznikat v roce 2017 ve 

spolupráci města Plzně a Západočeské univerzity v Plzni.  Snahou bylo sestrojit funkční 

pikosatelit, který bude vyslán do vesmíru. Cílem projektu je nastartovat zájem mladých 

lidí o kosmické technologie a postupně z nich vychovávat specializované odborníky 

v dané oblasti.  

 

Několik podobných satelitů v České republice vzniklo, ale ten, na kterém pracují studenti 

v Plzni, je unikátní. Jako jediný projekt svého druhu totiž dává příležitost studentům 

středních škol dostat svůj nápad až do vesmíru a získat cenné údaje z oběžné dráhy. 

Město ho podpořilo částkou 1,5 milionu korun a je součástí konceptu Smart City Plzeň. 

 

Projekt byl rozdělen do tří fází. Nejprve studenti středních škol navrhli vlastní 

experiment, takzvaný payload družice, v dalším kole sestavili její prototyp a ti úplně 

nejúspěšnější se pak podíleli na dokončení letového kusu a zabudování svého 

experimentu do družice. 

 
 

     9. Organizace, spolky 

Republikové finále mladých kytaristů o Zlatou strunu se uskutečnilo 27. a 28.  1.  2017 
v  plzeňské Pallově ulici a uzavřelo 19. ročník soutěže. Přihlásilo se 34 soutěžících ze 
6 krajů České republiky.  
 
Do autorské soutěže se přihlásilo 10 autorů. Zvláštní ocenění udělila porota 4 mladým 
muzikantům, především za interpretaci písní, zpěv nebo hru na kytaru. Favoritem diváků 
se stal a Cenu diváka si v 1. kategorii odnesl David Pop z Plzeňského kraje a ve 2. kategorii 
Martin Štěpánek z Jihomoravského kraje. 
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V závěru roku 2016 byl výstavou ukončen celoroční projekt Mezigeneračního a 
dobrovolnického centra TOTEM FotoDialog. Výzvu přijalo 49 fotografů a vzniklo 
30 fotodialogů. Od 20. 2. do 17. 3. 2017 bylo možné si prohlédnout výstavu části 
fotodialogů v mázhausu plzeňské radnice. 
 
V Totemu pokračoval v roce 2017 projekt Jedeme dál!, kdy zájemci podnikají společné 
vycházky do okolí Plzně prostřednictvím nordic walkingu. 
 

 
 

Obr. 23: Ani zima seniory neodradila a „jeli dál“ 
 

V aktivitách pokračovalo i DoRA Centrum, kam přicházejí děti se svými rodiči, aby si tu 
pohrály, zacvičily a zatančily. 25. 2. 2017 se zde uskutečnil také Maškarní bál pro 
veřejnost. Ve spolupráci s Tanečním klubem TK Impro pořádala v roce 2017 DoRA 
Centrum zábavné čtvrtky. Zvány byly hlavně děti od pěti let spolu se svými rodiči. 
 
Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni podporuje volnočasové aktivity na dvou 
plzeňských gymnáziích. Spolu s Gymnáziem F. Křižíka uskutečňuje mj. tradiční česko-
německé výměny s partnerským gymnáziem Alexander vod Humboldt Shule 
v hesenském Lauterbachu.  
 
Při jarní části pobytu vždy jezdí němečtí studenti do Plzně. Naopak čeští studenti 
navštěvují své německé přátele v září. Akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti, 
Plzeňský kraj a Tandem. 
 
Zápisy dětí do prvních tříd základních škol se v roce 2017 nekonaly jako v minulých letech 
v lednu, ale přesunuly se až na duben. Vyplynulo to z novely školského zákona. Zápisy se 
proto na 26 základních školách, které zřizuje město Plzeň, uskutečnily od 1. do 30. dubna 
2017 a konkrétní termíny si stanovily samy základní školy. 
 
Na zápisy do základních škol navázaly zápisy do mateřských škol. Uskutečnily se od 
2. do 16. 5. 2017. Od 1. září roku 2017 je pro děti, které dosáhnou pěti let, předškolní 
vzdělávání povinné. Povinný předškolní rok je ve veřejných mateřských školách 
bezplatný a o děti se postarají mateřské školy zapsané ve školském rejstříku. 
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Obr. 24: Burza zahradních rostlin proběhla před TOTEMEM 15. 5. 2017   
 

Obliba programování a robotiky mezi dětmi a učiteli v Plzni v posledních letech vzrůstá. 
Využívají je při hodinách fyziky, matematiky, biologie, ale i anglického nebo českého 
jazyka. Velkou zásluhu na tom má Centrum robotiky Správy informačních technologií 
města Plzně. 
  
Vybavení škol roboty, dalšími moderními pomůckami a pomoc odborníků umožňuje 
projekt Smart Edu Plzeň, jehož cílem je podpora technického vzdělávání. Tomu se město 
intenzivně věnovalo už tři roky a v roce 2017 snahu ještě zvýšilo. Jednou ze dvou 
plzeňských škol, kterou v tom roce město vybavilo technologií pro výuku přírodních věd, 
byla 31. ZŠ.   
  
Bezbariérový areál vznikl v roce 2017 ve školním objektu v Sokolovské ulici 54. Sídlí tam 
základní škola, gymnázium Františka Křižíka i základní umělecká škola.   Žáci s tělesným 
postižením tak mohou v Plzni absolvovat studium od základní školy po maturitu 
v jednom objektu. 
 
Student plzeňské Vyšší odborné školy zdravotnické dvacetiletý Václav Šlehofer získal 
v květnu 2017 Čestné stipendium generála George S. Pattona, které vyhlašuje americká 
Nadace Briana LaVioletta z Wisconsinu. Udílí se v Plzni už tradičně při oslavách 
osvobození a finančně podporuje mladé lidi, kteří ctí principy a myšlenky prosazované 
generálem Pattonem. 
  
Tématem jeho práce bylo trénování a pohled na současný hokejbal a hokej. Ve své eseji 
využil psychologické poznatky z dobrovolnictví, respektive svého trénování mládeže 
v hokejbalovém klubu TJ Snack Dobřany. Plánuje dostudovat svůj obor a pokračovat 
v dalším vzdělávání.   
   
Divadlo Josefa Kajetána Tyla připravilo na jaře 2017 ve spolupráci s městským obvodem 
Plzeň 1 projekt Kouzelná flétnička. Cílem je vychovávat hravou a zábavnou formou 
mladé publikum. Děti ze 78. mateřské školy navštívily Velké divadlo, kde si prohlédly 
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zákulisí, svezly se na jevištní točně, zúčastnily se zkoušky opery Medea a nechaly se 
nalíčit v maskérně.  
 
2. A a 2. C třídy 1. základní školy v Západní ulici byly v roce 2017 Lesními třídami.  Zapojily 
se  do programu Les ve škole, který vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo 
v lese pomocí pozorování a prožitků. Všechny předměty se učí v přírodě. Je to sice 
náročné, ale třeba český jazyk i matematika se tak stanou zábavnějšími. 
 
Na rok 2017 připravil MO Plzeň 1 pro seniory řadu jednodenních poznávacích zájezdů, 
na jejichž zajištění obvod vynakládá ze svého rozpočtu finanční prostředky.  
 
Trasy zájezdů: 

• 12. 4. 2017 - Praha (toulky Starým městem) 

• 26. 4. 2017- To nejlepší z jižních Čech (Zlatá koruna, Český Krumlov) 

• 10. 5. 2017 - Kolébka výroby hudebních nástrojů (Luby, Kraslice) 

• 24. 5. 2017 - Toulky po Brdech  (Hořovice, Liteň, Mníšek) 

•   7. 6. 2017 -  Nad Berounkou pod Tetínem (Stradonice, Lhota, Lány) 

• 14. 6. 2017 - Za strakonickým dudákem, tradicemi a významnými osobnostmi 
                       (Strakonice, Březnice)  

•   6. 9. 2017 -  Ašský výběžek, aneb utajené trojmezí (Libá, Aš, Podhradí) 

• 20. 9. 2017 -  Sedlčansko, kraj drobných památek (Vysoký Chlumec, Radíč,   
                        Křečovice, Jablonné) 

• 4. 10. 2017 - Praha pro zvídavé 

• 6. 12. 2017 - Perla Frank (adventní zájezd do Bambergu) 
 

 
 

Obr. 25: Senioři z „jedničky“ na jednom z výletů 
 

Radovánek, středisko volného času, připravil na prázdninové měsíce 2017 patnáct 
dětských táborů, z toho dvanáct příměstských a tři pobytové. 
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V Rodinném centru Vlnka a Motýl připravili pro děti na léto 2017 čtyři příměstské tábory. 
Novinkou pro letošek je prázdninový provoz Miniškolky v období od 24. 7. do 11. 8. pro 
děti od 2 do 4 let, a to každý všední den od 7.30 do 15.30 hodin. 
 
Přes 1800 dětí nastoupilo v září 2017 v Plzni do 78 prvních tříd. Bylo to o něco méně než 
v předchozím roce. Novinkou nového školního roku byla povinná výuka plavání. Je 
součástí předmětu tělesná výchova na I. stupni. 
 
78. MŠ v Sokolovské přivítala na začátku září 2017 nové děti, kterým je dlouhodobě 
nabízen adaptační program – program postupného začleňování dětí do třídního 
společenství. Předškolní děti začaly navštěvovat plavecký bazén, další třídy si užily 
dopravní hřiště. Na podzimní akci Dýňová slavnost se podílely děti s učitelkami a rodiči. 
V prosinci 2017 školka navázala spolupráci se zařízením Senior rezistence Terasy. 
  
31. ZŠ byla i v roce 2017 ve znamení Školy pro 21. století. Moderní metody výuky ve 
třídách byly doplňovány v každém ročníku nejrůznějšími programy a doprovodnými 
projekty. Projektové vyučování přispívalo i k výuce finančního rozhledu. Žáci ve vyšších 
ročnících se zúčastňovali tematických exkurzí, které doplňují teoretickou výuku. Škola 
tak navštěvovala pozvání různých firem v regionu, aby vedle teoretické přípravy děti 
poznaly i pracovní prostředí a běžné pracovní pozice. 
 
Děti 17. ZŠ v Malické ulici se rozhodly pomoci dvěma nemocným spolužačkám. Navrhly 
uspořádat dobročinnou sbírku, do které se zapojila většina žáků a jejich zákonných 
zástupců, ale i pedagogických a ostatních pracovníků školy. Vybralo se 26 600 Kč. 
S penězi pomohli i členové Plzeňské komendy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského. 
 
Divadlo J. K. Tyla připravilo s MO Plzeň 1 projekt Kouzelná flétnička určený pro MŠ. Má 
formu malého předplatného. Jako první navštívily budovu Velkého divadla děti 
z lochotínské 90. a 91 MŠ. V druhé fázi projektu přivítaly děti umělce ve své školce. Do 
budoucna by se do projektu měly zapojit všechny soubory divadla. S divadelním 
prostředím by se tak mělo do konce sezony seznámit 500 dětí předškolního věku 
z prvního plzeňského obvodu.  
 
Ve dnech 3. - 4. 3. 2017 proběhla v německém Selbu kvalifikační soutěž na Dance World 
Cup, které se zúčastnil Strom Ballet z plzeňského Radovánku s několika choreografiemi 
v sólu, duech a formacích. Mezi nejlepšími soubory a tanečnicemi z ČR se Storm Ballet 
zařadil k těm nejúspěšnějším. 
 
V březnu 2017 proběhla v Totemu dílna Mikrogreens a smoothie. Další zajímavou akcí 
byla Burza zahradnických rostlin v týdnu od 15. 5. do 27. 5. 2017, následoval Sousedský 
jarmark a opět proběhla akce Zasaď si svůj brambor. 
 
Kroužek lidových písní a tanců Boleváček se poprvé představil na jaře 2017 v nové 
sestavě tanečníků v Konírně Chotěšovského domu pásmem Vítání jara. Vystoupil také 
na akci Vítání jara v Plzni. 
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Strážníci plzeňské městské policie přichystali na jaře 2017 pro své malé kolegy z kroužku 
Malý strážník několik zajímavých návštěv. Jednak je přivítali na služebně MP v Divadelní 
ulici a naopak na pracoviště Radovánku v Ledecké ulici zavítal inspekční strážník MP 
Michal Huspek, který je také odborníkem na zbraně, které také na ukázku přinesl. 
 
Ve spolupráci s Diakonií Západ proběhl v roce 2017 v sedmých třídách 34. ZŠ program, 
jehož cíle bylo naučit skupinu vidět rozdíly mezi šikanou a škádlením. Prostřednictvím 
zážitkových aktivit se žáci seznámili s pocity agresora i oběti, osvojili si způsoby, jak na 
šikanu reagovat a bránit se jí, jak je důležité zastat se druhých a nebýt lhostejný. 
 
6. 6. 2017 se starší děti ze 60. MŠ vydaly na akci Dopravní hřiště, které pořádá 
každoročně MO Plzeň 1 spolu s Radovánkem a Besipem. 
 
Prvním bezbariérovým gymnáziem v Plzni se v roce 2017 stalo Gymnázium F. Křižíka, 
které se integraci studentů s handicapem věnuje dlouhodobě. Školu již absolvovali 
studenti s poruchami sluchu, se zbytky zraku nebo s tělesným postižením menšího 
rozsahu.  
 
Škola je vybavena bezbariérovými prvky, jejichž pořízení si vyžádalo náklady ve výši 2,4 
milionu Kč. Nezbytné úpravy školní budovy spolufinancovalo město a Ministerstvo 
školství. V červnu 2017 v atriu školy proběhla výstava Život bez bariér.  
 
Perfect World je tak trochu jiná jazyková škola sídlící v Plzni-Bolevci. V roce 2017 se 
zapojila do projektu Klub Jednička. Členům klubu nabízí slevu 20 % na kurzy pro 
veřejnost a výuku pro děti ve skupinkách. 
 
Eva Fastová ze sexty Gymnázia F. Křižíka získala v roce 2017 1. místo v ústředním kole 
konverzační soutěže v německém jazyce v nejvyšší kategorii III. A. Tímto výsledkem 
E. Fastová navázala na letošní 8. místo v celosvětové soutěži Best in Deutsch. 
 
1. ZŠ se ve školním roce 2016/17 stala partnerem mezinárodního programu Les ve škole, 
který motivuje učitele, aby se žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se o lese 
v lese. Zapojila se 1. C, která za pilnou práci obdržela v červnu mezinárodní certifikát 
Lesní třída. 
 
Rodinné centrum Vlnka připravilo v roce 2017 letní příměstské tábory – Barevný týden, 
Máme rádi zvířata, ale i Léto v Miniškolce. I na tyto tábory přispívá MO Plzeň 1 v rámci 
Klubu Jednička příspěvkem ve výši 300 Kč. 
 
Dobrovolnice z Totemu připravily v létě 2017 ve spolupráci s Artreda, z.s. týdenní výjezd 
pro děti do Manětínských lesů. Dobrovolnice dlouhodobě působí v mentoringových 
programech Pět P a Kompas.  
 
Tyto programy pomáhají dětem a rodinám v náročných životních situacích. 
Mentoringová podpora dětem lze realizovat jen díky donátorům z řad samospráv 
městských obvodů, města Plzně, Plzeňského kraje a MVČR.  
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Obr. 26: V první školní den 2017/2018 bylo i před školami na území MO Plzeň 1 živo 
   
Krašovská Aktivity centrum Plzeň nabídlo aktivity pro všechny generace, a to v oblastech 
sportu, tance a umění. Stalo se domovskou základnou pro mnoho organizací, které 
město Plzeň reprezentují na mnoha prestižních soutěžích a akcích. Od září 2017 se v této 
budově otevřela nová dětská skupina MINI Aktivity, a to dětem od jednoho roku do 
sedmi let. 
 
Radovánek, středisko volného času, od září 2017 nabídlo řadu kroužků a aktivit, např. 
Astronomické hrátky, Malba – grafika, Malý strážník, Geocaching, Stolní tenis či 
Koumám, a to jak na svých pracovištích v Komenského ulici, tak v Ledecké. 
 
18. 9. 2017 byla zahájena již 19. sezona totemových aktivit, včetně celé škály 
pohybových, hudebních, jazykových, počítačových, tvořivých a osobnostně rozvojových 
aktivit pro seniory. Již osmým rokem byla připravena Akademie třetího věku. Na základě 
značného zájmu byl od září 2017 otevřen ucelený šestihodinový kurz Práce s chytrým 
telefonem.  

 
 

Obr. 27: Velmi oblíbený projekt TOTEMu Jedeme dál pokračoval i na podzim 2017 
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Človíček s Nováčkem a Motýlem 21. září 2017 vyrazily na další výpravu mezi lochotínské 
domy. Akce nabídla 11 soutěžních zastavení a v cíli odměnu pro všechny cestovatele. 
Kroužek lidových tanců Boleváček z Bolevecké ZŠ se 23. 9. 2017 představil v pásmu 
českých lidových tanců na Boleveckém vinobraní ve Dvoře U Matoušů na Bolevecké 
návsi. Kroužek s několikaletou tradicí reprezentuje školu v řadě kulturních akcí MO 
Plzeň 1, ale i jinde. 
 
Od roku 2001 se 26. 9. každoročně slaví Evropský den jazyků. Cílem je propagovat 
jazykovou rozmanitost a studium jazyků Evropy. Připomněla si ho v září 2017 i 7. ZŠ a 
MŠ. Vítězem celého projektu se vždy stává třída, která si nejlépe vyzdobila svou učebnu, 
zodpověděla správně nejvíc kvízových otázek a nejlépe představila vylosovanou zemi 
svým spolužákům. Tentokrát zvítězila 6. A. 
 
MO Plzeň 1 připravil pro seniory s místem trvalého bydliště v tomto obvodě prohlídky 
s degustací ve společnosti Bohemia Sekt ve Starém Plzenci. Uskutečnily se v termínech 
24. 10. a 26. 10., 7. 11. a 14. 11. 2017. Účast na prohlídce byla pro seniory zdarma, 
náklady na vstupné hradil obvod.  
 
Rozhledna Sylván ukončila v roce 2017 provoz v poslední říjnový den. Provoz zajišťují pro 
první plzeňský obvod studenti Gymnázia F. Křižíka. Rozhledna je vyhledávaným 
turistickým cílem v obvodu. 
  
Dnem 31. 10. 2017 byl také ukončen provoz Dětského dopravního hřiště v Západní ulici. 
Provoz a výuku zde pro MO Plzeň 1 zajišťovalo Středisko volného času Radovánek. 
 
Členové Svazu důchodců Plzeň 1 se i v roce 2017 zúčastnili řady akcí, které pro ně svaz 
zorganizoval. Schůze svazu se konají každých 14 dnů v Totemu. Oblíbená jsou také 
hudební vystoupení, kdy se střídají skupiny pánů Bíby a Zapletala. Vše by nebylo možné 
bez velké pomoci a pochopení MO Plzeň 1. 
 
Partnerem Klubu Jednička je také Cyklo Atom, prodejna s cyklistickými potřebami, která 
nově zařadila do svého sortimentu i poskytování služeb pro milovníky lyžování. Pro členy 
klubu nabízí slevu 5 – 10 % z ceny zakoupeného zboží i servisních služeb. Pro členy Klubu 
Jednička začala nabízet slevu také restaurace Ve vilách. 
 
Další z plzeňských firem se v roce 2017 zapojila do projektu Klub Jednička. Je to 
společnost Aspekta. Členové klubu zde mohou získat cenové zvýhodnění ve výši 10 % 
slevy z ceny pracovních úkonů (oprav aut) a 5 % slevy z ceny náhradních dílů. 
10% slevu na pronájem bowlingové dráhy mohou členové Klubu Jednička získat také 
u Bowling Impuls. 
 
5. 10. 2017 oslavila 17. ZŠ a MŠ 115. výročí zahájení výuky v budově v Malické ulici.  
Konala se akce s bohatým programem pod záštitou starosty MO Plzeň 1 Miroslava 
Brabce. MO Plzeň 1 také na akci poskytl finanční příspěvek. 
 
16. 10. 2017 proběhly v Gymnáziu F. Křižíka Slavnosti jablek, kde se děti naučily 
moštovat, péct jablečný moučník a mnoho dalšího. 1. 11. 2017 primáni gymnázia 
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připravili pro mladší spolužáky Dušičkový pochod, který startoval na Slovanech. Vánoční 
zpívání se před školou odehrálo 14. 12. 2017. 
 
Podzimní džemování v Totemu proběhlo 8. 11. 2017. Akce byla jednou z aktivit 
Totemové Městské mezigenerační zahrady, kterou podpořily Nadační fond Zelený 
poklad a program Zelené oázy. 
 
Sídlištní Knihovna Vinice po celou dobu existence trpěla akutním nedostatkem místa, a 
to nejen pro knihy. V rámci výzvy Pěstuj prostor získala v roce 2017 grant na úpravu a 
zvelebení plácku u knihovny. Hlavní atrakcí Oázy – čtecího koutku se staly houpací sítě, 
které lákají kolemjdoucí k lenošení. Jsou zde i knihobudky s vyřazenými knihami a další. 
Všechny prvky jsou hojně využívány. 
 
Nápad zvelebit betonový ostrůvek před 4. ZŠ dostala fotografka Gabriela Homolová, 
která si ze školy vyzvedávala své děti. Z nápadu tu v roce 2017 vzniklo sedací molo a 
multifunkční paletový had, který slouží jako posezení, prolézačka i květník. 
 
9. 11. 2017 připravila Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA pod záštitou hejtmana 
kraje a starosty MO Plzeň 1 dvanáctý ročník akce Křesadlo 2017. V prostorách DEPO 
2015 děti zahájily svým vystoupením celovečerní program. 30 nominovaných občanů 
kraje převzalo ocenění své dobrovolnické činnosti.  
 
Děti z DoRA se 10. - 12. 11. 2017 zúčastnily krajské soutěže Pionýrského sedmikvítku ve 
výtvarné a rukodělné činnosti na Zelené Lhotě u Nýrska. Byly velmi úspěšné, obsadily 
první místa.  
 
11. 11. 2017 pořádalo Středisko volného času Radovánek v Sokolovně Bolevec oblastní 
kolo 17. ročníku Dětské Porty. Do soutěže se přihlásilo 43 mladých muzikantů, kteří 
vystoupili ve 26 soutěžních formacích. Soutěžili jednotlivci, dua i skupiny ve věku do 
26 let. V jednotlivcích si palmu vítězství odnesla Agátka Rejšková a za skupiny oslovila 
diváky formace Bez názvu.  
 
Vítězové kategorií postoupili do republikového finále, konaného v Kroměříži začátkem 
června 2018 a také do republikového kola nové soutěže Folky Tonk, konaného začátkem 
února 2018. 
 
V Rodinném centru Vlnka a v Motýlu byl 1. a 2. 12. 2017 Mikuláš, který v rámci šesti 
představení obdaroval dárečky 120 dětí. 8. 12. 2017 pak proběhl seminář pro rodiče na 
téma Hranice a rituály ve výchově dětí.  
 
Nošenky z Plzně  z.s. jsou skupinou plzeňských maminek, které se vzájemně podporují 
na komunitní úrovni, poskytují poradenství a osvětu nejen v oblasti ergonomického 
nošení malých dětí, ale i kontaktního stylu rodičovství a respektujícího přístupu ve 
výchově. 
 
9. 12. 2017 v rámci 2. ročníku Nosícího plesu v Plzni pod záštitou MO Plzeň 1 uspořádaly 
ples v Sokolovně Bolevec. Vedle divadelního představení zahrála kapela Relax a hřebem 



Kronika obvodu Plzeň 1 - 2017 Stránka 39 

 

plesu bylo představení a křest Kontaktního nosícího kalendáře, na jehož vzniku se 
podílelo více než 50 maminek se svými rodinami a fotografkou Marií Psotnou. Ples byl 
i v roce 2017 benefiční a výtěžek připadlo z.s. plzeňské domácí hospicové péči Domov. 
 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
Samička vzácného nosorožce indického se narodila 5. února 2017 v plzeňské zoo matce 
Manjule.  Dostala indické jméno Shakti a české jméno Růženka. Samička je už druhým 
mládětem, které se narodilo její matce Manjule.  Prvním byla rovněž samička, která  
dostala jméno Maruška. Otcem novorozeného mláděte i Marušky je samec Baabuu.  
 

 
 

Obr. 28: Velká radost plzeňské zoo, malá Růženka 
 

Rok 2017 byl v plzeňské zoo vůbec štědrý na mláďata.  Dvakrát se rozmnožili stromoví 
jihoameričtí hlodavci kuandu obecní. Šesté mládě se narodilo v dubnu a sedmé 
v listopadu. Rok 2017 byl také ve znamení pásovců. V lednu bylo pokřtěno jejich třetí 
odchované mládě. Další dvě mláďata byla pokřtěna v září.  
 
Historicky druhá mláďata rysů kanadských se v plzeňské zoo narodila 20. 5. 2017. Před 
koncem roku došlo k druhému narození v rodině lvů berberských. V roce 2017 se 
narodila i další mláďata –  zebra, nandu pampové, velbloudice, varani modří. 
 
V roce 2017 již po patnácté nabídla Zoologická a botanická zahrada města Plzně svým 
návštěvníkům řadu aktivit a akcí. V rámci národopisného cyklu připomínajícího staré 
lidové obyčeje to byla právě plzeňská zoo, která v roce 2004 obnovila v krajském městě 
masopustní tradici. I v roce 2017 maškarní masopustní průvod přecházející přes 
zoologickou zahradu poslední únorovou neděli vyprovodil zimu z plzeňské kotliny. 
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Obr.29: O masopustní průvod byl obrovský zájem 
 

Na statek Lüftnerka přinesl ještě více folklóru a lidových tradic cyklus Kultura českého 
venkova.  Jako první byly připraveny Tradiční Velikonoce. Jejich nositeli byly základní 
umělecké školy z Plzně, Dobřan a Starého Plzence.  
 
První dubnová sobota byla ve znamení Mezinárodního dne ptactva. Prostřednictvím 
různých soutěží se zájemci dozvěděli o užitečných lesních ptácích, především datlu 
černém, kterého ornitologové vyhlásili ptákem roku 2017. Od 1. dubna byly s výjimkou 
pondělí v amfiteátru ke zhlédnutí sokolnické ukázky v podání Jana Brože. 
 

 
 

Obr. 30: Velikonoce na Lüftnerce byly opravdu tradiční 
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22. 4. 2017 si celý svět připomněl Den Země. Jím byl motivován i celodenní soutěžně 
naučný program v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.  Navíc na počátku 
Kilometrovky u Kalikovského mlýna vyvrcholil další ročník sběru upotřebených 
hliníkových obalů. 
 
Poslední dubnový den 2017 připadl na neděli, kdy proběhlo na statku Lüftnerka velké 
čarodějnické odpoledne. 
 
Novou podobu dostalo Vítání léta. Z centrální části zoo se přeneslo na statek a nabídlo 
lidové zvyky a připomenulo lidové léčitelství.  
 
Fakultní nemocnice Plzeň  
V prvním čtvrtletí roku 2017 byla ukončena v lochotínském areálu FN Plzeň obnova 
angiografického pracoviště. Znamená to další zkvalitnění péče o pacienty se srdečními 
chorobami. 
 
Zásadní proměnou prošel v prvním pololetí roku 2017 velmi frekventovaný vchod B 
v lochotínském areálu FN. Rekonstrukce v řádu 20 milionů korun mimo jiné přinesla 
pacientům vzdušné a komfortní prostředí v chirurgické ambulanci. Nová je příjmová 
recepce a nechybí vybavení pro rodiče s malými dětmi. 
 
Koncem prvního pololetí 2017 byl ve FN Plzeň na Lochotíně dokončen parkovací dům za 
140 milionů korun a dokončeny stavební úpravy vjezdů v obou areálech nemocnice.  
 
V roce 2017 se začal připravovat projekt na výstavbu dlouho očekávaného pavilonu 
chirurgických oborů.  
 
V roce 2017 bylo ve FN Plzeň otevřeno nové pracoviště, takzvaná biobanka. Jedná se 
o strukturované úložiště vzorků biologického materiálu, který pomůže mimo jiné 
dalšímu výzkumu, zejména v oblasti onkologie.  
 
Pracoviště intervenční radiologie v lochotínské části Kliniky zobrazovacích metod bylo 
v roce 2017 rozšířeno o další velmi moderní katetrizační sál s angiografickými přístroji. 
Lékaři tedy mohou tedy poskytnout pomoc dvěma pacientům najednou.  
 
Výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni a Dětská klinika FN Plzeň 
pokračovaly v roce 2017 v úspěšné spolupráci na vývoji aplikace, která bude napomáhat 
v diagnostice, léčbě a především výzkumu Crohnovy choroby u dětí.  
 
Výzkum finančně podpořilo Hnutí na vlastních nohou Stonožka, když iniciovalo 
výtvarnou a literární soutěž dětí z mateřských, základních a středních škol z celé 
republiky. Vítězné práce jsou finančně zhodnoceny na různých společenských akcích.  
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     10. Sport 

Plzeň dokončila v roce 2017 rekonstrukci hlavní tribuny městského sportovního areálu 
ve Štruncových sadech, jehož fotbalovou část postupně přestavuje od jara 2011. Úpravy, 
díky nimž dostal jeden z nejmodernějších sportovních areálů v zemi svoji finální podobu, 
stály zhruba 52,1 milionu korun bez DPH. Kromě opravené tribuny získala Doosan Arena 
i dva nové objekty, rohové věže Sever a Jih.  
 
Věže, jejichž výstavba stála přibližně 90 milionů korun, poskytují ubytování, zázemí pro 
fyzioterapii, rehabilitaci i stravování mladých fotbalistů z klubové akademie.  Celková 
přestavba stadionu ve Štruncových sadech od roku 2011 včetně rekonstrukce hlavní 
tribuny vyšla město do konce roku 2017 na 419,5 milionu korun bez DPH.  
 
Nově zrekonstruovaný sklad lodí mohou od února 2017 využívat jachtaři z Jachetního 
klubu Plzeň sídlícího u Velkého rybníka v Bolevci.  Slouží k uložení všech lodí přes zimu a 
v sezoně ho oceňují zejména nejmladší jachtaři třídy Optimist. Starý sklad byl nízký a děti 
musely svoje lodě pokaždé rozebírat, sejmout oplachtění a uložit mimo trup lodě. Nyní 
mohou s lodičkami na manipulačních vozících zajet samy od vody až do hangáru. 
                                  
Slavnostní otevření se konalo 9. 2. 2017, kdy pásku přestřihl starosta prvního městského 
obvodu Miroslav Brabec. Na rekonstrukci poskytlo město Plzeň jachtařům dotaci 
467 tisíc Kč. 
 
Šest mužstev, z toho jedno slovenské, si dalo první únorový víkend 2017 dostaveníčko 
v lochotínské hokejbalové hale, aby se zúčastnily 5. ročníku turnaje O pohár 
místostarosty MO Plzeň 1. Vítězem se stali pardubičtí Svítkov Stars, kteří ve finále 
přetlačili slovenskou Spišskou Belou. Domácí HBC Plzeň skončili čtvrtí za Suchdolem nad 
Lužnicí. 
 
V obřadní síni plzeňské radnice byli 23. 3. 2017 vyhlášeni nejlepší sportovci roku 2016 
v kategoriích žactva a dorostu. Stali se jimi Eliška Pechmannová (sportovní aerobik) a 
Filip Nepejchal (sportovní střelba). Jubilejní 20. ročník prestižní ankety připravila Nadace 
sportující mládeže pod záštitou primátora Martina Zrzaveckého.   
 

 
 

Obr. 31: Eliška Pechmanová a Filip Nepejchal 
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Kategorii mladšího žactva, vyhlašovanou bez pořadí, stejně jako v předcházejícím roce 
ovládli chlapci. Mezi nejlepší se dostal lukostřelec Daniel Bouřil, basketbalista Filip 
Karlíček a dvojice plavců Tomáš Chocholatý a Matěj Sladký. 
 
Titulem Sportovec Plzně 2016 v kategorii staršího žactva se může pyšnit Eliška 
Pechmannová z Aerobik klubu LADY Plzeň. Ta v roce 2016 získala bronzovou medaili na 
MS ve Vídni a také na mistrovství Evropy v Karlových Varech. 
 
Dalšími oceněnými v kategorii staršího žactva byli Filip Jireš (zápas), Matěj Marek 
(triatlon), Barbara Píchalová (atletika), Denisa Řáhová (rychlostní kanoistika) a 
obhájkyně loňského vítězství plavkyně Tereza Polcarová. 
 
Kategorii dorostu kraloval sportovní střelec Filip Nepejchal ze Sportovně střeleckého 
klubu policie Rapid Plzeň. Sedmnáctiletý střelec v předchozím roce prožil snovou sezonu. 
Stal se juniorským mistrem Evropy, zvítězil v závodu Světového poháru a vše vyšperkoval 
účastí na OH v Riu. 
 
O tom, že byl rok 2016 pro plzeňské sportovní naděje mimořádně úspěšný, svědčily 
výsledky dalších oceněných. Mezi nimi nechyběly medaile z MS, ME i dalších 
významných soutěží. Kromě Filipa Nepejchala byli v kategorii dorostu oceněni také Eliška 
Fajfrlíková (sportovní aerobik), Jan Hašek (MTBO, LOB, běžecké lyžování), Marie 
Horáčková (lukostřelba), Tereza Jonášová (atletika), David Kvasnička (lední hokej), Jan 
Louda (badminton) a Kateřina Skypalová (atletika). 
 
 

 
 

Obr. 32: Nejlepší sportovkyně z prvního plzeňského obvodu ocenil  
starosta Miroslav Brabec 

 
Za skloubení sportovních a studijních výsledků byla již počtvrté udělena Cena rektora 
Západočeské univerzity v Plzni. Z rukou Miroslava Holečka ji převzal jachtař Jakub Dobrý, 
student Gymnázia Plzeň na Mikulášském náměstí. 
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Poděkování za práci s mládeží se při oceňování nejlepších sportovců roku 2016 
v kategoriích žactva a dorostu dostalo trenérům Karlu Trachtovi (lední hokej) a Janu 
Stronerovi (jezdecký sport), kteří v roce 2017 slavili sedmdesátiny. Další oceněnou 
trenérkou byla Jaroslava Šmrhová (házená). 
 
V sezoně 2016 - 17 připsaly házenkářky lochotínského DHC Plzeň na své konto hned tři 
medaile z mistrovství republiky. Mladší žačky získaly bronz v mistrovství, které je v této 
kategorii pořádáno jako Házenkářský desetiboj. Starší žačky získaly stříbro v jejich 
mistrovské soutěži – Žákovské lize. Starší dorostenky si odnesly bronzové medaile. 
 
O velikonočním víkendu 2017 se v bazénu na Slovanech konalo mistrovství České 
republiky družstev. To spočívá v tom, že kluby postaví družstvo s minimálně 8 plavci, 
kteří pak plavou všechny plavecké disciplíny, a to hned dvakrát. Ti s největším počtem 
bodů, které dostanou za jednotlivá umístění v jednotlivých startech a disciplínách, jsou 
ti nejlepší.   
 
Jediný tým, v rámci celé České republiky, který měl na stupních vítězů družstvo mužů i 
žen, a to už 3 roky po sobě, byli Plavci PK Slávie VŠ Plzeň. V roce 2015 to bylo stříbro a 
bronz, v roce 2016 dvakrát bronz, v roce 2017 dvakrát stříbro. 
 

 
 

Obr. 33: Úspěšní plavci s vítěznými poháry 
 
8. 5. 2017 se uskutečnil Májový senior puchýř a duhová cesta, turistický pochod se 
startem u rybníku Šídlovák, na jehož organizaci se podílel mj. Totem. 
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Klub TJ Košutka tvoří 13 fotbalových týmů. V roce 2017 měl přes 300 členů, z čehož víc 
než 200 členů hrálo v mládežnických kategoriích. Hlavním cílem je hrát pravidelně 
nejvyšší krajské soutěže v mládeži i v mužích. 
 
V květnu 2017 proběhly v Totemu Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje. Na startu se 
sešlo 40 závodníků. Zlatý pohár za 1. místo si tentokrát odvezla Městská rada seniorů 
Domažlice. Totemoví senioři vysoutěžili 3. místo. 
 
2. a 3. 6. 2017 se uskutečnilo na pláži Ostende několik triatlonových závodů pro děti 
i dospělé. Vyvrcholením triatlonového festivalu byl závod v terénním triatlonu, při 
kterém po plavání následuje jízda na horském kole v terénu a závěrečný běh. Akce se 
zúčastnila řada českých závodníků. 
 
Historicky první českou medaili v bowlingu získala v dubnu 2017 na juniorském 
Mistrovství Evropy v Helsinkách Plzeňačka Anna Petáková.  Obsadila krásné třetí místo. 
K mimořádnému úspěchu jí pogratuloval i starosta obvodu Miroslav Brabec. Aničku totiž 
podporuje právě MO Plzeň 1.  
 
Legendární fotbalista Pavel Nedvěd zavítal na celostátní finále 20. ročníku McDonald´s 
Cupu, fotbalového turnaje pro děti z prvního stupně základních škol, který se uskutečnil 
30. až 31. 5. 2017 v Doosan Areně. Zúčastnilo se ho 15 vítězných týmů z krajských finále 
společně s pořadatelskou 33. základní školou Plzeň.  
 
Veteran car club Plzeň pořádal 27. 5. 2017 XXVIII. ročník Jízdy historických vozidel okolím 
Plzně. Akce se konala pod záštitou starosty obvodu. Trasa v délce asi 80 km začínala a 
končila v kempu Ostende na břehu Boleveckého rybníka.  
 
Absolutním vítězem jízdy byl Karl Dietr Wieland z Německa s Fordem A z roku 1929. Jen 
s nepatrnou ztrátou bodů byla druhým nejúspěšnějším účastníkem Markéta Škopková z 
Plzně. 
  
Třetí duel FC Viktoria vs 60. MŠ proběhl i v roce 2017 a měl za úkol nábor do FC Viktoria. 
Již řadu let probíhá spolupráce mezi 78. MŠ a 31. ZŠ.  Vyvrcholením v roce 2017 bylo 
uspořádání Atletické olympiády.  
 
Všech 188 dětí z MŠ bylo rozděleno do 14 družstev. Vše se odehrálo jako na skutečných 
hrách a děti ukázaly své dovednosti jak v tradičních olympijských disciplínách, tak v 
disciplínách zábavných. Starší kamarádi výkony měřili a zaznamenávali. Nechybělo ani 
předávání medailí. 
 
Plzeň připravila v roce 2017 velký sportovní projekt. Od 18. do 27. srpna se uskutečnila 
Letní SPORTMANIE. Desetidenní akce navázala na úspěšný Olympijský park Plzeň 2016. 
Místo se nezměnilo, opět to byla lokalita amfiteátr a park za OC Plzeň Plaza. Akce se 
tentokrát zaměřily hlavně na adrenalinové sporty.  
 
Mezi hlavní atrakce patřily Jump Arena, lanové a lezecké centrum, fit park, střelecké 
sporty, vodní svět s  wakeboardingem, paddleboardingem, bojovými sporty a další.  
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Pořadatelé přichystali také běžecké závody zdatnosti, pro rodiny s dětmi od čtyř do 
15 let Predator Junior, pro širokou veřejnost Predator Run, každý večer se pak 
v amfiteátru běžel Predator Challenge, divácky atraktivní souboj jednotlivců v běhu 
zdatnosti přes různé nástrahy. Nechyběly besedy se známými sportovci, přednášky a 
autogramiády. Nedílnou součástí akce byly stejně jako v předchozím roce hojně 
navštěvovaná ranní cvičení pro veřejnost. 
    

 
 

Obr. 34: Z letní Sportmanie 
 
Letní Sportmanii Plzeň 2017 navštívilo na 55 tisíc lidí. Většinu z návštěvníků tvořily rodiny 
s dětmi, během deseti dnů si speciální dřevěné medaile plzeňské Sportmanie odneslo za 
splněné disciplíny šest tisíc dětí. Podle vedení města splnila akce svůj účel, cílem bylo 
motivovat dospělé i děti k pohybu.  
 
Spokojeni byli také zástupci sportovních klubů, díky Sportmanii získaly kluby desítky 
nových členů. Akci navštívil i český lezec Adam Ondra, který se už ve dvanácti letech 
zařadil mezi deset nejlepších světových lezců na obtížnost. 
                                               
Plzeňská MTB 50 Kooperativy se uskutečnila v sobotu 2. září 2017 v centru krajské 
metropole. Start byl na náměstí Republiky, cíl a zázemí v parku za OC Plzeň Plaza. Závodu 
se zúčastnili  cyklisté všech věkových i výkonnostních kategorií.  
 
Součástí cykloakce byl mimořádně nabitý doprovodný program včetně dětské zóny se 
spoustou her, tombolou s hodnotnými cenami pro děti i dospělé a stánky s občerstvením 
a prodejem sportovního vybavení. Trasy jednotlivých závodů vedly krásným okolím 
města včetně vrchu Krkavce. 
  
Pavel Maslák, Jakub Vadlejch, Jan Kudlička, Denisa Rosolová či Anežka Drahotová a další 
špičkoví atleti se představili 10. září 2017 v Plzni na největším atletickém týmovém 
mítinku v České republice. Ve finálovém klání se utkalo šest nejlepších týmů z celé České 
republiky z řad mužů a žen, které vzešly z bojů v základních kolech.   
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Celkem 502 dětí z 25 plzeňských mateřských škol se zúčastnilo druhého ročníku 
Sportovních her mateřských škol 2017. Soutěž pořádalo město Plzeň ve spolupráci 
s obecně prospěšnou společností Pohyb a zdraví. Největší akce pro předškolní děti na 
území Plzně vzešla z podnětu Nadace sportující mládeže. 
 
Družstva školek soutěžila ve čtyřech individuálních a jedné týmové kategorii. Vítězem se 
stala 27. mateřská škola, druhá skončila 90. mateřská škola ze Západní ulice v Plzni a třetí 
místo obsadila 38. mateřská škola. Všech 25 zúčastněných mateřských škol získalo 
diplom a sportovní vybavení v celkové výši 28 tisíc korun.     
                                 
Tenisový klub Škoda Plzeň uspořádal v roce 2017 celostátní turnaj starších žáků třídy B 
pod záštitou starosty MO Plzeň 1 Miroslava Brabce. Z plzeňských hráčů se nejlépe 
umístili Otto Hertl a Petr Brož z TK Škoda Plzeň. 
 
V MO Plzeň 1 působí jeden z nejúspěšnějších sportovních kolektivů města Plzně 
–  Pětibojařské sportovní centrum, jehož členové za rok své existence, do konce roku 
2017, přivezli již 56 medailí z MS a ME všech věkových kategorií. Dva jeho členové se 
zúčastnili i LOH (Michal Michalík v roce 2004 v Aténách a 2008 v Pekingu, Bára Kodedová 
pak v roce 2016 v Riu). 
 
Sdružuje ve svých řadách největší talenty krásného, ale nesmírně náročného sportu - 
moderního pětiboje /střelba, šerm, plavání, běh a jízda na koni/.  2 členky - Míša 
Štěrbová a Verča Píclová  byly v roce 2017 zařazeny do reprezentace ČR v kategorii do 
17 let, dalších 6 mladších členů pak do centrálně zřízeného Sportovního střediska při 
Českém svazu moderního pětiboje. 
 

 
 

Obr. 35: Míša Štěrbová a Věra Píclová 
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    11. Bezpečnost 
 
Policie: 

V roce 2017 došlo na území MO Plzeň 1 k nárůstu krádeží vloupáním a naopak k poklesu 

krádeží prostých a násilných trestných činů. Policistům Obvodního oddělení Plzeň 1 se 

nepodařilo výrazněji objasňovat pouliční kriminalitu. Naopak dobré výsledky měli v roce 

2017 v objasňování násilné trestné činnosti. Celkový nápad trestné činnosti je stále 

téměř o polovinu nižší než v období před rokem 2010.   

 

Policisté Obvodního oddělení Plzeň 1 se v roce 2017 podíleli na zajištění kulturních akcí 

pořádaných v MO Plzeň 1, jako byl Summer City Fest nebo Město her a dalších akcí 

pořádaných v letním období na pláži Velkého Boleveckého rybníka, dohlíželi na zajištění 

Šulcova memoriálu mládeže v házené.  

 

Podíleli se na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v souvislosti s konáním voleb a 

zaměřovali se nad rámec běžného výkonu služby na bezpečnost v obchodních centrech 

v předvánočním období. 

 

Městská policie Plzeň si v roce 2017 připomněla 25. výročí své existence. Už na konci 

března se proto veřejnosti otevřela v prostorách mázhauzu v radnici na náměstí 

Republiky výstava fotografií nazvaná Již 25 let pracuje Městská policie pro Plzeň. 

Návštěvníkům přiblížila činnost strážníků a informace z historie. Nechyběly například 

uniformy od počátku devadesátých let až po současnost.  

 

Součástí oslav byl v dubnu 2017 ceremoniál v obřadní síni radnice, při kterém strážníci 

převzali významná ocenění za dlouholetou službu, mimořádné činy, statečnost a 

záchranu lidských životů. Vyvrcholením se stal slavnostní galavečer v Měšťanské besedě.  

Do ulic západočeské metropole se strážníci vrátili po pauze několika desítek let v roce 
1992. V té době jich bylo pouhých 25. V roce 2017 tvořil sbor v Plzni přes 270 strážníků. 
První obvodní služebna vznikla na Lochotíně. 
 
Městská policie Plzeň ve spolupráci s MO Plzeň 1 uspořádala koncem května 2017 pro 
plzeňské školáky druhého stupně Branný den. Zúčastnilo se ho 23 čtyřčlenných 
smíšených družstev z dvanácti ZŠ v Plzni. Kromě fyzických aktivit si zde děti zasoutěžily 
i v testu základního právního minima. Vítězem ročníku 2017 se stala 22. ZŠ.  
 
24. 8. 2017 strážníci MP Plzeň dohlíželi při úklidu nečistot, které po sobě zanechaly osoby 
holdující alkoholu nebo drogám. Výjimkou nebyl ani Lochotín. 
 
Starosta MO Plzeň 1 Miroslav Brabec na podzim 2017 předal slavnostně zástupcům 
Městské policie dvě jízdní kola. Bicykly zakoupil obvod ze svého rozpočtu. Obě jízdní kola 
vyšla na 54 tisíc Kč. Kola strážníkům umožní dostat se do míst, kam se s automobily 
nedostanou. Předpokládá se, že strážníci na kolech najedou v průměru kolem 30 km 
denně. 
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Obr. 36: Nová kola ulehčují strážníkům práci 
 
Na podzim r. 2016 byla divokými prasaty ve velké míře poškozena plocha areálu 
požárního cvičiště jednotky SDH Bolevec, ul. Ke Krkavci. Práce na obnově plochy 
započaly v polovině července 2017. Úprava zahrnovala mj. drenáž, setbu travním 
semenem, zálivku, seč, a to vše v termínu do konce října 2017 a s nemalými finančními 
náklady. 
 
Další dvě kamery za 120 tisíc korun policisté prvního městského obvodu nainstalovali na 
podzim 2017 Plzeň k areálu Bolevecké základní školy, aby bylo zlepšeno zabezpečení 
házenkářské nafukovací haly. Její plachtu totiž v loňském roce zapálil zatím neznámý 
pachatel, škoda se vyšplhala na téměř 1,5 milionu korun. Opravená hala byla 
zprovozněna ke konci roku 2017. 
 

Hasiči: 

Druhou květnovou neděli 2017 proběhl 11. ročník Globus Cupu junior, soutěže dětských 

družstev v požárním útoku. Proběhl pod záštitou starosty Miroslava Brabce a pořádali 

ho Hasiči Plzeň Košutka a SDH Úněšov. Přihlášeno bylo víc než 40 družstev. První místo 

v kategorii starší vybojovali hasiči z Manětína. V kategorii mladší si palmu vítězství 

odneslo družstvo ze SDH Horní Hradiště. Hasiči z prvního plzeňského obvodu se umístili 

na čtvrtém místě. 

V areálu požární stanice Plzeň Košutka se 16. 5. 2017 konalo oblastní kolo soutěže Malý 
záchranář. 7. ZŠ a MŠ v ní vybojovala 2. místo, čímž škole zajistila účast v krajském kole 
soutěže, které se uskuteční v roce 2018. 
 
Stadion ve Skvrňanech se ve dnech 27. a 28. 5. 2017 stal svědkem celostátní soutěže 
Plamen.  Celkem v šesti disciplinách bojovalo 9 kolektivů z celé Plzně. SDH Bolevec vyslal 
do soutěže jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších mladých hasičů. Plameňáci 
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z Bolevce v kategorii starší obsadili 5. místo. Mladší bolevečtí hasiči si odvezli zlato za 
1. místo.  
 
Závěr května patřil na hasičské zbrojnici na Bílé Hoře 17. MŠ z Roudné, kdy se zde sešlo 
80 dětí, pro které hasiči spolu s MO Plzeň 1 připravili zajímavý a zábavný program. 
Tradičně největším zážitkem byla pro děti prohlídka zásahového vozidla.  
 
Jednou ze zastávek prezidenta Miloše Zemana při třídenní návštěvě kraje v roce 2017 
byla návštěva Jednotky sboru dobrovolných hasičů Plzeň-Bolevec. Stalo se tak 
19. 10., kdy zavítal na Boleveckou náves před hasičskou zbrojnici. Zde také daroval 
hasičům prezidentskou stuhu na jejich prapor. 
 

 
 

Obr.37: Prezident Miloš Zeman se podepsal boleveckým hasičům do kroniky 
 
Netradiční soutěž Cesta z pohádky do pohádky pořádal 21. 10. 2017 Sbor dobrovolných 
hasičů Plzeň-Bolevec ve spolupráci s MO Plzeň 1 a městem Plzeň. Běžel se tzv. Branný 
závod, jehož trať vedla lesy pod Krkavcem. Mladí hasiči měli za úkol zdolat celou trať a 
zároveň plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, kde byly různé pohádkové bytosti. Trať 
zvládlo všech 37 týmů.  
 
Celkem třicet družstev hasičů, ve dvou kategoriích, se v roce 2017 sešlo na 
“svatomartinskou” sobotu, za OC Plzeň Plaza, na 27. ročníku Poslední kádě - Memoriálu 
Míly Pytlíka, aby tak symbolicky ukončili sportovní sezónu. Stalo se již tradicí, že mezi 
přihlášenými se objevují, v požárním sportu velice zvučná, jména a nebylo tomu jinak 
ani tentokrát.  Doložila to například účast mnohonásobných mistryň České republiky 
v požárním sportu, žen z SDH Chválenice, nebo v kategorii mužů vítěze Pošumavské 
hasičské ligy 2017, borců z Neznašov. 
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Mezi čestnými hosty nechyběli primátor města Plzně Martin Zrzavecký, starosta MO 
Plzeň 1 Miroslav Brabec, ale ani někteří další zastupitelé města Plzně, či městského 
obvodu Plzeň 1, který také celou akci  podpořil.   Celou akci pořádali členové SDH Bolevec 
spolu s SDH Úněšov a Hasiči Plzeň-Košutka. 
 

 
 

Obr. 38: Hasičská soutěž Poslední káď 2017 
 
 

  12. Osobnost 
 

19. 7. 2017 zemřel básník Josef Hrubý. Byl jedním z plzeňských umělců, jehož tvorba 

přesáhla hranice města Plzně a stala se trvalou součástí české literatury. 

 

 
 

Obr. 39: Josef Hrubý 

 
Básník Josef Hrubý se narodil 10. května 1932 v Černěticích u Volyně na Strakonicku. Po 
studiích ve Vimperku pracoval ve Strakonicích a od roku 1950 v Ústřední radě odborů a 
v redakci pražského časopisu Směna. Po vojenské službě byl knihovnickým inspektorem 
v Sušici. 
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V Plzni zakotvil v roce 1959 jako ředitel Městské knihovny. V šedesátých letech byl 
jedním ze zakládajících členů plzeňské umělecké skupiny Červen 63. Kvůli angažovanosti 
při srpnových událostech v roce 1968 se jeho jméno ocitlo na indexu. V složitých letech 
tzv. normalizace musel z knihovny odejít a pracoval pak v Krajském středisku památkové 
péče, odkud odešel v roce 1985 do důchodu.  
 
Nejprve publikoval své básně v časopisech. Svou první básnickou sbírku Hudba nechce 
spát vydal v roce 1960. V průběhu šedesátých let stačil ještě vydat čtyři sbírky, ale 
v sedmdesátých a osmdesátých letech měl zákaz publikování. I tehdy zůstal věrný poezii 
a Těžká doba básníka neubila a nezlomila, během ní vydal celou řadu krásných 
bibliofilských tisků. 
   
Po roce 1989 zas začaly jeho sbírky vycházet. A jako kdyby chtěl dohnat roky, kdy byl 
v ústraní, celkový počet jeho knižních publikací přesáhl šedesát. Poslední básnickou 
sbírkou Josefa Hrubého je jeho šedesátá čtvrtá knížka Milost, která vyšla v roce 2013.   
  
Literární kritici a teoretici si cení, že jeho dílo rostlo nejen do šířky, ale i do hloubky.  Od 
přírodní a intimní lyriky směřoval i meditativní lyrice, k úspornosti výrazu, k básnickým 
experimentům a ke kontaktům s hudbou a výtvarným uměním, v němž se obratně 
pohyboval i jako tvůrce mnohých koláží. 
 
Stal se jedním z plzeňských umělců, jehož tvorba přesáhla hranice města Plzně a stala se 
trvalou součástí české literatury. Byl nepochybně jeden z nejvýznamnějších uznaných a 
respektovaných představitelů plzeňské kultury a její umělecké scény.  
 
Také byl znám jako plzeňský patriot, aktivně se věnoval plzeňské kultuře a napomáhal 
její kultivaci. Ve své literární tvorbě se několikrát vyznal ze své lásky k našemu městu. 
Navíc byl velmi oblíbený díky své přátelské povaze. 
 

 
 

Obr. 40: Josef Hrubý nikoho nezarmoutil 
 

Básně Josefa Hrubého vyšly v mnoha překladech, knižně, německy, francouzsky, italsky 
nebo arabsky, osobně měl možnost je číst před publikem po celém světě. Jeho básně 
byly rovněž zhudebněné. 
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Po listopadu 1989 spoluzakládal Středisko západočeských spisovatelů nebo uměleckou 
skupinu P 89.  
 

Ceny, které Josef Hrubý obdržel: 

• 1969 Krajská cena 1969 za básnickou sbírku Topoly  

• 1992 Cena města Plzně Pečeť města Plzně  

• 2001 Cena Bohumila Polana za básnickou sbírku Pálení básní  

• 2005 Cena Bohumila Polana za básnickou sbírku Osoby  

• 2006 Doživotní zvláštní cena literárního měsíčníku PLŽ  

• 2008 Brückenbauer  

• 2008 Stavitel mostů 2008 za rozvoj a podporu přeshraniční spolupráce 
          sousedních regionů Bavorska a Čech   

• 2008 Zeyerův hrnek za celoživotní dílo na festivalu Zeyerovy Vodňany  

• 2011 Magnesia Litera v kategorii poezie za básnickou sbírku Otylé ach 
• 2013 Cena města Plzně za celoživotní dílo 

 

 
 

Obr. 41: Josef Hrubý přebírá jednu z cen 

13. Zdroje 
 

             -             Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 6 roku 2017 
             -             Radniční listy 2017  
             -             Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva  
                           MO Plzeň 1 
             -             Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2017 
             -             Webové stránky Českého statistického úřadu 
             -             Josef Hrubý básnické dílo. Vydala Knihovna města Plzně v roce 2012 
             -             Článek Markéty Čekanové v týdeníku Sedmička 2011 
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