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      1. Počet obyvatel  

              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1 k 1. 1. 2018: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel ………………………….48 142 
Počet cizinců s trvalým pobytem …………………………………………………………………. 1 686 
Celkem…………………………………………………………………………………………………………49 828 

 

     2. Vedení obvodu, volby 
 

Vedení MO Plzeň 1 do ustavujícího zasedání ZMO Plzeň 1 dne 1. 11. 2018:  
 
-  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 Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1: Jiří Winkelhöfer 
Předseda Finančního výboru ZMO Plzeň 1: Mgr. Štěpán Krňoul 
 
 
Ve dnech 12.1.– 13. 1. 2018 se uskutečnila druhá přímá volba prezidenta České 
republiky.   

Na území městského obvodu Plzeň 1 probíhala volba prezidenta v 56 volebních okrscích. 
V prvním kole voleb bylo v seznamech zapsáno 39 573 voličů, bylo vydáno 23 924 obálek, 
volební účast činila 60,46 %. Platných hlasů bylo 23 913, to je 99,46 %. 
 
Ve druhém kole voleb bylo v seznamech zapsáno 39 436 voličů, bylo vydáno 25 896 
obálek, volební účast činila 65,67 %. Platných hlasů bylo 25 832, to je 99,80 %. 
 
Jmenný seznam kandidátů na prezidenta České republiky: 
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.                                              (BEZPP)                                
Fischer Pavel Mgr.                                                                           (BEZPP) 
Hannig Petr Mgr.                                                                             (Rozumní) 
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.                                                       (BEZPP) 
Horáček Michal Mgr. Ph.D.                                                            (BEZPP) 
Hynek Jiří RNDr.                                                                               (Realisté)                                              
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h .c.                                                     (ODA) 
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Topolánek Mirek Ing.                                                                      (BEZPP) 
Zeman Miloš Ing.                                                                              (SPO) 
 
Do druhého kola postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Prezidentem se stal Miloš Zeman, 
který v druhém kole voleb získal 2 853 390 hlasů, což bylo 51,36 %.   
 

Volby do zastupitelstev obcí 2018 

Volby do zastupitelstev obcí probíhaly 5. 10. -  6. 10. 2018.  
 
V těchto volbách jsme volili 47členné Zastupitelstvo města Plzně a dále 27členné 
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1. 

Na území městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Zastupitelstva města Plzně a 
MO Plzeň 1 v 56 volebních okrscích. V seznamech bylo zapsáno 39 600 voličů, bylo 
vydáno 14 480 obálek, volební účast činila 36,57 %. Odevzdaných obálek bylo 14 477. 

Do Zastupitelstva města Plzně kandidovaly tyto politické subjekty: 
1. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 
2. Česká pirátská strana 
3. KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ 
4. PRO PLZEŇ 
5. TOP 09 
6. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 
7. Občanská demokratická strana 
8.  NOVÁ PLZEŇ s Jiřím Strobachem 
9. ANO 2011 
10. PATRIOTI A STAROSTOVÉ S PODPOROU SVOBODNÝCH 
11.        Komunistická strana Čech a Moravy 
12. Česká Plzeň – Naše šance 
13. Česká strana sociálně demokratická  
14. Demokratická strana zelených a nezávislí kandidáti – sdružení DSZ a NK 
15.        Strana soukromníků České republiky 
16.        VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ 
 
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Plzně: 
 

Volební strana Počet hlasů Hlasy v % Mandáty 

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a 
Slezska) 

13 486 0,61 0 

Česká pirátská strana 257 260 11,69 7 

KDU-ČSL PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ 144 203 6,55 4 

PRO PLZEŇ 105 272 4,78 0 

TOP 09 150 150 6,82 4 

Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura (SPD) 108 882 4,94 0 

Občanská demokratická strana 486 401 22,11 13 
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NOVÁ Plzeň s Jiřím Strobachem 60 597 2,75 0 

ANO 2011 488 324 22,19 13 

PATRIOTI A STAROSTOVÉ S PODPOROU SVOBODNÝCH 80 381 3,99 0 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 124 055 5,63 3 

Česká Plzeň – Naše šance 10 589 0,48 0 

Česká strana sociálně demokratická 141 073 6,55 3 

Demokratická strana zelených a nezávislí kandidáti 1 328 0,16 0 

Strana soukromníků České republiky 8 549 0,38 0 

VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ 19 337 0,87 0 

 
 

Jmenný seznam zvolených zastupitelů Zastupitelstva města Plzeň: 
 

Číslo Volební strana Příjmení, jméno, titul 

2 Česká pirátská strana Bosák Pavel 

2 Česká pirátská strana Rezek Jiří Ing. Ph.D. 

2 Česká pirátská strana Šrámek Pavel 

2 Česká pirátská strana Daňková Magdaléna Mgr. 

2 Česká pirátská strana Vileta Petr Ing. 

2 Česká pirátská strana Pastirčák Tomáš Mgr. 

2 Česká pirátská strana Kůs Daniel Mgr. 

3 KDU-ČSL  PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ Náhlík Petr Ing. 

3 KDU-ČSL  PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ Janouškovec Pavel Mgr. 

3 KDU-ČSL  PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ Boček Pavel MUDr. 

3 KDU-ČSL  PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ Lodr Jiří Ing. 

5 TOP 09 Vozobule Michal Mgr. 

5 TOP 09 Ženíšek Ondřej Mgr. 

5 TOP 09 Nový Miloš Ing. et Ing. 

5 TOP 09 Domanický Petr Ing. Arch. 

7 Občanská demokratická strana Baxa Martin Mgr. 

7 Občanská demokratická strana Šindelář Pavel Mgr. 

7 Občanská demokratická strana Šlouf David Bc. MBA 

7 Občanská demokratická strana Šneberger Jiří Ing. 

7 Občanská demokratická strana Mauritzová Ilona doc. PaedDr. PhD. 

7 Občanská demokratická strana Matoušová Helena 

7 Občanská demokratická strana Trůková Eva 

7 Občanská demokratická strana Hegner Lukáš Mgr. 

7 Občanská demokratická strana Jilichová Nová Veronika MUDr. Ing. 

7 Občanská demokratická strana Uhlík Milan Ing. 

7 Občanská demokratická strana Aschenbrenner Lumír Ing. 

7 Občanská demokratická strana Mádr Zdeněk Ing. 
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7 Občanská demokratická strana Řehula Jan Mgr. 

9 ANO 2011 Zarzycký Roman Mgr. 

9 ANO 2011 Kantorová Lucie Mgr. et Mgr. 

9 ANO 2011 Mádlová Ivana PhDr. Ph.D. MBA 

9 ANO 2011 Gola Vlastimil Ing. 

9 ANO 2011 Fišer Petr 

9 ANO 2011 Hausner Michal 

9 ANO 2011 Bartáková Eliška Mgr. 

9 ANO 2011 Blažek Jindřich Ing. 

9 ANO 2011 Farhan Kamal MUDr. 

9 ANO 2011 Procházka David Mgr. 

9 ANO 2011 Šrámek Jiří Ing. 

9 ANO 2011 Braun Milan Ing. Mgr. 

9 ANO 2011 Šustáček Petr Bc. 

11 Komunistická strana Čech a Moravy Štekl Václav Mgr. 

11 Komunistická strana Čech a Moravy Štefanová Monika Magdalena 

11 Komunistická strana Čech a Moravy Hlásek František 

13 Česká strana sociálně demokratická Zrzavecký Martin 

13 Česká strana sociálně demokratická Kotas Pavel Ing. 

13 Česká strana sociálně demokratická Herinková Eva Bc. 

  
V úvodu ustavujícího jednání Zastupitelstva města Plzně, které se konalo 15.11.2018, 
složili přítomní zastupitelé slavnostní slib. Poté následovala volba primátora. Jediným 
kandidátem byl Martin Baxa (ODS), který získal 34 hlasů zastupitelů. Stal se tak 
primátorem již podruhé ve své kariéře. Bezprostředně po vyhlášení výsledků volby ho 
dekoroval odstupující primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) primátorským řetězem. 
 

 

 
 

Obr. 1: Martin Zrzavecký předal primátorský řetěz Martinu Baxovi 
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V čele Plzně stanula devítičlenná rada města. Vedle primátora ji tvoří čtyři náměstci a 
čtyři radní. Ve všech případech jde o uvolněné funkce. Na koalici se dohodly čtyři 
politické strany, ODS, ANO, TOP 09 a ČSSD. 
 
Prvním náměstkem primátora pro strategické řízení obchodních korporací 
s majetkovou účastí města a pro oblast sportu se stal Roman Zarzycký (ANO). 
Náměstkem primátora pro oblast technickou se stal Pavel Šindelář (ODS).  
Náměstkyní primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a 
sociálních věcí byla zvolena Eliška Bartáková (ANO).   
Náměstkem primátora pro oblast dopravy a životního prostředí se stal Michal 
Vozobule (TOP 09).  
Na post radního pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem byl zvolen 
David Šlouf (ODS).  
Poprvé má Plzeň radního pro oblast Smart Cities a podporu podnikání, kterým je 
Vlastimil Gola (ANO).  
Oblast školství vede na postu radní Lucie Kantorová (ANO).  
Zbývající devátý post radního pro oblast bezpečnosti obsadil Martin Zrzavecký (ČSSD), 
který vedl Plzeň jako primátor uplynulé volební období. 
 
Do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 kandidovaly tyto politické subjekty: 
1. PRO PLZEŇ 
2. Česká strana sociálně demokratická 
3. ANO 2011 
4.  Komunistická strana Čech a Moravy 
5. PATRIOTI A STAROSTOVÉ S PODPOROU SVOBODNÝCH 
6.  KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ 
7. Občanská demokratická strana 
8.  Česká Plzeň – Naše šance 
9.  Veřejné zájmy Plzně 
10.       Strana soukromníků České republiky 
11. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) 
12.  Česká pirátská strana 
13. TOP 09 
14. NOVÁ PLZEŇ s Jiřím Strobachem 
 
Jmenný seznam zvolených členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1: 
 

Číslo Volební strana Příjmení, jméno, titul 

1 PRO PLZEŇ Winkelhöfer Jiří 

1 PRO PLZEŇ                                              Uhlík Jiří MBA 

2 Česká strana sociálně demokratická Brabec Miroslav Mgr. 

2 Česká strana sociálně demokratická Stroukal Jaroslav 

2 Česká strana sociálně demokratická Kesl Miroslav 

3 ANO 2011 Mádlová Ivana PhDr. Ph.D. MBA 

3 ANO 2011 Šuma Miroslav Mgr. et Mgr. 

3 ANO 2011 Štěpán Jan Ing. 
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3 ANO 2011 Holý Martin JUDr. 

3 ANO 2011 Šrámek Jiří Ing. 

3 ANO 2011 Novák Jiří 

3 ANO 2011 Bubeníčková Ivana Ing. 

3 ANO 2011 Trampota Pavel 

4 Komunistická strana Čech a Moravy Heřman Václav 

4 Komunistická strana Čech a Moravy Šefčík Zbyněk 

6 KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ Krňoul Štěpán Mgr. 

6 KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ Boček Pavel MUDr. 

7 Občanská demokratická strana Řežábová Helena Ing. 

7 Občanská demokratická strana Řehula Jan Mgr. 

7 Občanská demokratická strana Trylčová Radka Mgr. 

7 Občanská demokratická strana Husák Jan, Mgr. 

7 Občanská demokratická strana Černý Václav 

12 Česká pirátská strana Daňková Magdaléna Mgr. 

12 Česká pirátská strana Hagara František 

12 Česká pirátská strana Rezek Jiří Ing. Ph.D. 

13 TOP 09 Jehličková Ilona Mgr. 

13 TOP 09 Vozobule Michal Mgr. 

 

Starostkou MO Plzeň 1 byla na ustavujícím Zastupitelstvu MO Plzeň 1 konaném 
1.11.2018 zvolena Ing. Helena Řežábová.  
 
Počet členů Rady MO Plzeň 1 byl stanoven na 7 členů. Kromě starosty a místostarostů 
byli do Rady MO Plzeň 1 zvoleni další neuvolnění členové Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Rada MO Plzeň 1: 

 

Obr. 2: Ing. Helena Řežábová (ODS), starostka MO Plzeň 1  
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Obr. 3: Mgr. Miroslav Brabec (ČSSD) 
první místostarosta MO Plzeň 1 

 

 
 

Obr. 4: Mgr. Ilona Jehličková (TOP 09) 
druhá místostarostka MO Plzeň 1 

 

 
 

Obr. 5: Jiří Uhlík, MBA (PRO PLZEŇ) 
třetí místostarosta MO Plzeň 1 

 

 
 

Obr. 6: Václav Černý (ODS) 
člen Rady MO Plzeň 1 
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Obr. 7: Jaroslav Stroukal (ČSSD) 
člen Rady MO Plzeň 1 

 

 
 

Obr. 8: Mgr. Jan Řehula (ODS) 
člen Rady MO Plzeň 1 

 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém ustavujícím zasedání zřídilo tyto výbory: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva MO Plzeň 1 
Předseda: Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma 
Další členové: Kamil Mašek, Jaroslav Stroukal, Hynek Krupka, MUDr. Lukáš Prajka, 
                          Ing. Stanislav Rauch, Mgr. Lukáš Nečas, JUDr. Martin Holý, 
                          Mgr. Magdaléna Daňková, Ing. Jiří Rezek, Ph.D., Zdeněk Šefčík                         
 
Finanční výbor Zastupitelstva MO Plzeň 1 
Předseda: Mgr. Štěpán Krňoul 
Další členové: Ing. Lucie Kužílková, Miroslav Kesl, Irena Vítovcová, 
                          Ing. Petra Víznerová, Ph.D., Mgr. Šárka Lahučká, 
                          Stanislav Nedvěd, František Hagara, Václav Heřman   
  
Při Radě MO Plzeň 1 byly zřízeny tyto komise: 
 
Komise pro sport a mládež 
Předseda: Mgr. Jan Řehula 
 
Komise majetková 
Předseda: Mgr. Miroslav Brabec  
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Komise investic, rozvoje a životního prostředí 
Předseda: Jiří Uhlík, MBA 
 
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek 
Předseda: Ing. Helena Řežábová 
 
Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti 
Předseda: Mgr. Ilona Jehličková 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

      3. Rozpočet obvodu 

Celkový objem příjmů MO Plzeň 1 k 31. 12. 2018 činil 30 989 tis. Kč.  

  

Daňové příjmy MO Plzeň 1 činily 4 756 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 50 tisíc Kč byly převážně tvořeny příjmy z úroků, sankčních 

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

majetku, z reklam.   

 

Celkové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2018 činily 150 516 tis. Kč. 

  

Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2018 činily 138 461 tis. Kč.  Převážnou většinu tvořily 

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

zeleně, dětských prvků, zajištění údržby mateřských škol apod.   

 

MO Plzeň 1 podpořil i v roce 2018 velké množství sportovních klubů, sdružení a spolků 

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

2018 bylo vypsáno I. a II. kolo dotačních programů, a to:  

• program podpory sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových 

aktivit  

• program Sociální oblast – Podaná ruka  

• 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.   

 

Z kapitoly provozních výdajů byly čerpány prostředky mimo jiné na tisk knihy Za 

Malickou branou 1. a 2. díl, na tisk fotografické knihy Nebe pod nohama, zajištění akcí 

pořádaných MO Plzeň 1 a také na akce ve spolupořadatelství a pod záštitou MO Plzeň 1. 
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Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 činily v roce 2018 12 055 tis. Kč. Z toho nejvyšší částku 

představovaly stavební investice ve výši 11 394 tis. Kč. Byly vynaloženy mimo jiné na 

úpravy přechodu a parkování v Nýřanské a Kaznějovské ulici, komunikační úpravy 

v Tachovské ulici 61 – 71, bezbariérový přístup do pavilonu I a III a instalaci VZT 

rekuperačních jednotek do učeben 87. MŠ, chodníky Gerská x Kralovická a Tachovská 

87. 

 

    4. Rozvoj obvodu 
 
První plzeňský obvod absolvoval úspěšně audit procesů a postupů a získal Certifikát 
shody systému managementu kvality s požadavky, ISO 9001:2016. V rámci zasedání 
Zastupitelstva MO Plzeň 1 konaného dne 31. 1. 2018 jej převzal starosta MO Plzeň 1 
Miroslav Brabec. Audit realizovaný v závěru roku 2017 vyzdvihl odbornou způsobilost 
pracovníků a jejich zastupitelnost, kvalitní spolupráci s externími partnery, dodržování 
zákonných lhůt i organizační zajištění akcí pro obyvatele obvodu. 
 
21. 3. 2018 byl uspořádán seminář, kde byly představeny projekty Regenerace sídliště 
Plzeň - Lochotín a sídliště Plzeň-Bolevec. 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na zasedání 11.4.2018 schválilo realizaci komunikačních úprav 
v Tachovské ulici č. 61 – 71. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2017 a 
stavební povolení nabylo právní moci 9. 3. 2018. Záměrem úprav bylo usměrnit 
parkování vozidel do parkovacích zálivů po pravé straně ulice a zároveň zvýšit 
bezpečnost chodců. Z betonové dlažby zde bylo vybudováno 11 podélných parkovacích 
zálivů a 12 kolmých parkovacích stání. Předpokládané náklady byly 7 200 tis. Kč. 
 
Město Plzeň počítalo v rozpočtu na rok 2018 s objemem příjmů ve výši 5,7 miliardy a 

s výdaji 6,8 miliardy korun. Pro tento rok mělo v plánu velké množství investičních akcí. 

Na stavební investice mělo připraveny téměř dvě miliardy korun, v roce 2017 to bylo 

1,4 miliardy korun, nárůst tak činil 42,4 procenta. Objemem rozpočtu se blížil k sedmi 

miliardám. Tak vysoký rozpočet město ještě nikdy nemělo. Stejně jako městu, tak se 

i městským obvodům zvedaly zdroje rozpočtu. Příjmy městských obvodů převedené 

z rozpočtu města v rámci finančního vztahu pro rok 2018 činily 584 milionů korun.  

Mezi nejvýznamnější investiční akce patřilo vybudování přestupního uzlu autobusového 

terminálu Plzeň – Šumavská za 151 milionů. Za 102 milionu vznikl polyfunkční objekt pro 

seniory na Slovanech, 50 milionů je určeno na Technologický park Dronet, 112 milionů 

bylo na dokončení Sportovní haly TJ Lokomotiva, víceúčelového tréninkového zařízení 

za 120 milionů.  Investovalo se také do plaveckého bazénu na Slovanech, kam putovalo 

na 1. etapu 52 milionů korun. Město také rekonstruovalo další domy v problémové 

lokalitě v Plachého ulici, a to vchody číslo 44 až 48, celkem za 36 milionů.  

Rekonstrukce proběhla i v objektu U Jam 23, kam šlo 22 milionů na vybudování dalších 

komunitních bytů a zateplení objektu. V roce 2018 začala příprava kompletní revitalizace 
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areálu Prokopávka, kde vznikne mimo jiné bezbariérová tělocvična či ubytovna. Projekt 

si vyžádá 177 milionů korun.  

Nad zoologickou zahradou mezi ulicemi Bzenecká, Strážnická, Břeclavská a Nad ZOO 

vznikl v polovině roku 2018 nový park. Slouží zejména obyvatelům sídliště Vinice. 

Náklady na jeho vybudování činily 4,7 milionu korun bez DPH a město je uhradilo ze 

svého rozpočtu. V rámci stavby byla vybudována nová cestní síť pro pěší s povrchem 

živičným a mlatovým. Bylo doplněno veřejné osvětlení a osazen nový mobiliář. Vysázeno 

bylo 37 stromů a 375 keřů. Novým prostorem se zde stalo psí hřiště s prvky pro 

zlepšování fyzické zdatnosti domácích mazlíčků.  

V prvním pololetí roku 2018 byl dokončen projekt na komplexní rekonstrukci a 

přestavbu sportovního areálu Prokopávka. V září 2018 se proto mohlo začít stavět. Celá 

stavba si vyžádá cca 174 miliony korun a hotová by měla být do roku 2020. Počítá se 

s rekonstrukcí stávající tělocvičny, fotbalového hřiště, vybudováním malé tělocvičny na 

box, s beachovými kurty, in-line dráhou, víceúčelovými venkovními hřišti, ubytovnou, 

restaurací a parkovištěm.   

V roce 2018 realizoval MO Plzeň 1 řadu stavebních akcí:  

Mezi první stavby, které byly zahájeny, patřila stavba chodníku Gerská - Kralovická. 

V místě průšlapu v zelené ploše u domu Tachovská 87 byl vystavěn nový chodník o šířce 

1,5 m. Součástí stavby bylo i odstranění betonové plochy po bývalých sušácích a její 

následné zatravnění. Cena dosáhla 300 tisíc Kč. 

Rozsáhlejší jarní stavbou byly stavební úpravy přechodu a parkovacích stání u křižovatky 
ulic Kaznějovská a Nýřanská. Cílem bylo vytvoření normového přechodu pro chodce 
o délce 7 m. Současně byl vytvořen parkovací pruh pro podélné parkování podél části 
vozovky a byl upraven způsob parkování na protilehlém chodníku podél Bolevecké návsi. 
Cena tohoto díla se vyšplhala na 2,1 mil. Kč.  
 
V rámci běžné údržby zajistil obvod výměnu již prohnilých dřevěných hranolů 
zpevňujících koryto podél areálu Sport parku 1. Zde byly práce vyčísleny na 423 tisíc Kč. 
  

V rámci běžné údržby zajistil obvod výměnu již prohnilých dřevěných hranolů 

zpevňujících koryto podél areálu Sport parku 1. Zde práce činily 423 tisíc Kč. 

 

Úpravy Zručské cesty zahrnovaly kompletní rekonstrukci stávající místní komunikace 

v úseku od křižovatky s ulicí Nad Feronou po křižovatku s ulicí Na Louce. Byla navržena 

komunikace dvoupruhová včetně oboustranných chodníků. Součástí stavby se stala 

kolmá parkovací místa o počtu 13 míst. Náklady dosáhly výše 11 300 000,- Kč. 

V roce 2018 proběhla proměna vnitrobloku Krašovská. Jde o území o rozloze 26 940 m2 

mezi domy v ulicích Krašovská, Toužimská a Žlutická. Proměnou byla řešena revitalizace 

této zelené plochy. Bylo zde navrženo vybudování nových komunikací, zpevněných ploch 

a nových herních ploch. Projektová dokumentace řešila také umístění kavárny, vodního 

prvku, i umístění nových herních a cvičebních prvků. Náklady činily 18 150 000,- Kč. 
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Cena úpravy pozemku za domem Toužimská 11 se cena vyšplhala na 870 tis. Kč. 

Obnova vodovodu a přípojek se uskutečnila v Ledecké ulici, ulici Vaníčkově, Spojenců, 

K Topolu a Majakovského ul. v Plzni Bolevci. Přeložka představovala výměnu stávajících 

vodovodních řadů v délce cca 990 m. Investorem stavby byla Vodárna Plzeň a.s. a 

hodnota stavby byla do 10 mil. Kč. 

Do konce roku 2018 probíhala rekonstrukce Brněnské ulice. Opravy vypukly v první 

polovině března a vyšly na 17,5 mil. Kč. Zahrnovaly kompletní rekonstrukci ulice včetně 

kanalizace, nového veřejného osvětlení a finálních úprav. Rekonstrukce byla rozdělena 

do několika etap. 

V roce 2018 bylo rovněž zadáno zpracování projektové dokumentace, která by řešila 

bezbariérový přístup do pavilonu I a III v objektu 87. MŠ v Komenského ulici, a to pomocí 

nových asfaltových chodníků. 

Další projektová dokumentace řešila vybudování chodníku o délce 17,25 m a šířce 1,5 m 

v prostoru průšlapu v Gerské a Kralovické ulici. Náklady se vyšplhaly na 150 tis. Kč. 

 

 

     5. Doprava 

 
Plzeň si v roce 2018 objednala u dopravních podniků veřejnou dopravu za 

869,316 milionů korun. Za ně Plzeňské městské dopravní podniky zajistily dopravní 

výkon v celkovém objemu 15,389 milionů kilometrů. Proti roku 2017 byl počet kilometrů 

mírně navýšen, což bylo dáno větším počtem plánovaných výluk, který byl způsoben 

zejména velkými státními investičními akcemi, které se na území města realizovaly. 

 

Unikátní projekty v rámci konceptu Smart City Plzeň, jako jsou například chytré zastávky 

nebo propojení Plzeňské karty s In kartou Českých drah, se v roce 2018 podařily 

Plzeňským městským dopravním podnikům. Jezdí se k nim inspirovat kolegové z měst 

celé České republiky.  PMDP plánují řadu dalších inovací.   

Od 1. 4. 2018 zahájilo provoz Dětské dopravní hřiště v Západní ulici v areálu 1. ZŠ. 

Provozní doba pro veřejnost byla zajištěna vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

V dopoledních hodinách probíhala po celý týden výuka pro MŠ.   

Plzeň připravila v roce 2018 aktualizaci svého systému dopravy v klidu, tedy parkování a 

odstavování vozidel na svém území. Opatření v takzvaném Generelu dopravy měla 

regulovat dopravu. Město tak reagovalo na fakt, že počet aut v krajské metropoli 

nepřetržitě roste. Na 1 000 obyvatel v roce 2018 připadalo 503 přihlášených osobních 

automobilů.  

Generel počítal se záchytnými parkovišti, parkovacími domy i s rozšiřováním zóny 

placeného parkování. Řešil také, jak zajistit dost parkovacích míst u významných zařízení, 

například u hlavního nádraží či u zoo. Součástí byly rovněž podmínky pro ozelenění 

parkovišť a další. 



Kronika MO Plzeň 1-2018  Stránka 14 

Plzeň rozšiřuje úseková měření rychlosti na dalších frekventovaných místech v krajské 

metropoli, aby zvýšila bezpečnost v dopravě. Je to součástí konceptu Smart City Plzeň.  

Pod tímto logem město realizuje projekty, které zpříjemňují a zkvalitňují život občanům.   

Od září 2018 se měří rychlost projíždějících vozidel v Plaské ulici ve směru do města. 

Donedávna se měřilo pouze v Plaské ulici v Bolevci při výjezdu na Most. Za tři roky 

provozu se podařilo danou lokalitu velmi zklidnit, řidiči zpomalují a neohrožují chodce, 

zejména rodiče s dětmi. Účelem úsekového měření totiž není postihnout co největší 

počet řidičů za překročení rychlosti, ale přispět na rizikových místech ke zklidnění 

dopravy. 

Další zařízení mělo město v plánu instalovat i v ostatních plzeňských obvodech. Zařízení 

je v provozu kromě technických odstávek nepřetržitě. Ve chvíli, kdy řidič ve vymezeném 

úseku překročí rychlost, systém ho automaticky zadokumentuje. Městská policie pak 

z radarů stáhne informace a fotografie aut. Údaje o provozovateli vozidla pak předá 

odboru správních činností magistrátu k dalšímu řešení.   

Od podzimu 2018 brázdí ulice Plzně už šesté vozidlo služby Senior Expres. Ta slouží 

k maximální spokojenosti veřejnosti ve věku 70+ od dubna 2014. V roce 2018 město 

pořídilo dvě vozidla a posílilo tento unikátní systém dopravy. Měsíčně službu využívalo 

1 200 Plzeňanů starších 70 let, za čtyři roky provozu obsloužila vozidla více než 35 tisíc 

klientů, a přesto bylo nutno z kapacitních důvodů každý měsíc odmítnout přes 

300 zájemců. Zájem o jízdu za 30 korun kamkoliv po městě a za 11 korun za kilometr 

kamkoliv do 30 kilometrů od Plzně rok od roku stoupá.  

Carsharing neboli službu nabízející sdílená auta spustily pod názvem Karkulka v září 2018 

Plzeňské městské dopravní podniky. Plzeň byla v té době jediné město v České republice, 

kde tuto službu provozoval dopravní podnik, v ostatních městech ji zabezpečovaly 

soukromé firmy. Projekt rovněž zapadá do konceptu Smart City Plzeň.  

Sdílená auta   jsou určena pro lidi, kteří vůz nepotřebují pravidelně a nechtějí se o něj 

sami starat. Pro ty, kteří nenajedou svým automobilem více než 10 tisíc kilometrů za rok, 

se carsharing vyplatí i finančně.  

Plzeň získala na podzim 2018 pravomocné stavební povolení na vybudování druhé etapy 

městského západního okruhu v části Křimická – Karlovarská. Je to zásadní dopravní 

stavba za zhruba 2,3 miliardy korun bez DPH, která by měla ulevit dopravě v centru 

krajské metropole.  

Stavbu hodlá město, které poté připravilo vypsání výběrového řízení na zhotovitele, 

zahájit v říjnu 2019, hotova má být v roce 2022. Městský západní okruh je pro 

představitele Plzně prioritní dopravní stavbou. Dokončením druhé etapy se totiž propojí 

Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí. Trasa okruhu tedy dopravně spojí 

největší městská sídliště na severu města, v nichž žije 50 tisíc obyvatel, s nejrozsáhlejší 

průmyslovou zónou.  

Nový terminál v Šumavské ulici za zhruba 150 milionů korun včetně DPH od 7. 12. 2018 

slouží veřejnosti. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, 
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prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní 

oblasti. Nový terminál výrazně zkrátil dosavadní vzdálenost mezi přestupem z autobusu 

na vlak, a to z 3,5 kilometru na několik desítek metrů.  

Přestupní uzel Hlavní nádraží má velmi výhodnou polohu poblíž centra města, v jeho 

těsné blízkosti vedou dvě tramvajové linky a většina trolejbusových linek MHD. Novým 

umístěním autobusového terminálu před nádražím se zefektivnila organizace veřejné 

dopravy v Plzni, zkvalitnily se a zrychlily přestupy mezi vlaky, veřejnou příměstskou a 

městskou dopravou.  

V souvislosti se zprovozněním nového autobusového terminálu začaly linky městské 

hromadné dopravy v Plzni číslo 35 a 57 vozit cestující až k nádraží. Dosud měly konečnou 

zastávku U Ježíška, tedy na nepříliš vhodném místě s ohledem na docházkovou 

vzdálenost k významným cílům v okolí, především pak k hlavnímu nádraží. 

Rozsáhlá rekonstrukce mostu generála Pattona za 167 milionů korun včetně DPH, kterou 

zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve spolupráci se statutárním 

městem Plzeň, byla koncem roku 2018 téměř hotova.  

Práce na mostě přes řeku Mži, zásadní součást extrémně zatížené hlavní dopravní tepny 

v centru Plzně, jehož součástí je i tramvajová trať, začaly v březnu 2017 a pro řidiče 

i cestující městskou hromadnou dopravou znamenaly různě rozsáhlá dopravní omezení. 

Do poloviny roku 2019 by měly probíhat jen práce pod mostem a drobné zásahy 

v Lochotínské ulici, jež by neměly výrazně omezovat dopravu.            

 

      6. Životní prostředí 
 
1. 1. 2018 byl spuštěn projekt optimalizace svozu biologicky rozložitelných odpadů na 

území Plzně. Město bylo rozděleno na dvě zóny, červenou a zelenou. V červené, kde 

převládá zástavba bytových domů, je zachován nádobový sběr, protože je zde produkce 

kuchyňských BIO odpadů konstantní po celý rok.  

 

V zelené zóně, kde převládá zástavba rodinných domků a rekreačních objektů, vzniká 

vyšší produkce BIO odpadů s významnými sezónními výkyvy. Zde jsou v pravidelných 

intervalech přistavovány velkoobjemové kontejnery na konkrétních stanovištích. 

 

26. 4. 2018 byly odebrány vzorky vody ze dvou veřejně přístupných pramenů pod FN a 

ze studánky v údolí Petrovka. Bylo zjištěno, že voda ani jednoho ze zdrojů nevyhovuje 

hygienickým požadavkům pro pitnou vodu. 

 

I v roce 2018 probíhala akce Do práce na kole. Ta už několik let láká Plzeňany, aby 

v květnu jezdili do práce na kole, koloběžce nebo běhali či chodili pěšky. Stačí jen vytvořit 

v práci tým 2 – 5 lidí, zaregistrovat se a v květnu jezdit do práce na vlastní pohon. 

Účastníci si zlepšili zdraví i přispěli životnímu prostředí. 
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Plocha v Komenského ulici vedle velkého parkoviště u Gery je každý rok sekána kosou. 

Letos proběhlo první sekání kosou 20. 5. 2018, další bylo naplánováno na podzim. 

 

Kontrolní oddělení ÚMO Plzeň 1 provádělo v roce 2018 ve spolupráci s plzeňskou 

městskou policií jednou za měsíc kontrolu psů v obvodě a zaměřovalo se na dodržování 

vyhlášky. Obyvatelům obvodu byly opět k dispozici sáčky na úklid psích exkrementů, 

které si majitelé psů mohli zdarma vyzvednout na vrátnici ÚMO Plzeň 1. 

 

Roční poplatky ze psů v obvodě činily v rodinných domcích 500.- Kč, za každého dalšího 

psa 1500.- Kč; majitelé psů v panelových domech platili za rok 900.- Kč, za každého 

dalšího psa 1500.- Kč; důchodci platili 200.- Kč, za každého dalšího psa 300.- Kč.  

 

V rámci údržby zeleně a veřejných prostranství zajišťoval MO Plzeň 1 v roce 2018 také 

instalaci nových laviček a opravy poškozených. Obvod evidoval 1 078 laviček, které se 

nacházejí převážně v sídlištní zástavbě podél komunikací, u dětských hřišť nebo ve 

vnitroblocích. V roce 2018 bylo instalováno 10 nových laviček. 

Čistota a pořádek na území obvodu jsou zajišťovány úsekem úklidů ÚMO Plzeň 1 v rámci 

výkonu veřejně prospěšných prací. MO Plzeň 1 v roce 2018 zaměstnával 27 pracovníků, 

kteří prováděli pravidelný úklid, údržbu veřejné zeleně a technické zajištění kulturních a 

společenských akcí pořádaných obvodem. Jen za 1. pololetí roku bylo odvezeno 132 tun 

odpadu, který neukáznění občané odložili mimo místo k tomu určené.  

Město Plzeň koupilo v roce 2018 speciální stroj, který ekologicky, pouze horkou párou, 

likviduje plevel. Mimo vegetační období město zařízení využívá na čištění mobiliáře, 

graffiti ze stěn městských budov a například i k odstraňování plakátů ze sloupů 

veřejného osvětlení. Jde o další z projektů města, které realizuje v rámci svého konceptu 

Smart City Plzeň, tedy chytrých řešení pro ekologičtější a příjemnější život občanů. 

 

Jedná se o multifunkční samohybný stroj s nosným zařízením na přední části.  Nosič má 

vpředu nasazenou speciální lištu s několika tryskami. Z každé z nich stříká na zem horká 

voda o teplotě asi 100 stupňů Celsia. Stroj si sám pomocí senzorů detekuje, kde je plevel, 

a sám zapíná příslušné trysky. Využití stroje je velké, od libovolných zpevněných ploch 

přes dlažby všech druhů, na odplevelování komunikací podél obrubníků, na štěrkové, 

mlatové i pískové plochy. Dají se jím i dezinfikovat pískoviště.  

 

I v roce 2018 pokračoval obvod v odstraňování nepotřebných prvků občanské 

vybavenosti, např. starých kovových sušáků a klepadel. V dubnu 2018 byla uzavřena 

smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo odstranění zmíněných prvků v blízkosti domů 

Krašovská 16,  Žlutická 35-37, 40, 48-50, Manětínská 3,  Kralovická 9, 18, 31, 61, 69, 77, 

Rabštejnská 2-4, 14, 22, 39, Toužimská 2-4 a 19–21 a Brněnská 1. Práce byly zahájeny 

v květnu a ukončeny v červenci 2018. 

Na podzim 2018 v období vegetačního klidu dřevin došlo ke kácení označených 

vzrostlých dřevin v lokalitě ulice Pod Záhorskem nad bytovým domem č. 19 – 23. Jednalo 

se o borovice, smrky, břízy a modříny, které zde byly zřejmě vysázeny dřívějšími 



Kronika MO Plzeň 1-2018  Stránka 17 

nájemníky. Po dokončení kácení byly provedeny nové sadové úpravy a založen nový 

trávník, kde byly nepravidelně rozmístěny soliterní listnaté stromy. 

 

Změny klimatu, které se projevují i v Plzni, vedly Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 

ke zpracování Adaptační strategie města Plzně. Ta navrhuje a vyhodnocuje opatření 

vhodná pro zmírnění nežádoucích projevů změn klimatu. Jedním z návrhů adaptační 

strategie je realizace prvků zelené infrastruktury, například zelených střech. Ty příznivě 

ovlivňují místní mikroklima, brání prudkému přehřívání střešní konstrukce, zadržují 

vodu, poskytují útočiště drobným živočichům a mají i estetickou funkci. 

 

MO Plzeň 1 se do těchto plánů záhy zapojil.  V roce 2018 došlo k rekonstrukci střech na 

4. ZŠ, kde se většina proměnila na zelené. Další zelené střechy fungují v obchodně 

administrativním areálu Rondel a na parkovacím domě FN Lochotín. Tam je zelená 

střecha také na pavilonu onkologické a radioterapeutické kliniky.  

  

Na upravené střeše 4. základní školy byla navršena nízká vrstva substrátu s rozchodníky, 

netřesky, suchomilnými mechy či dalšími rostlinami s vysokou regenerační schopností. 

Nižší střecha nad školní jídelnou má vyšší vrstvu substrátu umožňující výsadbu trvalek a 

nižších dřevin. Škola ji využívá ke vzdělávacím účelům.  

 

 
     7. Sociální oblast 

 

 
 

Obr. 9: První miminko narozené v roce 2018 v MO Plzeň 1 byl Honzík Černý, kterého 
s rodinou přijal 7. 3. 2018 starosta Miroslav Brabec. 

Výročí: 
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Obr. 10.: 28. 5. 2018 pogratuloval k významnému životnímu jubileu 100 let Libuši 
Kaplanové starosta obvodu Miroslav Brabec. 

 
Životní jubileum 90 let oslavil v předvečer Štědrého dne 2018 pan Vladislav Janoušek, 
rodák z Roudné. Narodil se do rodiny majitelů zahradnictví na Roudné. V roce 1948 
ilegálně přešel do Německa a spolu s bratrem pak odcestovali do Austrálie . Vrátil se zpět 
a byl odsouzen za pobuřování, když lidem vyprávěl o Austrálii. V roce 1960 byl 
amnestován a propuštěn z vězení a pak pracoval až do odchodu ve Škodových závodech. 
K výročí mu přišly poblahopřát pracovnice Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1.  
 
Celková cena za vodné a stočné se pro Plzeňany v roce 2018 nezměnila. Cena vodného 
činila 45,72 korun za kubík bez DPH, cena stočného 29,18 korun za kubík bez DPH, 
celkem tedy odběratelé zaplatili 74,90 korun za kubík bez DPH. Ceny byly jednotné pro 
všechny odběratele.         
 
Celkem 5,035 milionu korun vybrali počátkem roku 2018 koledníci Tříkrálové sbírky do 

1 166 kasiček v plzeňské diecézi. Proti předchozímu roku to byl nárůst o více než 620 

tisíc korun. Jen v Plzni se vybralo do 150 kasiček 718 tisíc korun. Celková částka se ještě 

navýšila, protože příspěvky v eurech se počítají zvlášť a rovněž nejsou spočítány 

dárcovské zprávy. 

 

MO Plzeň 1 uskutečňuje řadu aktivit, které směřují k podpoře rodinného života. Jednou 

z platforem je Klub Jednička. V roce 2018 bylo možné žádat o příspěvek ve výši 300 Kč 

na pobyt dítěte mladšího 15 let i v příměstském táboře, který se koná na kterémkoliv 

místě v Plzni. 
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V roce 2018 poprvé nabídl obvod možnost umístit od září dvouleté dítě do MŠ. V případě 

zájmu mohli zájemci podat přihlášku do těchto MŠ: 7. MŠ, 81. MŠ nebo 87. MŠ, do 

kterých obvod pořídil i potřebné vybavení.   

 

Pro neziskové organizace, zejména pro organizace zaměřené na sociální služby působící 

na území MO Plzeň 1, byly v roce 2018 vyhlášeny tři dotační programy: 

• podpora sociálních služeb poskytovaných občanům obvodu 

• program prevence rizikového chování dětí a mládeže 

• program prevence sociálního vyloučení 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu pro rok 2018 pro dotační 

programy byl 500 000 Kč.  

 

Roční pilotní projekt ve 4. základní škole v Plzni, kdy bylo možné dveře budovy otevřít 

jen Plzeňskou kartou, se osvědčil - nikdo jiný, než ten, koho mají zaregistrovaného, se 

dovnitř nedostal. Proto se v tomto způsobu zabezpečení školy pokračovalo i v roce 2018.   

Zájem projevily i další plzeňské základní školy a mateřské školy.    Navíc v mateřské škole 

v případě otevření dveří kartou přichází učitelkám na mobilní telefon zpráva, kdo si jde 

pro dítě.   

 

Více než 90 bankomatů České spořitelny po celém Plzeňském kraji obsluhujících 

regionální kartu bylo v roce 2018 připraveno pro nabíjení Plzeňské karty i v místech, kam 

ještě Integrovaná doprava Plzeňska nezasahovala. Jejich prostřednictvím je možno do 

čipu karty ukládat předplatní kupony, elektronické peníze, ale i aktualizovat uživatelské 

záznamy o nároku na slevu. To je výhodné zejména pro studenty, jejichž škola si nechala 

od Plzeňských městských dopravních podniků nainstalovat systém pro elektronická 

potvrzení o studiu. Znamená to, že jim v jakékoli instituci stačí karta k doložení toho, že 

studují. 

 

Tablety s online tlumočníky začaly v roce 2018 sloužit sluchově postiženým lidem na 

přepážkách magistrátních úřadů v Plzni. Novou službu zavedlo město v rámci projektu 

Smart City Plzeň, jehož podstatou jsou chytrá řešení pro pohodlnější život obyvatel 

západočeské metropole. Občané se sluchovým postižením si tak mohou pohodlně a 

důstojně vyřešit na magistrátních úřadech například občanský či řidičský průkaz, 

cestovní pas nebo živnostenský list, a to výrazně jednodušším způsobem.  

 

Ocenění Zlatý erb dostal v roce 2018 katalog sociálních služeb, který mohla od toho roku 

zcela nově veřejnost v elektronické podobě využívat na webových stránkách 

magistrátního odboru sociálních služeb www.plzen.eu/socialnisluzby. V tištěné podobě 

ho lidé využívají už od října 2017. Hlavním přínosem inovace, realizované ve spolupráci 

se Správou informačních technologií města Plzně, bylo snadnější vyhledání sociální 

služby či související aktivity.  
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Vedle možnosti vyhledávání podle cílových skupin, jako jsou například senioři, nebo 

osoby se zdravotním postižením, jsou k dispozici další vyhledávací kritéria. Lidé mohou 

hledat podle formy poskytované služby, tedy ambulantní, terénní či pobytové, a podle 

konkrétního druhu služby, například zadají do vyhledávače heslo „domovy pro seniory“. 

Výhodou elektronického katalogu je možnost kdykoli po žádosti příslušného 

poskytovatele aktualizovat údaje o poskytované službě.  

 

Pod záštitou 1. místostarostky MO Plzeň 1 Ivany Mádlové zorganizoval Ústav sociálního 

a posudkového lékařství LF UK 6. 3. 2018 již třetí jarní zastavení s oslavou MDŽ pro 

seniorské posluchače celoživotního vzdělávání na LF UK v Plzni. Akce se zúčastnilo téměř 

100 posluchačů z Univerzity třetího věku, Akademie třetího věku a Klubu aktivního stáří. 

Ústav sociálního a posudkového lékařství LF dlouhodobě spolupracuje s MO Plzeň 1 při 

zajišťování společenských aktivit pro seniory. 12. 6. 2018 proběhl v Šafránkově pavilonu 

již třetí Den Heleny Zavázalové – Medici a senioři. Harmonie generací. Tento den byl 

věnován zdravotním a zdravotně sociálním tématům, která jsou blízká seniorům. 

 

Nadační fond západočeských olympioniků obdržel od města sto tisíc korun. Peníze použil 

na pomoc bývalým významným sportovcům regionu, kteří jsou v seniorském věku a 

dostali se do tíživé situace. 

 

Plzeň koupila v roce 2018 dalších pět defibrilátorů k záchraně života a umístila je v druhé 

polovině roku na fotbalovém stadionu, v bazénu, atletickém areálu, v DEPO2015 a ve 

sportovní hale. V roce 2017 pořídila prvních deset kusů za 450 tisíc korun. Jsou 

v plaveckém areálu, divadle, na úřadech a pět přístrojů má městská policie ve vozech 

držících nonstop službu. Jejich použití zvládne každý. Plzeň je jedním z mála velkých 

měst, která defibrilátory vybavila místa s velkou koncentrací. 

 

V roce 2018 byla dokončena studie projektu Centrální vývařovny, jež zajistí přípravu a 

rozvoz jídel až pro dva tisíce lidí, zejména z řad seniorů. Měla by vzniknout jako 

novostavba na městském pozemku v lochotínském areálu Domova se zvláštním 

režimem Čtyřlístek v Kotíkovské ulici.  

 

Bude připravovat teplá, zchlazená i zmražená jídla včetně dietních pro uživatele 

terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb, které poskytuje Městský ústav 

sociálních služeb města Plzně, ale i pro „cizí strávníky“. Vývařovna by mohla denně 

nabízet tři až pět druhů jídel. Odhadované náklady na stavbu se plánují zhruba na 70 

milionů korun. 

 

Plzeň tak reagovala na fakt, že podle demografických studií je  nejrychleji stárnoucím 

městem v České republice, což zároveň zvyšuje počet jejích obyvatel ve věku nad 65 let, 

kteří se stávají méně soběstační a zesilují poptávku po sociálních službách. Služby pro 

MÚSS zatím zajišťují dvě kuchyně. Zájem projevila také Městská charita Plzeň či 

Domovinka. Službu mohou samozřejmě využít i cizí strávníci, tedy senioři zatím žijící 

doma. Součástí projektu vývařovny je také kompletní technologické vybavení provozu. 
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Zcela unikátní projekt a první svého druhu v celé České republice připravilo v roce 2018 

pro své obyvatele starší 55 let město Plzeň. Spojilo totiž Senior Pas s Plzeňskou kartou, 

protože chce svým starším občanům nabídnout ještě více benefitů.  

 

Držitelé Plzeňské karty s logem Senior Pasu mohou čerpat slevy a výhody u subjektů 

zapojených nejen v krajské metropoli a v Plzeňském kraji, ale v rámci celé České 

republiky. Projekt patří do konceptu Smart City Plzeň, kterým se město snaží 

usnadňovat, zpříjemňovat a zkvalitňovat život svých občanů a návštěvníků. 

 

Čtyři bytové jednotky pro seniory a zdravotně znevýhodněné nechalo město vybudovat 

na adrese U Jam 23 a první nájemníci se tam nastěhovali na podzim 2018. Byty o velikosti 

1+1 a výměře 36 metrů čtverečních jsou bezbariérové a vznikly z nevyužívaných 

kanceláří pod komunitními byty dokončenými v roce 2017. Náklady ve výši 4,1 milionu 

korun zaplatilo město. 

 

Komfortnější prostředí nabízí od podzimu 2018 klientům Vodárna Plzeň ve 

zrekonstruovaném zákaznickém centru v sídle společnosti v Malostranské ulici 143/2. 

Centrum má nyní větší diskrétní i čekací zónu pro zákazníky. K dispozici jsou čtyři 

přepážky, recepce a pokladna, kde lze uhradit veškeré účty hotově i platební kartou. 

Čekací zóna nabízí více pohodlných míst k sezení a nechybí ani dětský koutek.  

 

Vánoční stromky a ryby bylo možné v prosinci 2018 už tradičně koupit v městských 

sádkách u rybníka Košinář. Borovice lesní a černé a stříbrné smrky pichlavé, které 

pocházejí z plantáží městských lesů, si mohli občané přijít vybírat od 8. prosince, prodej 

kaprů byl zahájen 14. prosince. 

  

Ocenění Zlatý Anděl 2018, Andělské ruce 2018, Dobré duše 2018 a pamětní list Anděl 

2018 – to vše jsou tituly, které si 14. prosince 2018 převzali dobrovolníci a pracovníci 

v sociálních službách v rámci galavečera Anděl 2018, který pořádal už dvanáctým rokem 

magistrátní odbor sociálních služeb ve spolupráci s kanceláří primátora.  

 

Dvanáctý Andělský slet přivítal více než 500 hostů, z toho 200 oceněných, nominovaných 

čtyřmi desítkami plzeňských organizací. Udílení cen doplnilo vystoupení Cimbálové 

muziky Milana Broučka, taneční trio SKV Praga nebo formace Blue Wings.  

 

Významnými hosty večera byli  zástupci společnosti Rossmann,  z jejichž rukou převzala 

Věra Kotrbatá, vedoucí zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček 

Městského ústavu sociálních služeb v Plzni, dar ve výši  300 tisíc korun z kampaně Dejme 

úsměv dětem na podporu rehabilitačních  center.                                      

  

     8. Kultura a akce obvodu 
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První z desítek událostí věnovaných oslavám sta let založení Československa byl 
19.1.2018 Ples města Plzně, který se v prostorách Měšťanské besedy nesl v duchu první 
republiky. 
 
Vepřové hody tradičně patří k nejoblíbenějším akcím v prvním městském obvodu. 
Tentokrát se nejprve konaly 20. 1. 2018 na ploše za 7. ZŠ a MŠ na Vinicích. Návštěvníci 
si pochutnali na zabijačkových specialitách a dalších dobrotách. Další vepřové hody 
proběhly 10. 2. 2018 na Bolevecké návsi. Sérii vepřových hodů uzavřela akce na Košutce 
vedle hřiště na minigolf 24. 2. 2018. 
 

 
 

Obr. 11: Z vepřových hodů na Vinicích 
 
 
Zima v roce 2018 v Plzni skončila 25. 2. Maškarní průvod vyšel ve 14 hodin od 7. ZŠ 
v sídlišti Vinice. Přes statek Lüftnerka v zoo a Kilometrovkou došel až před radnici. Zde 
jeho vůdčí postava Jaromil IX. oznámil, že zima byla z plzeňské kotliny vyhoštěna. Velké 
veselí pak vypuklo kolem 16. hodiny právě před radnicí, kdy byla paní Zima spoutána, 
uložena do rakve a odnesena do městské šatlavy. Odpoledne uzavřela soutěž v pojídání 
masopustních koblih a poté posezení v Pivotečce v Rooseveltové ulici. 

Masopust a vítání jara zorganizovali v roce 2018 také na Gymnáziu Františka Křižíka. I když 
se paní Zima nechtěla rozloučit se svým vládnutím a poslala sněhovou nadílku, v průvodu 
dětí panovala výborná nálada stejně jako mezi dětmi z okolních MŠ. Školáci předvedli 
malým divákům ukázku z masopustních písní, říkadel a tanců, a nakonec je pohostili 
drobnými sladkostmi. 
 
Motivem 38. ročníku festivalu Smetanovské dny v Plzni bylo prožívání času v české 

kultuře 19. století. Festival na toto téma nabídl výstavy, čtení, koncerty, divadelní 

představení i mezioborové sympózium pořádané Ústavem pro českou literaturu 

Akademie věd České republiky a Národní galerií v Praze. Pořadatelem festivalu je od roku 

2013 Plzeňská filharmonie, která jej zahájila 1. března 2018 pod taktovkou svého 

šéfdirigenta Tomáše Braunera symbolicky cyklem symfonických básní Má vlast od 

Bedřicha Smetany. 
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Výstava nazvaná Stará Roudná byla k vidění do 8. března 2018 v mázhauzu plzeňské 

radnice. Její autor Jaroslav Hausner vystavoval kromě historických fotografií i své 

fotografické práce. Velmi působivé bylo využití fotografií z roku 1883, které 

dokumentovaly tehdejší střed města, které se už zbavilo svých hradeb a začalo se 

rozrůstat do svých předměstí. Jaroslav Hausner spojil v počítači dvě na sebe navazující 

fotografie severním směrem a zařadil je v třímetrové velikosti do své výstavy. Dobře 

patrný byl Saský most a hřbitovní kostel Všech svatých.   

 

Festival světla BLIK BLIK už třikrát rozsvítil ulice Plzně. V roce 2018 směřovala 

prohlídková trasa 16. a 17. března od Masarykovy školy přes Slovany k  DEPO2015. 

Samostatně pak byly k vidění instalace v areálu Plzeňského Prazdroje. Festival obsahoval 

8 projekcí, 7 světelných instalací a tvůrčí dílny pro děti.  

 

Secesní budova Velkého divadla Josefa Kajetána Tyla si v roce 2018 zahrála ve filmu. Od 

ledna do poloviny března tu francouzští filmaři natáčeli film Edmond. Pojednává o vzniku 

slavné hry Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu. Velké divadlo se tak proměnilo 

v pařížské Théâtre de la Porte Saint-Martin, kde se světová premiéra odehrála.  

 

Do hlavní role filmu byl obsazen sedmadvacetiletý Thomas Solivéres, vycházející hvězda 

francouzského filmu, jenž hrál například ve filmovém hitu Nedotknutelní. Samotný 

filmový štáb čítal na 120 lidí a k tomu zástupy komparzistů a účinkujících. 

   

 
 

Obr. 12: Předposlední březnový víkend ožil selský dvůr U Matoušů  

Velikonocemi na statku 

 

Knihovna města Plzně se v roce 2018 již po deváté zapojila do celostátního projektu 

Březen – měsíc čtenářů. Během tohoto měsíce se v jejích knihovnách a pobočkách 

uskutečnila řada akcí pro žáky mateřských a základních škol, besedy na téma dětské 
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literatury, Velikonoc, bezpečného internetu, netradičních knih, promítání filmů 

o lidských právech se společným názvem Jeden svět, recitační soutěže, výstavy.  

 

Nechyběla ani Noc s Andersenem, kdy děti nocují v knihovně plné pohádek, her a 

soutěží. Na území MO Plzeň 1 působí knihovna na Vinicích, Lochotíně, v Bolevci a kromě 

toho zajíždí bibliobus jednou týdně na parkoviště za Gerou a na Roudnou, Rondel na 

Karlovarské ulici. 

 

31. 3. 2018 znovu zahájila provoz rozhledna Sylván. Provoz zajišťovali pro MO Plzeň 1 

studenti Gymnázia F. Křižíka, kteří se také starali o čistotu bezprostředního okolí 

rozhledny. Zájemci mohli rozhlednu navštívit vždy v sobotu a neděli a o svátcích od 

10 do 18 hodin. 

 

18. 4. 2018 se uskutečnila v areálu Arboreta Sofronka akce Vzpomínka na 

prof.  Dr.  Ing.  Josefa Sigmonda při příležitosti 150. výročí jeho narození. Zároveň byla 

odhalena pamětní deska. Josef Sigmond byl městský lesní rada a profesor lesnické 

fakulty v Praze, který se stal výraznou osobností plzeňského i celoevropského lesnictví. 

Jeho velkou zásluhou proběhla obnova plzeňských lesů.  

 

V městských lesích založil více než 20 pokusných ploch, kde ověřoval různé dřeviny 

(původní i nepůvodní druhy) i lesnické postupy. Josef Sigmond nezapomněl ani na 

záměrné využívání příměstských lesů k rekreaci, kde navrhl zřízení mnoha 

procházkových cest, a také prosazoval výsadbu zeleně, sadů a alejí přímo ve městě. 

Místem posledního odpočinku tohoto významného lesnického odborníka se stal hřbitov 

v Plzni-Bolevci. 

 

Filmový festival Finále Plzeň vstoupil v roce 2018 do svého již 31. ročníku. Od 19. do 24. 

dubna vybírali milovníci kinematografie mezi desítkami nových i zajímavých archivních 

snímků. Zároveň se jim naskytla příležitost potkat hvězdy filmového světa. O Zlatého 

ledňáčka se ucházelo celkem 51 nominovaných ze 112 přihlášených zástupců filmové, 

dokumentární, televizní a internetové tvorby, kteří se zapojili do pěti soutěžních 

kategorií, nově i krátké studentské filmy do  40 minut.  

 

Hlavní cenu Zlatého ledňáčka získalo v kategorii Nejlepší celovečerní hraný nebo 

animovaný film drama Čára režiséra Petera Bebjaka. Zlatého ledňáčka za nejlepší 

dokumentární film získal snímek Nic jako dřív režisérů Kláry Tasovské a Lukáše Kokeše. 

Mezinárodní odborné poroty hodnotily 51 soutěžních snímků.  

 

Vítězem Nejlepšího televizního a internetového projektu v kategorii cyklická tvorba se 

stal komediální seriál Trpaslík v režii Jana Prušinovského. Ocenění za Nejlepší televizní a 

internetový projekt v kategorii necyklická tvorba si odnesl snímek Spravedlnost režiséra 

Petera Bebjaka. Cena za studentský počin zamířila k režisérovi snímku Bo Hai Džuanu 

Duongovi. Festival přivítal 13 800 návštěvníků.   
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MO Plzeň 1 připravil na 27. 4. 2018 Pouť u Andělíčka u Košuteckého jezírka. Odpoledne 

plné her pro děti, ježdění na lodičkách, poslechu dobré muziky a opékání buřtů proběhlo 

v příjemné atmosféře.  

 

 
 

Obr. 13.: Pouť u Andělíčka 

 

Plzeň se rozhodla posílit pozici Slavností svobody, proto uzavřela partnerství s prestižní 

nadací Liberation Route Europe, která se zabývá popularizací, propagací a prezentací 

událostí spojených s 2. světovou válkou. V letech 2018 až 2020 se zapojili do mezinárodní 

sítě, kam patří města a organizace z Nizozemska, Belgie, Velké Británie, Itálie, Francie, 

Německa a Polska.  

 

Plzeň se díky členství v této organizaci stala součástí mezinárodní skupiny, která 

připravuje v letech 2019 a 2020 společnou propagaci oslav 75. výročí spojenecké invaze 

a následně konce 2. světové války. 

 

90 tisíc lidí, tedy obdobně jako loni, si nenechalo ujít Slavnosti svobody 2018 v Plzni. Na 

akci přijeli i tři američtí a čtyři belgičtí veteráni, vnuk generála Pattona, velvyslanci 

Belgického království i Spojených států amerických v České republice i další vzácní hosté. 

Do organizace jedné z největších připomínek konce druhé světové války v Evropě se 

zapojily desítky lidí, dohled zajišťovalo několik stovek státních i městských policistů, 

pořadatelům pomáhala i stovka dobrovolných hasičů. Město Plzeň oslavy s velmi 

bohatým programem vyšly na zhruba pět milionů korun.            

                   

Při Slavnostech svobody 2018 byl 3. 5. 2018 na křižovatce U Práce slavnostně odhalen 

obnovený památník Díky, Ameriko!  6. 5. 2018 se u něj uskutečnil vzpomínkový akt.  

 

Nový památník si vyžádal zhruba deset milionů korun. Více než 20tunové kamenné bloky 

nechalo město vytěžit ve známém francouzském lomu Carrieres Plo asi 80 kilometrů od 
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Toulouse, pak byly převezeny do Vápenice na Příbramsku. V areálu české firmy byly 

zabroušeny, vyleštěny, vyčerněny a vyzlaceny.   

 

Po stopách amerického vojáka Alana Copea, který dojel z Plzně do Prahy a do Velichovek 

s depeší pro německé velení, se mohli v květnu 2018 vydat turisté i obyvatelé Plzně díky 

nové turistické trase v aplikaci Místa Paměti národa. Druhá nová trasa z aplikace 

připomínala plzeňskou revoltu proti měnové reformě v roce 1953 a třetí přiblížila pětici 

zajímavých osobností, které se v našem městě narodily.    

 

Studentka Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni Barbora Lavičková získala Čestné 

stipendium generála George S. Pattona a finanční šek na tisíc amerických dolarů. Medaili 

předal studentce vnuk generála Pattona George Patton Waters. Stipendium se předává 

v rámci Slavností svobody od roku 2011. 

 

V roce 2018 proběhla na území MO Plzeň 1 anketa o setrvání kontroverzního díla 

Růžového králíka v blízkosti křižovatky Gerská-Studentská. Hlasovalo 6 698 lidí. Pro se 

na webu od 30. 4. do 28. 5. 2018 vyslovilo 57,49 %. 

  

Plzeňská filharmonie pod vedením šéfdirigenta Tomáše Braunera a s violoncellistou 

Petrem Nouzovským získala v roce 2018 cenu za nahrávku Bohuslava Martinů: 

Kompletní dílo pro violoncello a orchestr. Byl to velký úspěch pro Plzeňskou filharmonii 

a velká reprezentace pro město Plzeň a Plzeňský kraj. Zvítězila ve velmi silně obsazené 

kategorii.  Nahrávka vznikla ve Studiu S1 Českého rozhlasu Plzeň. 

 

 
 

Obr. 14: 4. 5. 2018 se představitelé MO Plzeň 1 poklonili památce  

Josefa Gabčíka a Jana Kubiše Pod Záhorskem 

 

Neuvěřitelné devadesáté narozeniny oslavila 11. 5. 2018 plzeňská rodačka, básnířka 

Hana Gerzanicová. Za svou tvorbu byla mnohokrát oceněna, mimo jiné cenou Významná 
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česká žena ve světě. Má rovněž místo v internetové Mezinárodní síni slávy ve Filadelphii, 

obdržela rovněž evropskou medaili Franze Kafky za uměleckou tvůrčí práci v oblasti 

literatury (poezie. 

 

V roce 1949 emigrovala, je matkou šesti dětí, které stejně jako všechna její vnoučata žijí 

v Austrálii. Dcera Raphaela Hons však často Plzeň navštěvuje. Je malířka a prezentovala 

se tu na několika výstavách obrazů, které zachycují krásu Austrálie i Česka. 

 

Hana Gerzanicová od roku 1999 trvale žije a píše v rodné Plzni. Její první básnická sbírka 

vydaná v Plzni Ve stínu eukalyptů odráží roky australského pobytu, ty následující Kam 

cesty vedou, Nová epocha, Otisky v mlze a další čerpají především z lásky k rodnému 

městu a kraji. Je velkou plzeňskou mecenáškou a podpořila řadu spolků i organizací, 

přispěla například na plzeňské zvony či opravu kostelíka Všech svatých. 

 

 
  

Obr. 15: Hana Gerzanicová s Jiřím Uhlíkem 

 

17. května 2018 byla v prostoru DEPO2015 zahájena výstava Sto let republiky očima pěti 

generací. Výstava se zaměřila na životní styl a design v pěti vybraných obdobích 

v konfrontaci s prezentací každodenního života obyvatel města prostřednictvím 

autentických vzpomínek a na pozadí velkých historických a společenských událostí.  

 

K vidění byly např. dobové rodinné fotografie a předměty každodenní potřeby (nábytek, 

oblečení, hračky, kola, auta…). Expozice byla pojata nejen jako výstavní, ale také hravou 

a interaktivní formou, typickou pro výstavy. 

 

Kdysi zanedbaný hřbitov u kostela Všech svatých na Roudné s cennými hrobkami 

významných Plzeňanů se v roce 2018 otevřel pro veřejnost. Místo posledního odpočinku 

plzeňských osobností, jehož historie sahá až do 13. století, bylo přístupné do října každou 

první středu v měsíci od 9 do 18 hodin. Hřbitov bylo možné navštívit i v jiné dny, ale po 

předcházející telefonické domluvě se správcem na telefonu 378 037 111. 
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Obr. 16: 21. 5. 2018 odměňoval MO Plzeň 1 dárce krve Jánského plaketami 

Gurmánský festival dobrého jídla a pití BEKO FRESH festival zamířil předposlední 
květnový víkend 2018 do Plzně. Akci hostil open air areál za OC Plaza. Na několika 
pódiích se vystřídali nejznámější kuchaři současnosti Zdeněk Pohlreich, Marcel Ihnačák, 
Petr Stupka nebo Roman Vaněk. 
 
V obležení davů lidí byly na festivalu stánky jednotlivých restaurací, ale také stánky 
pivovarů, vinařství a kaváren. Návštěvníci si nenechali ujít ani molekulární mixologii, 
extrémní catering či pochutiny z hmyzu. Dlouhé fronty byly také u stánku s rolovanou 
zmrzlinou. Pozornost přilákala i kuchařská show šéfkuchaře Radka Davida Ochutnej 
společné století, přichystaná k příležitosti 100. výročí vzniku Československa. 
 
Po celou dobu konání festivalu mohli návštěvníci degustovat menu vybraných top 
restaurací západočeského regionu a zvolit tu nejlepší z nich. Zvítězila restaurace 
Kozlovna Doubravka. 
 

 
 

Obr. 17: Zdeněk Pohlreich v akci 

Evropský den sousedů se uskutečnil 26. a 27. 5. 2018 v Plzni, a to už po páté. 

V Kaznějovské ulici připravilo pestrý sousedský program Mezigenerační a dobrovolnické 

https://www.plzen.cz/wp-content/pcz_galleries/big_view/1526982990beko-fresh-festival-494.jpg
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centrum TOTEM. V ulici Karoliny Světlé nabídl Ledovec krom jiných pouličních 

vystoupení sociální cirkus v šapitó před Frišovou vilou. Na Bolevecké návsi si lidé mohli 

přijít hrát nebo zajít na koláč do centra Evangelické církve metodistické.   

 

Oslava svátku dětí s názvem Kolem světa za zvířátky přilákala 26. 5. 2018 množství dětí 

a jejich rodičů před základní školu na Vinicích. Na podiu se zde vystřídaly všechny 

soubory Centra umění a pohybu.  

            

Politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filozof a signatář Charty 77 

Daniel Kroupa obdržel v roce 2018 Cenu 1. června, která je udělována u příležitosti výročí 

vzpoury Plzeňanů proti měnové reformě v roce 1953.  

 

Uděluje se za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a 

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

rozhlasu a televize nebo za dlouholetou publicistickou činnost i jednotlivé práce, které 

zvlášť významně přispěly k pochopení nebo prosazení principů demokratického 

právního státu. 

 

Komedy fest  přivezl  do Plzně  hvězdy  české  komedie. Proběhl od 28. 5. do 2. 6. 2018.  
Přijeli např. E. Holubová, B. Hrzánová, L. Pavlásek, J. Lábus a řada dalších. Akce 
vyvrcholila open air programem v amfiteátru za OC Plzeň Plaza. 
 

Již po desáté se v Plzni v roce 2018 konal Mezinárodní festival současného tance a 
pohybového divadla Tanec Praha, který v tom roce oslavil jubilejních 30 let. Během 
června nabídl české i zahraniční produkce na veřejných prostranstvích i uvnitř. 

 
 

Obr. 18: Na Vinicích si děti užily dětský den již 26. 5. 2018 
Den dětí na Boleváku se konal 1. června 2018 od 10 do 19 hodin. 
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22. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň 2018 se konal 
6. - 10.  6.  2018. Pro diváky byl připraven bohatý hudební a taneční program, ale také 
možnost se do tance zapojit v rámci tanečních dílen českého i zahraničního folklorního 
tance, které vedli samotní účastníci festivalu. Vedle domácích plzeňských souborů, 
moravských a samozřejmě slovenských hostů se představili také zahraniční účinkující ze 
Španělska, Polska a Bulharska. Nejexotičtějším účinkujícím byl folklorní soubor 
Kalamandir z Indie.   
 
Součástí festivalu bylo rovněž vypravení zvláštního parního vlaku na trase Plzeň 
–  Nepomuk, které připomnělo velkou plzeňskou osobnost, jednoho z nejpilnějších 
sběratelů lidových písní v Plzni a okolí Jaroslava Bradáče, od jehož úmrtí v roce uplynulo 
80 let. 
 
Výročí 100 let od vzniku Československa se promítl i do programu Historického víkendu, 
který se konal od 8. do 10. června 2018. Odehrál se ve stylu první republiky, ačkoli se od 
roku 1995 nesl vždy spíše v duchu dob dávnějších a také často šermířských soubojů. Ale 
ani ty nechyběly stejně jako tradiční Vejšlap plzeňských strašidel. V rámci programu 
návštěvníci viděli také rekonstrukci atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, 
slavnostní průvod městem ve znamení první republiky nebo rytířský tábor z husitského 
období. 
 
Ve dnech 9. a 10. června 2018 proběhly na Sofronce Včelí dny, jejichž součástí byl např. 
kurz chovu včelích matek nebo kurz pro začínající včelaře. 
 
Nabitý program plný legrace, nadsázky, imaginace a hračičkářství nachystala na červen 
pro malé i velké Skupova Plzeň. Festival byl jako tradičně soutěžní přehlídkou toho 
nejlepšího, co se za poslední dva roky na českých loutkových a alternativních scénách 
urodilo. Mimo soutěž se představily pozoruhodné inscenace ze Slovenska, Polska či 
Dánska.  
 
Atrakcí  33. ročníku, který se konal od 13. do 17. června 2018 , byla inscenace Deadtown 
hostujícího Divadla bratří Formanů.  Odehrála se v divadelním stanu na nádvoří pivovaru. 
V programu nechyběla představení studentů divadelních škol, koncerty, workshopy či 
výstavy.  
 
Pro čtvrtý ročník open air produkce Noc s operou připravilo DJKT Pucciniho operu 
Turandot na 29.7. 2018 do prostředí lochotínského amfiteátru. V titulní roli chladné a 
kruté princezny se představila sopranistka Iveta Jiříková. V roli prince Kalafa vystoupil 
Paolo Lardizzone. Projekt Noc s operou pořádá DJKT od roku 2015. Projekt měl opět i 
charitativní charakter. Z každé vstupenky šlo 20 kč na projekt Burza přání. V roce 2017, 
kdy se představení zúčastnilo na 6000 diváků, se tak na podporu osamělých seniorů 
vybralo 107 000 Kč. 
 
MO Plzeň 1 uspořádal akci Hurá do školy a s Culinkou do školky. Kouzelné odpoledne 
plné her, tancování a zábavy proběhlo 31. 8. 2018 v parku U Bazénu na Lochotíně. 
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Obr. 19: Culinka to s dětmi umí 
 
Plzeň se umístila na druhém místě za Prahou v žebříčku Datová otevřenost statutárních 

měst v České republice za rok 2017. Systém, který pro západočeskou metropoli spravuje 

její příspěvková organizace Správa informačních technologií města Plzně, uvádějí 

opdborníci jako příklad dobré praxe. Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a 

volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jejich využití 

neklade zbytečné technické či jiné překážky. 

 

1. 9. 2018 proběhl na Bolevecké návsi Den Bolevce. Nechybělo divadelní vystoupení, 
taneční vystoupení, křest knihy a jako hosté vystoupily Kroky Michala Davida. 
 

 

 
 

Obr. 20: Zájem o knihy s historií Bolevce byl velký 
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Přesně 23 nových inscenací připravilo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni pro svou 154. 
sezonu, která byla zahájena v září 2018.  Operní nadšenci se mohli těšit například na 
Mozartova Idomenea v režii známé německé režisérky Arily Siegert či na romantickou 
operu Iris Pietra Mascagniho. Souboru muzikálu se podařilo získat licenční práva na 
muzikál Billy Elliot, který se poprvé představil v České republice v Plzni na velkém jevišti 
Nového divadla. V den 100. výročí založení samostatné Československé republiky 
divadlo uvedlo zcela mimořádné slavnostní představení – Smetanovu operu Libuše. 
 
Dlouhým potleskem a voláním bravo odměnili diváci umělce a organizátory opery 
Prodaná nevěsta, která  se  uskutečnila  pod  širým nebem 7. září  2018  v centru města.  
Představení připravil Plzeňský kraj ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni ke 100. 

výročí založení Československa. Bedřich Smetana napsal Prodanou nevěstu jako lidovou 

a zábavnou podívanou, která se odehrává právě na Plzeňsku na začátku devatenáctého 

století. Inscenace v kulisách plzeňského historického náměstí nabídly možnost vytvořit 

Prodanou nevěstu tak, jak si ji pravděpodobně mohl představovat sám autor.  

 

Opera byla uvedena ve verzi z roku 1870, zcela klasicky, ovšem za využití těch 

nejmodernějších technologií.  Divákům nabídla mnoho tanečních scén, jedno velké 

defilé komediantů a velké sborové výstupy, na kterých se mohly podílet i místní folklorní 

soubory.  

 

7. září 2018 byla ve výstavní síni „13“ zahájena výstava Rok 1918 a umění v Plzni, 

s podtitulem Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 

1914–1928. Výstava se pokusila v časovém rozmezí let 1914–1928 zachytit dopad 

velkých historických událostí na kulturní a umělecký život v Plzni.  

 

Situaci regionálního uměleckého života v souvislostech vzniku samostatného 

československého státu přiblížila prostřednictvím uměleckých děl, plzeňských kulturních 

časopisů, dokumentů a fotografií spojených s národní kulturou a vznikem republiky. 

 

 

Obr. 21: Koncert kapely Foligno 
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I v roce 2018 se konaly v Parku u bazénu oblíbené promenádní koncerty:   

• 24. 4. - koncert souborů ZUŠ Sokolovská 

• 21. 6. - koncert Orchestru Oty Hellera 

•   6. 9. - koncert Orchestru Oty Hellera 

• 13. 9. - koncert Kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Foligno 

 

 
 

Obr. 22: 15. 9. 2018 proběhla Krašovská zahradní slavnost 

 

Od 15. října 2018 se v Západočeském muzeu konala výstava Vilém Heckel 1918–1970. 

Retrospektivní výstava, konaná při příležitosti 100. výročí narození, představila výraznou 

osobnost plzeňského rodáka Viléma Heckela. Cit, technická dokonalost a svědomitost, 

píle, odvaha a výlučnost jej zařadily mezi přední české a světové fotografy. 

 

26.–28. října 2018 probíhaly plzeňské oslavy vzniku republiky. Součástí třídenních oslav 

byl vzpomínkový akt u Památníku T. G. Masaryka s odkazem na zásadní momenty vzniku 

samostatného československého státu. Konal se za účasti současných významných 

plzeňských osobností včetně zástupců České obce sokolské, Československé obce 

legionářské, skautů, policejních i armádních složek a dalších zástupců kulturních a 

společenských subjektů.  

 

Na vzpomínkový akt navázal průvod světel centrem města se speciálními lampiony 

v barvách trikolory. K průvodu se pěšky i v dobových dopravních prostředcích připojily 

historické postavy, které byly v Plzni v časech první republiky výraznými osobnostmi 

politického, kulturního a společenského života. Slavnostní setkání na náměstí Republiky 

vyvrcholilo společným zpěvem československé státní hymny a následným ohňostrojem 

v národních barvách. 
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K městům, jako jsou New York, Řím, Taipei, Porto, Cáchy či Malmö, se zařadila v roce 
2018  Plzeň se svým videoklipem I Charleston Pilsen. Stala se tak prvním městem v České 
republice, které se do projektu zapojilo. Podobný videoklip k propagaci zvolila do té doby 
přibližně stovka míst na pěti kontinentech. I Charleston Pilsen vznikl za významné 
podpory města a slouží  k propagaci květnových Slavností svobody a Plzně jako 
turistického cíle.   
 
V klipu, který trvá necelých pět minut, swinguje na různých místech charakteristických 
pro město Plzeň zhruba 40 tanečníků všech věkových kategorií. Samotný videoklip 
mohou zájemci vidět na YouTube pod heslem I Charleston Pilsen. 
 

 
 

Obr. 23: Jako každý rok byly v říjnu 2018 položeny věnce u pomníku 

obětí 1. světové války 

 

Osudy stoletých Plzeňanů včetně jejich dobových i současných fotografií odhalila na 
podzim výstava v DEPO2015. Akce byla součástí oslav 100. výročí vzniku Československa. 
 
První ročník mezinárodního hudebního festivalu Plzeňský podzim se konal od 16. září do 
2. listopadu 2018 v Plzni. Pořádal ho spolek Česká píseň Plzeň. Vznikl z přání a potřeby 
mít ve městě festival, který propaguje píseň a zpěv, tradici sborů v západních Čechách. 
 
Smíšený pěvecký sbor Česká píseň má v plánu uvádět v Plzni kantáty, oratoria a větší 
mše, provádět světové premiéry nových skladeb, pozvat další sbory ke spolupráci, 
podpořit spolupráci amatérských a profesionálních těles, propojit jednotlivé organizace 
a spolky zaměřující se na hudbu, propagovat vynikající a zajímavé interprety písní 
v  recitálech. Protože rok 2018 byl významným výročím československého státu a 
státnosti, organizátoři zvolili téma Československé století. 
 
Kreativní   zóna  DEPO2015  se  v  roce 2018   proměnila a rozšířila své aktivity. Ve dnech  
21. a 22. září  2018 poprvé hostila mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět 
knihy Plzeň. Na své si přišli nejen milovníci beletrie, non-fiction a vzdělávací literatury, 
ale i diskuzí a setkávání s autory. 
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22. 9. 2018 ve Dvoře U Matoušů na Bolevecké návsi proběhla akce Bolevecké vinobraní 
s ochutnávkami, občerstvením a hudební produkcí. 
 

 
 

Obr. 24: K vinobraní patří i lidové tance v krojích 
 

Technologie z oblasti umělé inteligence, řešení pro chytrá města, průmyslové inovace 
regionálních firem nebo výzkum z univerzitního prostředí, to vše nabídl veletrh 
Inovujeme Plzeň. Uskutečnil se v areálu DEPO2015 ve čtvrtek 27. září 2018. 
 
Od konce září 2018 nabízí farmářské a řemeslné výrobky stálá Tržnice DEPO. Konají se 
v ní trhy, workshopy, přednášky a další akce zaměřené na zdravý životní styl, ekologii 
i design. Místo zdobí dílo Maxima Velčovského Slunečnice.  
 
Tržnice se přirozeně propojuje s dalšími aktivitami v DEPO2015, především s komunitní 
zahradou Pěstírna DEPO a s otevřenou řemeslnou dílnou Makerspace.  Do areálu také 
zamířil 30. září 2018 od 11 hodin slavnostní dožínkový průvod, jehož součástí byl 
farmářský jarmark, hudební vystoupení, kuchařská show i přehlídka zemědělské 
techniky.   
 
Akce nazvaná Víkend otevřených ateliérů Plzeň tvořivá se konala 29. a 30. září 2018. 
Veřejnosti se už potřetí věnovali výtvarníci ve svých ateliérech, galeristé otevřeli zdarma 
výstavní síně, výtvarné školy připravily ukázky prací a workshopy. Na více než 60 místech 
v Plzni a okolí se tvořilo, hrálo a poznávalo umění z různých stran.  
 
Návštěvníci mohli putovat podle mapy, kterou mohli stáhnout na webu 
www.otevreneATELIERY.cz nebo vyzvednout přímo v ateliérech jednotlivých umělců, či 
v infocentrech. V našem obvodu byli očekáváni například v SUPŠ a ZUŠ Zámeček, 
v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM či v sále L-klubu obvodní knihovny 
Lochotín. 
 

http://www.otevreneateliery.cz/
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Říjnové oslavy vzniku republiky připravilo město Plzeň ve velkém stylu. Nabídly ještě 
pestřejší program a vzhledem k stoletému jubileu byly dvoudenní. K narozeninovým 
oslavám se připojily také tři plzeňské Loosovy interiéry, které si mohli zájemci 
prohlédnout 27. a 28. října 2018 za symbolickou cenu 28 korun. Byty si přišlo 
prohlédnout na 500 lidí. V bytě Krausových rovněž v roce 2018 probíhal zajímavý 
kulturní program. 
 
Přes 60 tisíc lidí přilákalo vyvrcholení celoročních oslav stého výročí od vzniku 
samostatného Československa, které se uskutečnilo v sobotu 27. a v neděli 28. října 2018 
a dostavil se i představitel T. G. M. Ani vytrvalý déšť a chladno je neodradilo od návštěv 
muzeí, galerií, historických památek, kulturních zařízení či jiných zajímavých plzeňských 
objektů za symbolické vstupné 28 korun, případně zdarma.  
 
Velký zájem vzbudil originál Fidlovačky z roku 1834 s textem písně Kde domov můj z pera 
Josefa Kajetána Tyla, jenž byl mimořádně vystaven po oba dny na plzeňské radnici. 
Prohlédlo si jej 3 500 lidí.  Program zakončily v neděli 28. října v 17 hodin vzpomínkové 
setkání na náměstí T. G. Masaryka, lampionový průvod a ohňostroj.  
 
Město v říjnu 2018 ocenilo u příležitosti oslav stého výročí vzniku samostatného 
Československa své významné osobnosti. Čestné občanství města Plzně dostala in 
memoriam sochařka Marie Uchytilová-Kučová. Historickou Pečeť města Plzně obdrželi 
sochař a medailér Břetislav Holakovský in memoriam, pedagog a filmový publicista Jan 
Kastner in memoriam, letec 310. čs. stíhací peruti Josef Prokopec in memoriam, 
dlouholetý režisér Historických víkendů v Plzni Ladislav Silovský a operní zpěvačka a 
hudební pedagožka Lilka Rybářová Ročáková.       
 
Kreslíře a ilustrátora Bohumila Bimbu Konečného, fotografa Viléma Heckela a herce, 
spisovatele, režiséra a výtvarníka Miroslava Horníčka, tři slavné plzeňské rodáky 
narozené před sto lety, připomněli v rámci oslav vzniku republiky výstavy v Plzni i v Praze. 
 
Všechny tři spojuje nejen místo a rok narození, jímž je Plzeň 1918, ale především hluboké 
otisky jejich života v jednom století dějin naší země. V rámci celoročního projektu Plzeň 
2018 přiblížily tyto tři osobnosti obsáhlé samostatné výstavy a další akce. 
 
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest 2018 se konal v Plzeňském kraji 
od 9. do 15. listopadu 2018. V Plzni se uskutečnil v areálu DEPO2015 a multikině CineStar 
v OC Olympia. Návštěvníky čekaly filmové projekce, doprovodný festivalový program a 
známé osobnosti českého i zahraničního filmu.  
 
Součástí slavnostního zahajovacího večera, který se uskutečnil v sobotu 10. listopadu 
2018 v multikině CineStar, byla premiéra nové české pohádky Čertí brko od režiséra 
Marka Najbrta s herci Judit Bárdos, Janem Cinou a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích.  
 
2.– 23. listopadu 2018 probíhala v mázhauzu plzeňské radnice výstava Miroslav Horníček 

– 100. výročí narození. Nabídla průřez životem a tvorbou Miroslava Horníčka, 

významného plzeňského rodáka, českého herce, spisovatele, dramatika, režiséra, 

výtvarníka, glosátora a divadelního teoretika.  



Kronika MO Plzeň 1-2018  Stránka 37 

DJKT se připojila v den výročí narození Miroslava Horníčka, tedy 10. listopadu 2018, 
odhalením jeho busty a pojmenováním foyer Malé scény Nového divadla a rovněž 
vzpomínkovým večerem ve Velkém divadle. Bronzovou kopii díla sochaře Vítězslava 
Eibla obdrželo divadlo od dárce, který si přál zůstat v anonymitě.  
 
Putovní výstava fotografií staveb přihlášených do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 
byla k vidění do 18. listopadu 2018 v budově Nové scény Divadla J. K. Tyla v Plzni. 
Návštěvníci si mohli vždy hodinu před představením prohlédnout všech 28 stavebních 
děl včetně hodnocení odborné poroty.   K vidění byla i Stavba století Plzeňského kraje, 
která byla zvolena u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.  
 
Z 10 nominovaných staveb, které vznikly v Plzeňském kraji za posledních 100 let, lidé 
zvolili Stavbou století zimní stadion v Plzni. Na titul Stavba roku Plzeňského kraje   
v kategorii Sportovních a volnočasových staveb byla nominována nová rekreační zóna 
vybudovaná městem Plzní v těsném sousedství městské zástavby na severním břehu 
Třemošenského rybníka s vycházkovou cestou pro pěší, z níž je možno pohodlně 
sestoupit do vody ke koupání.   
 

16.–18. listopadu 2018 se v DEPO2015 konal již třetí ročník přehlídky současného 

designu.  Vedle expozic předních českých studií dal opět prostor mladým začínajícím 

designerům a tvůrcům z Plzeňského kraje a celé České republiky. Vzhledem k 

významným výročím roku 2018 nechyběla regionální nostalgie v předmětech, 

produktech a designu. 

 

Bohatou porci toho nejlepšího z české i světové animace, workshopy a řadu dalších 
výjimečných zážitků nabídl 13. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů 
Animánie 2018, mezinárodní soutěžní přehlídka dětské a studentské audio - vizuální 
tvorby. Uskutečnil se od 15. do 18. listopadu 2018 v Plzni v Moving Station a tématem 
festivalu byly Osm(y). Mimo jiné proto, že osmičkou končily významné milníky letopočtů 
našich dějin.  
 
21. listopadu 2018 se pro návštěvníky otevřela ve výstavní síni „13“ výstava nazvaná 

Pracovna republiky s podtitulem Architektura Plzně v letech 1918–1938. Nabídla    

komplexní pohled na dobovou plzeňskou architekturu v souvislostech. Mimo jiné 

představila významné osobnosti, které měly k Plzni tvůrčí vztah a současně jejich význam 

je nadregionální (Loos a jeho okruh, Jan Gillar, Josef Špalek, Karel Honzík, Jan Víšek). 

 
Poprvé v historii prošel Plzní tradiční americký marching band. Decatur High School 
Marching Band dorazil 24. listopadu 2018 a kromě průvodu vystoupil i na vánočních 
trzích. Marching bandy jsou americkou tradicí a dokáží vykouzlit neopakovatelnou 
atmosféru. V Plzni prošel průvod po trase od Západočeského muzea přes Kopeckého 
sady, následně ulicí Bedřicha Smetany a cílem bylo náměstí Republiky, kde vystoupil. 
 
Expozice s názvem Josef kardinál Beran: Milostí Boží jsem, co jsem byla k vidění 
v mázhauzu plzeňské radnice od 27. listopadu do 14. prosince 2018. Vernisáž doprovodil 
v Obřadní síni hudební komorní program Plzeňské filharmonie. Výstava si kladla za cíl 
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přiblížit osobnost tohoto muže, jeho službu vlasti a církvi, nadčasové myšlenky i nerovný 
souboj s totalitním zřízením, ať nacistickým či komunistickým. Připomněla rovněž silné 
pouto k rodnému městu, rodině a vrátila se k repatriaci kardinálových ostatků, události, 
která nemá v naší zemi obdoby.   
    
Do vlasti se kardinál Josef Beran vrátil 21. dubna 2018, téměř padesát let po své smrti. 
Po repatriaci z Vatikánu byl pohřben v katedrále svatého Víta. Narodil se v Plzni 
29. prosince před 130 lety.  
 
Advent, jeden z největších křesťanských svátků, byl v Plzni zahájen v 18 hodin 2. 12. 2018 
tradičním rozsvícením vánočního stromu u katedrály sv. Bartoloměje, který byl 
doprovázený bohatým kulturním programem. Poté, co plzeňský biskup Holub společně 
s primátorem Plzně rozsvítili tisíce světel na vánočním stromě, vystoupili s předvánočně 
laděným programem rovněž umělci Divadla J. K. Tyla. 
 
Město připravilo na předvánoční čas i adventní prohlídky. Uskutečnily se potřetí a už 
tradičně byly kostýmované a zaměřené na historii Vánoc, vánoční zvyky a tradice. Zhruba 
hodinovou procházku adventně vyzdobeným historickým centrem zakončila ochutnávka 
vánočního cukroví a povídání nad šálkem horkého nápoje v kavárně Skupa Café Kačaba 
v Muzeu loutek. 
 
V první plzeňské městské čtvrti se vánoční strom rozsvítil   v úterý 4. prosince 2018 
v 17 hodin. Slavnostní akt proběhl tradičně v parku U Bazénu na Lochotíně. Připraveno 
bylo mimo jiné občerstvení včetně svařáku, večerem provázel dětský pěvecký sbor 
Jiřičky a na závěr oblohu rozsvítil ohňostroj. 
 
 

 
 

Obr. 25: Na rozsvícení vánočního stromu na Lochotíně přišly stovky  
obyvatel MO Plzeň 1 
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Jako každoročně sloužil v mázhauzu historické radnice  vánoční pošťák, a to od soboty 
15. prosince až do 23. prosince 2018 denně od 9 do 16 hodin. Nabídl prodej vánočních 
pohlednic, betlémů a originální ježíškovské razítko na dětská přání a pohledy. V pátek 
23. listopadu byly na náměstí Republiky zahájeny tradiční vánoční trhy, které trvaly až 
do 23. prosince. 

 
 

     9. Organizace, spolky 

Nový projekt pro děti vznikl v roce 2018 na území MO Plzeň 1 ve spolupráci obvodu 
s 91.  MŠ. Nazván byl Culinka a jedná se o autorské písničky pro děti a hudební programy 
spolu s pohybovým cvičením pro rozvoj hrubé motoriky a hudebního cítění. V lednu 2018 
vyšlo první CD Culinka a tancohrátky I., které obsahuje 13 písniček. Z toho je 
12  autorských a jedna lidová. 

30. 1. 2018 na 7. ZŠ a MŠ se konal projekt Den s Egyptem. Děti měly kostýmy Egypťanů 
a plnily různé úkoly týkající se Egypta. 
 

V lednu 2018 se na oplocení 7. mateřské školy objevila Galerie na plotě. Jedná se o tři 

výstavní vitríny, jejichž smyslem je zprostředkovat rodičům a ostatním obyvatelům 

sídliště Vinice pohled na výtvarné práce, které vznikají v hodinách výtvarné výchovy a 

v kroužcích. Galerii se podařilo zrealizovat díky finanční podpoře MO Plzeň 1. 

 

Při příležitosti masopustních oslav uspořádala 46. MŠ 12. 2. 2018 akci pro rodiče s dětmi 

ve spolupráci s Boleveckou ZŠ, která zapůjčila prostory Respiria. Dívky se nejčastěji 

převlékly do kostýmů princezen, u kluků vítězili piráti či hasiči. 

15. 3. 2018 oslavila 31. ZŠ 40. výročí školní akademií s bohatým programem. Jako 
sportovní škola věnuje pozornost především různým sportovním aktivitám. Během 
zimních měsíců chodí děti bruslit na zimní stadion v Třemošné, některé třídy také jezdí 
na lyžařský výcvik. Oblíbeným se stal každoročně pořádaný týdenní turisticko-
enviromentální kurs v Krkonoších. 

Ale není to jen sport. V rámci projektu Výchova uměním a kulturou se žáci zúčastňují 
různých divadelních představení v divadle J. K. Tyla či v Alfě. Každoročně škola pořádá 
soutěž v recitaci. Žáci mohou zdarma navštěvovat školní knihovnu. Mezi oblíbené akce, 
patří návštěva výchovně vzdělávacích koncertů zaměřených na vývoj rockové hudby. Na 
okraji zájmu nezůstává ani jazyková výchova. 

16. 3. 2018 zavítal Kroužek lidových písní a tanců Boleváček působící při Bolevecké ZŠ na 
akci Vítání jara do Národopisného muzea Plzeňska. Členové kroužku se rovněž zúčastnili 
akce Velikonoce na statku. 

Selský dvůr U Matoušů na Bolevecké návsi hostil 21. - 22. 3. 2018 tradiční velikonoční 
veselici. Uspořádal ji MO Plzeň 1 a přinesl zábavu pro děti i dospělé. Pro návštěvníky 
akce byly připraveny pomlázky, malovaná vajíčka a perníčky. 
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Čarodějné hrátky proběhly 24. a 25. 4. 2018 na zahradě 7. MŠ, kdy děti při cestě mezi 
pavilony plnily různé úkoly. 

17. 5. 2018 dorazili na návštěvu do 60. MŠ hasiči ze SDH Plzeň Bolevec. Přijeli 
i s hasičským vozem a dětem ukázali např. nástroje sloužící při různých záchranných 
situacích a v neposlední řadě i ovládání cisterny s vodou. 

Děti z 81. MŠ v květnu 2018 zavítaly na Fakultu aplikovaných věd, kde pro ně byl 
připraven bohatý program, kde se dozvěděly, jak vypadá vysoká škola a co tam dělají 
jejich rodiče, kteří tam pracují. Děti si prohlédly jezdící roboty, simulátor auta, 
hologramy. 

1. 6. 2018 proběhlo v atriu Gymnázia F. Křižíka slavnostní otevření bezbariérových úprav 
v areálu Sokolovská 54 a zahájení výstavy fotografií s názvem Život bez bariér. Zahájení 
se zúčastnil herec Jan Potměšil.  

Gymnázium F. Křižíka ve spolupráci se Středoškolským klubem při gymnáziu pořádalo 
i v roce 2018 pravidelný cyklus přednášek se zajímavými osobnostmi z oblasti vědy a 
kultury s názvem Svět kolem nás. Školu tak navštívili např. kytarový virtuos Lubomír 
Brabec, astronom Jiří Grygar či archeolog Pavel Pavel. Se studenty besedoval František 
„Čuňas“ Stárek z Ústavu pro studium totalitního režimu, proběhla beseda s fotbalistou 
Pavlem Horváthem, a také s historikem Jaroslavem Čvančarou o atentátu na Heydricha. 

78. MŠ letos překvapila novinkou, a to pravidelným pořádáním odborných setkávání 
rodičů. První setkání se zaměřilo na problematiku řeči dítěte jako prostředku 
k úspěšnému zapojení do kolektivu. Další se zaměřilo na školní zralost a přípravu dítěte 
pro vstup do první třídy. 

Seminář Aktivní otcovství aneb tátou na roztrhání připravil při příležitosti Dne otců tým 
Motýla. Uskutečnil se 7. 6. 2018. Stejně tak na 15.6.2018 připravil Tátohrátky na zahradě 
ve Žlutické 2. Od 18. 6. 2018 pak proběhl Týden otevřených dveří a zápisy do aktivit. 

Členové Klubu aktivních seniorů si poslední měsíce před prázdninami 2018 užili. V květnu 
se zúčastnili zahájení nového sídla Rady seniorů města Plzně na Americké třídě, 
zasoutěžili si ve Sportovních hrách seniorů Plzeňského kraje, kde získali tři diplomy. 
6. 6.2018 se dvě cvičenky zúčastnily seniorských sportovních her za Plazou, zvládly 
20 disciplín a získaly čestná uznání. V červnu členové klubu také navštívili družební 
město Regensburg a začátkem července vyrazilo šest členů do Šťáhlav na zámek Kozel. 

V 90. MŠ proběhlo v červnu 2018 loučení s dětmi, které začaly po prázdninách 
navštěvovat základní školu, „po indiánsku“. Každá z tříd se proměnila v indiánský kmen. 
Následovaly různé úkoly a odměny v podobě pera posvátného ptáka do všech čelenek 
zúčastněných indiánů a amulet s léčivou dobrotou od šamana. Slavnost byla ukončena 
indiánským tancem. 

Během prázdnin se věřící z kostela ECM na Bolevecké návsi rozhodli uspořádat několik 
bohoslužeb na sborové zahradě. Cílem bylo umožnit náhled za zdi kostela. V kostele bylo 
zároveň pro širokou veřejnost otevřeno mateřské centrum. Pro rodiče s dětmi bylo 
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otevřeno první čtyři červencové úterky vždy od 9 hodin. Pro předem zapsané děti byla 
v červenci v provozu také školička. 

V kostele ECM na Bolevecké návsi pak v září 2018 přivítali v mateřském centru Slovíčko 
maminky s dětmi, pro které byl každé úterý a čtvrtek nachystán dopolední program pro 
rodiče a nejmenší děti a od pondělí do pátku byla v provozu celodenní školička pro děti 
od 2 let. 
 

Zhruba 1 600 dětí nastoupilo 3. září v Plzni do 72 prvních tříd, což je nepatrně méně než 

loni. Na mnohé čekaly nové učebny, zrekonstruované zázemí nebo nejmodernější 

pomůcky. Město do úprav objektů i pořízení tabletů, tabulí či nových počítačových sítí 

investovalo desítky milionů korun.  

 

Ve 12 školách byla provedena kompletní rekonstrukce počítačových sítí, dále byly nově 

vybaveny učebny IT u 16 základních škol, odborné učebny jazyků u čtyř základních škol, 

odborné učebny pracovních činností u 11 základních škol, odborné učebny přírodních 

věd u 17 základních škol. 

 

S bohatou nabídkou zájmových aktivit přišla i v září 2018 Bolevecká ZŠ. Odborně 

vybavené učebny umožňovaly dětem aktivity v nejrůznějších oblastech. 

K nejvyhledávanějším patřila výpočetní technika, základy administrativy, práce 

v  keramické dílně a výuka cizích jazyků. Pro budoucí školáky škola pořádala bezplatný 

kurz Těšíme se do školy.   

 

Žáci 1. stupně mohli navštěvovat hodiny zdravotní tělesné výchovy, kurz Hbité jazýčky 

nebo Výtvarný ateliér. Žáci 2. stupně mohli odpoledne prožít ve Školním klubu, kde si 

vybírali z kroužku modelářství, z výtvarných nebo sportovních aktivit. Ve škole měly děti 

s vývojovými poruchami učení možnost navštěvovat hodiny ambulantní nápravné péče. 

Škola dbala i na zdravé stravování a byla zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol 

a Mléko do škol. 

 

Ve školním roce 2018/19 byl na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a 

veřejno - správních studií otevřen nový vzdělávací program Diplomovaná dentální 

hygienistka. Studium trvá 3 roky a bude zakončeno absolutoriem s titulem DiS. Studenti 

jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. 

  

Výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol ocenilo v září 

2018 město Plzeň. Do „síně slávy“ uvedlo profesionála z oboru a cenu udělilo i mecenáši 

školství. Učitelka 60. mateřské školy v Manětínské ulici 37 Eva Kandlerová získala 

ocenění v kategorii Pedagog roku mateřské školy.  V této mateřské škole se věnuje 

i logopedické práci. 

Stacionář Človíček s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Nováček naplánoval 
na 18. září 2018 další výpravu mezi lochotínské domy, která nabídla osm soutěžních 
zastavení. Opět byly připraveny zábavné úkoly jako jízda s vozíky nebo malování obrázků 
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do plotové galerie. V organizaci a dobrém průběhu akce napomohly již tradičně děti ze 
4. ZŠ. 

V mateřských školách MO Plzeň 1 byly v roce 2018 jmenovány 4 nové ředitelky těchto 
zařízení: v 90. MŠ to byla Bc. Veronika Babková, v 91. MŠ Bc. Iveta Burešová, v 7. MŠ 
Bc. Martina Přindová a v 78. MŠ Monika Kalašová. 

Děti z česko-německé školky Junikorn se v roce 2018 učily třídit odpad, kompostovat a 
pěstovat si vlastní potraviny a enviromentální výchova se ve školce prolínala celým 
školním rokem. Kromě jiného se letos MŠ zúčastnila akce Uklidíme Česko, kdy děti 
v blízkém lesoparku sbíraly odpadky. 

28. 11. 2018 proběhl na 7. ZŠ a MŠ Den otevřených dveří. Rodiče tak měli možnost 
sledovat své děti ve třídách při tradičních i netradičních výukových formách. Velký 
úspěch měl opět Vánoční jarmark, který ozdobily práce žáků 1. a 2. stupně školy. 

Řadu akcí připravil v roce 2018 MOTÝL a Vlnka, ať to byl Rej čarodějnic nebo jarní pobyt 
pro rodiny v areálu školy ve Střelských Hošticích od 11. do 15. 5. Druhý pobyt byl 
připraven na červenec ve Vidžíně u Bezvěrova. Pro děti byly připraveny čtyři příměstské 
tábory. 

Spolek Boleveckých rodáků v rámci svého působení památečných míst v okolí Bolevce 
zorganizoval v letech 2017 – 18 úpravu a údržbu 13 dobových a historických prvků, 
kterou finančně zaštítil MO Plzeň 1 v částce 30 000 Kč.  

Mimo to se podařila i obnova Památného kříže za boleveckým hřbitovem u sportovního 
areálu Prokopávka. Původní kříž tu postavil bolevecký sedlák Bartovský. Toto místo 
bývalo dominantou terénního vrcholu 320 m n.m. na trase původní staré hlavní cesty z 
Plzně do Plas. 
 
V roce 2018 uspořádalo MO Plzeň 1 deset oblíbených zájezdů pro seniory:  
  

• 11. 4. 2018 -  Z Čerchova přes Chodsko do Sudet 

• 16. 5. 2018  - Rozkvetlý park Průhonice a zámek v Tróji 

• 30. 5. 2018  - Jarní Šumavou po stopách Policie Modrava 

•   6. 6. 2018  - Krajem B. Hrabala 

• 20. 6. 2018  - Z Ameriky do kraje Oty Pavla 

• 21. 6. 2018  - Vlakem Mattoni expres za poznáním západních Čech 

•   2. 9. 2018  - Plavba vltavskými kaskádami a zámek růží Konopiště 

•   5. 9. 2018  - Rakousko (zážitkové zahrady Rakouska a historické město Krems) 

• 26. 9. 2018  - Praha královská a prezidentská 

•  5. 12. 2018 - Německo (advent v Mnichově) 
 

Pro seniory MO Plzeň 1 připravil i v roce 2018 prohlídky s degustací ve společnosti 
Bohemia Sekt Starý Plzenec. Uskutečnilo se pět prohlídek – 9., 11., 16., 17. a 23. 10. 
Prohlídky byly zdarma.  
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Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 
 
I v roce 2018 hledal Totem dobrovolníky, kteří by našli hodinku času týdně a vyměnili by 
ji za příjemný čas strávený například ve společnosti malých dětí a pomohl jim zahradničit. 
Znovu byla uskutečněna Burza zahradních rostlin, proběhl i Sousedský jarmark, Víkend 
otevřených zahrad. Pro děti Totem připravil letní příměstský tábor, a to nejen pro děti. 
Mohli ho využít i dospělí a senioři. 
 
Projekt Jedeme dál, který je určen plzeňským seniorům, běžel v roce 2018  v Totemu 
s velkou podporou MO Plzeň 1 již třetím rokem. První dvouměsíční kurz proběhl v říjnu 
a v listopadu 2015 s účastí 65 aktivních chodců, poslední XI. kurz probíhal v termínu 
listopad 2017 – leden 2018. Od podzimu 2015 se aktivně účastnilo celkem 281 seniorů. 
Projekt měl v roce 2018 sedm vyškolených lektorů. 
 
TOTEM realizoval v roce 2018 projekt Náhradní babička, který má vést ke sblížení tří 
generací a navázání osobního vztahu na úrovni rodina – náhradní babička, ale i usnadnit 
například  maminkám na mateřské návrat zpět do zaměstnání. 
 
V roce 2018 připravil TOTEM kurz, který se ve třech setkáních zabýval funkcemi chytrých 
telefonů, jejich nastavením a používáním. Kurz byl orientován hlavně na telefony 
s operačním systémem Android.   
 
V Totemu v roce 2018 fungovala Dobrokavárna, která se otevírala vždy ve středu 1x za 
čtrnáct dnů. Při těchto setkáních mohli zájemci poznat dobrovolníky a jejich činnost. 
 
Již popáté v týdnu od 9. do 13. 7. 2018 přišli dobrovolníci spolu se zaměstnanci TOTEMu 
darovat krev. A celkem se zúčastnilo 13 dárců. Této akce se Totem zúčastnil pravidelně 
od roku 2014. 
 
TOTEM uspořádal ve dnech 14. – 18.7.2018 Taneční camp 2018 aneb Tanec je záležitost 
srdce, ne věku. Nevšední akce byla určena pro seniorské tančící skupiny. Účastníci se 
v průběhu 5 dní mohli zúčastnit 5 workshopů vedených profesionálními lektory, 
prohlídky či exkurze v Plzni, společenského večera a doprovodného programu. 
Zúčastnilo se téměř 70 seniorů z tanečních souborů z celé ČR a Slovenska. 
 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně 

 

V plzeňské zoologické zahradě pokřtili 17. ledna 2018  tři mláďata vzácné antilopy nyaly 

nížinné. Mláďata dostala jména Zakyr, Pamira a Ronako. Nyala nížinná žije v jižní Africe. 

V České republice je chová celkem pět zoologických zahrad včetně plzeňské. 

 

Zajímavou novinkou roku byla výstava Co je české, to je hezké na statku Lüftnerka nebo 

výstava Poklady ostrovů v pavilonu nosorožců. Ze zoo odcestovala dvouletá samice 

irbise Chandra do Lipska. 
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Obr. 26: V únoru 2018 se narodilo další mládě nosorožce indického – Růženka 
 

Návštěvníky plzeňské zoologické a botanické zahrady potěšila v areálu v roce 2018 řada 

novinek.  

 

Během jarních měsíců byla návštěvníkům otevřena nově zrekonstruovaná voliéra dravců 

za restaurací Kiboko.  

 

Naprosto unikátní bylo otevření staré historické školy v suterénu statku Lüftnerka 

v prostorách kovárny, kam se podařilo získat unikátní vybavení historické třídy. Expozice 

byla do zoo převezena z Národopisného muzea Plzeňska. Přiblížila školám, ale 

i veřejnosti chod školního vyučování na začátku vzniku naší republiky v rámci projektu 

města Kde domov můj.  Jsou tam například k dispozici křídové tabulky, kalamáře, pera, 

k nahlédnutí dobové knihy či možnost vyzkoušet si psaní. Školy mají možnost objednat 

si dobový výukový program, který trvá  45 minut. 

 

Za nejvýznamnější událost roku 2018 v plzeňské zoologické zahradě je možné považovat 

otevření pavilonu Filipíny, který se nachází v tropickém pavilonu Z. Návštěvníci tam 

mohou vidět jedny z nejvzácnějších krokodýlů světa, krokodýly filipínské. Expozice je 

doplněna řadou menších druhů vymírajících plazů Filipín a zároveň slouží jako tropická 

hala pro exotické motýly. 

 

Expozice navazuje na sousední Talarak s ptáky a savci. Společně připomínají mizející 

přírodu a ochranářské snažení na Filipínách. Stavba stála celkem 16 milionů korun, 

v první etapě byly vybourány původní prostory, druhá etapa zahrnula kompletní 

dobudování a vybavení objektu mimo jiné vzduchotechnikou, speciální technologií 

filtrace vody, prosklenými terárii, vnitřními dekoracemi a dalšími prvky. 
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Pracuje se také na projektu nazvaném Sloni na Mži, který zoologická zahrada ve 

spolupráci s městem připravuje už řadu let. Expozice by měla vzniknout směrem k řece 

Mži. Celá 14 hektarová plocha by měla být rozdělena na tři expozice, které budou 

představovat zeměpisné oblasti Velké Sundy, jižní část Malajského poloostrova, Celebes, 

Malé Sundy (Wallacea), Filipíny, Novou Guineu a Austrálii. Expozice bude tvořena 

ubikacemi ve stylu lidských obydlí dané oblasti a výběhy.  

 

Hlavní pavilon pro slony, tapíry a hady naváže na volný výběh pro slony s vnitřními a 

venkovními vodními plochami.  Kromě slonů indických tam budou tapíři čabrakoví, 

z drobnějších zvířat například giboni a další. V expozici věnované fauně Wallacei budou 

chováni savci Celebesu (Sulawesi), Malých Sund a Filipín. Novoguinejská expozice bude 

tvořena zčásti výběhy klokanů a kasuárů, ptáci budou ve skleníku s voliérami na okraji 

areálu a část bude interaktivní stezkou lesním biotopem se stromovými domky. Uvažuje 

se o vybudování restaurace, ubikace a výběhů pro langury a jeleny. Tato část bude 

propojena s nynějším areálem zoo novým pěším mostem přes silnici.  

 

FN Plzeň 

Od začátku roku 2018 mohli návštěvníci a zaměstnanci FN Plzeň znovu využívat 

rekonstruované vjezdy FN Plzeň v areálu Lochotín - jih (z ulice Na Roudné) a areálu 

bývalé vojenské nemocnice na Borech. Nové třípruhové vjezdy zkvalitnily dopravní 

obslužnost nemocnice a zlepšily komfort pro návštěvníky. V červnu 2018 byla 

dokončena přestavba hlavního vjezdu v borském areálu.     

 

 
 

Obr. 27: Rekonstruovaný vjezd do lochotínského areálu FN Plzeň na Roudné 

 

24. ledna byla na Hematologicko-onkologickém oddělení FN Plzeň odhalena pamětní 

deska významného českého lékaře, zakladatele Českého národního registru dárců kostní 

dřeně MUDr. Vladimíra Kozy. Díky dotaci došlo k vytvoření pamětní desky dle návrhu 

sochaře Vojtěcha Soukupa. Je z carrarského mramoru a připomíná kostní dřeň. 

 

Plzeňský rodák MUDr. Vladimír Koza (1954-2012) byl významným českým lékařem 

v oboru hematoonkologie, který v Československu provedl první transplantaci kostní 

dřeně s českým nepříbuzným dárcem. Patřil ke světovým špičkám ve svém oboru. Kromě 
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registru založil Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, který registr podporuje. Svou 

usilovnou prací pomohl zachránit tisíce životů.  

 

 
 

Obr. 28: Pamětní deska MUDr. Vladimíra Kozy 

 

Od ledna 2018 je na Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň zaváděn nový způsob 

diagnostiky nádorových onemocnění prostaty pomocí PET/CT a PET/MR. Odborníci  FN 

Plzeň jako první v České republice zavedli novinku, zobrazování peptidem značeným 68-

galiem.  Jde o látku, která se váže přímo na buňky nádorové tkáně.  

 

V současnosti je prováděna výzkumná studie, která je financována z Institucionální 

podpory výzkumu FN Plzeň, poskytována MZ ČR. Účelem výzkumné studie je 

zobrazování karcinomu prostaty pomocí látky, která se váže na nádorovou tkáň a je 

označena radioaktivním izotopem galiem 68. Látka se nazývá 68-Ga-PSMA-11.    Studie 

významně přispěje ke zpřesnění diagnostických posunů u nejvýznamnějšího jen mužům 

vlastního nádorového onemocnění zobrazením nádoru v předstojné žláze. 

 

Minimálním dávkám radiace jsou vystaveny ženy, které podstoupí vyšetření ve 

specializovaném mamografickém centru Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, které je 

součástí Kliniky zobrazovacích metod. Došlo zde ke spojení mamodiagnostiky z borské a 

lochotínské části nemocnice a zároveň k efektivnějšímu využití přístrojového vybavení a 

lidského potenciálu. Ročně zde provedou až 20 tisíc vyšetření. Významnou předností 

lochotínského areálu je plně funkční komplexní onkologické centrum. 

 

V dubnu 2018 bylo v lochotínské části FN Plzeň otevřeno specializované mamografické 

centrum. Vznikly tam nové moderní prostory, kde je oddělena screeningová a 

diagnostická část. Screeningová obsahuje dvě pracoviště přímé digitální mamografie a 

dále ultrasonografické pracoviště pro doplňující ultrazvukové vyšetření prsu.  

 

Současně ve čtvrtém patře stávající mamodiagnostiky je provozována diagnostická 

mamografie, která poslouží ženám, u nichž již byl v minulosti diagnostikován nádor prsu, 

a které podstoupily nebo podstupují protinádorovou léčbu. V nových prostorách  

odborníci Kliniky zobrazovacích metod dělají bioptické odběry vzorků tkání prsu pro 

histologická vyšetření a také označování ložisek v prsu před chirurgickou léčbou. Takto 

integrované mamodiagnostické pracoviště je v České republice naprosto ojedinělé. 
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V září 2018 započala Fakultní nemocnice Plzeň dlouho očekávanou výstavbu nového 

pavilonu Psychiatrické kliniky. Toto pracoviště přinese pacientům z celého jihozápadu 

Čech mnohem vyšší komfort v souladu s koncepcí reformy psychiatrické péče a zároveň 

umožní rozšíření ambulantních provozů. Výstavba je financována z prostředků 

integrovaného regionálního operačního programu a  za účasti financí ze státního 

rozpočtu. Otevřený bude koncem roku 2020. 

 

Zástupci Nadačního fondu Kapka naděje v roce 2018 předali Fakultní nemocnici Plzeň 

nové dětské hřiště za téměř 359 tisíc korun, které bude sloužit pro zpestření pobytu 

v nemocnici malým pacientům. Na hřišti je řetězová houpačka, sedátko Baby, kolotoč na 

sezení s vnitřními sedáky, houpadlo na pružině ve tvaru koníka a auta a domeček MIDI. 

Všechny prvky splňují certifikáty kvality a bezpečnosti používání pro nejmenší uživatele.   

Společnost BEZNOSKA, se kterou Kapka naděje spolupracuje od roku 2013, přispěla 

částkou 300 000 Kč. 

 

 
 

Obr. 29: Nové hřiště ve FN Plzeň pokřtila prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje 

 

 
     10. Sport 
 
Město vydalo sportovní kalendář pro rok 2018 s portréty známých plzeňských sportovců.  

Zisk z jeho prodeje věnovalo na podporu západočeských olympioniků. Kalendář 

obsahoval portréty Martina Straky, Romana Kreuzigera, Kateřiny Emmons, Karla 

Davídka, Michaela Krmenčíka, Andrey Sestini Hlaváčkové, Jana Šefla, Filipa Jíchy, Davida 

Křížka, Lenky Bernardové, Jana Řehuly a Kateřiny Skypalové. Snímky do kalendáře pořídil 

Josef Adlt, plzeňský sportovec a fotograf.  

 

Nadační fond západočeských olympioniků je soukromá iniciativa bývalých sportovců. 

Vznikl v roce 2011 a jeho cílem je podporovat západočeské sportovce, kteří ojedinělým 

způsobem v minulosti dokázali reprezentovat československé barvy na olympijských 
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hrách, mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy či jiných významných světových 

soutěžích. Pomáhá výhradně sportovcům, kteří jsou v seniorském věku a dostali se do 

tíživé životní situace. Tito sportovci reprezentovali naši vlast bez jakéhokoliv nároku na 

finanční odměnu, která by je zabezpečila do budoucna.   

 

V druhé polovině března byli na plzeňské radnici vyhlášeni nejlepší sportovci města Plzně 

2017 v kategorii žactva a dorostu. Mezi oceněnými nechyběli ani zástupci z MO Plzeň 1.  

• V jednotlivcích to byl Daniel Bouřil (mladší žactvo, 1. místo, lukostřelba, trenér 

Jan Šípek). Dále Filip Matějovič (starší žactvo, triatlon, trenér Jan Řehula), dále 

Michaela Štěrbová (starší žactvo, moderní pětiboj, trenér Jaroslav Voldřich).  

• V družstvech to byla 31. ZŠ (starší žactvo, házená), 2. místo Sportovní liga ZŠ 

(Mistrovství ČR škol v házené). Dále družstvo mladšího žactva v moderním 

pětiboji (1. místo MČR 2017), dorost lukostřelba (vicemistři ČR, 4. místo Liga 

dorostu v halové lukostřelbě a bronz v Lize dorostu v terčové lukostřelbě). A 

konečně posádka jachtingu T. Dobrá a J. Dobrý.  

• Mezi trenéry byl vyhodnocen František Egermaier (házená). 

 

 

Obr. 30: Úspěšní mladí plavci byli přijati 25. 4. 2018 představiteli obvodu 

na ÚMO Plzeň 1 

 

8. 5. 2018 se uskutečnil XII. ročník mezigeneračního turistického pochodu Májový puchýř 
a duhová cesta. Startovalo se na Ranči Šídlovák a cílem byla restaurace V Háji na Bílé 
Hoře. 
 
26. 5. 2018 byl uspořádán 24. ročník Na kole z Plzně na hrady. Start proběhl 
u Kamenného rybníka v Bolevci, kde byl i cíl. 
 
Mistryněmi ČR v házené se staly starší žačky DHC Plzeň. Soutěž probíhala turnajově od 
prosince 2017 do května 2018. Staly se tak vůbec prvním družstvem v historii klubu DHC 
Plzeň, kterému se to v této kategorii podařilo. 
 
Venkovní bazén na Lochotíně byl opraven a zahájil provoz 1. června 2018.  
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Děti z plzeňských mateřských škol se v roce 2018 kvalifikovaly do Sportovních her 
mateřských škol, které jim umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co 
k tomu patří. Ve spojení s projektem Pohyb 1P jsou největší akcí pro děti předškolního 
věku v Plzni. Do finálového kola, které se uskutečnilo 15. května 2018 na Atletickém 
stadionu města Plzně, postoupily vždy čtyři nejlepší školky z každého městského obvodu 
1 až 4. Z prvního městského obvodu postoupila družstva ze 7., 90., 87. a 91. mateřské 
školy. 
 
V těsné blízkosti Arboreta Sofronka vzniklo v roce 2018 další lesní cvičiště, tentokrát pro 
děti. Je volně přístupné a umístěné za železničním přejezdem u Kamenného rybníka 
vedle cesty vedoucí k Seneckému rybníku. Nechala jej vybudovat Správa veřejného 
statku města Plzně, náklady ve výši 336 tisíc korun uhradil MO Plzeň 1.  
 
Zařízení jsou určena pro uživatele s maximální výškou do 140 centimetrů, jejich nosnost 
je 100 kilogramů.  Doplňují tak oblíbená a hojně navštěvovaná lesní fitness cvičiště pro 
dospělé, která jsou umístěna například u nedalekého Kamenného rybníka nebo 
u Velkého Boleveckého rybníka. 
 

 

 
 

Obr. 31: Na lesním cvičišti se děti mohou vyřádit 
 

Minižačky z DHC Plzeň po vítězství na Prague Handball Cupu měly medailové ambice i na 
domácím Memoriálu Karla Šulce. Byla to fantastická sezona této party. Po výhrách na 
Tachovském dortíku, Hájském Minicupu a Prague Handball Cupu si mohly na krk pověsit 
již čtvrté zlaté medaile. 
 
Už třetí ročník Triatlonového festivalu v Plzni, na který Plzeň přispěla 100 tisíci korunami, 
tradičně hostil areál Ostende u Boleveckého rybníka. Od 1. do 2. června 2018 patřil všem 
dětem, veřejnosti a také aktivním sportovcům. Triatlonová akademie Plzeň usilovala 
o pořadatelství Mistrovství České republiky v terénním triatlonu a v Plzni mohla 
vyhlašovat nové mistry pro rok 2018.  
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Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1 a Klubem 
seniorů Plzeň, žáky Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické a žáky 
9. tříd 31. ZŠ připravili na 6. 6. 2018 sportovně společenskou akci sportovní hry pro 
seniory z Plzně a okolí. Pro zájemce byl připraven v areálu Plaza za řekou pestrý program, 
kde si příchozí mohli zábavnou formou ověřit své pohybové schopnosti. Všichni účastníci 
obdrželi účastnický list. 
 
Festival sportu 2018 proběhl 21.6. 2018 v přilehlém areálu za OC Plaza Plzeň. Na více než 
50 stanovištích si v rámci letošního 5. ročníku Festivalu Sportu mohli pod odborným 
dohledem zájemci vyzkoušet jednotlivé sportovní aktivity. Přihlášeno bylo na 3000 dětí 
z Plzně i celého kraje. 
 
Druhý ročník pohárového běhu pod záštitou starosty obvodu Miroslava Brabce připravili 
zaměstnanci diagnostického ústavu v Plzni. Běhu se zúčastnilo téměř 100 závodníků. 
 

 
 

Obr. 32: MO 1 převzal záštitu nad fotbalovým turnajem pořádaným TJ Košutka 
 
Devítidenní maratón sportu za OC Plzeň Plaza skončil 26. 8. 2018. Sportmánii navštívilo 
zhruba 52 000 lidí a dětem do 15 let bylo rozdáno na 12 000 medailí. V parku se během 
tří třídenních cyklů vystřídalo na 75 stanovišť. Sportmánii pořádal Odbor sportu MMP za 
podpory Plzeňského kraje a městských obvodů 1, 3 a 4. 

 
Nové parkourové venkovní tréninkové hřiště pro moderní sportovní aktivity nechalo 
město vybudovat ve svém areálu Krašovská Aktivity centrum Plzeň. Sportoviště, které 
slouží celé západočeské veřejnosti od 4. října 2018, se řadí na špičku obdobných hřišť 
v České republice a patří mezi největší v Evropě. Výstavbu financovalo město Plzeň 
z prostředků hospodaření za rok 2017. 
 
Na návrhu hřiště o celkové ploše 600 metrů čtverečních se podíleli místní vyznavači 
parkouru. Je to moderní pohybová disciplína, jejíž ústřední myšlenkou je rozvoj 
schopností k překonávání překážek nejen fyzických, ale i životních. Využívají se k tomu 
skoky, běh, lezení, šplh, pohyby ve visu za ruce a akrobatické prvky.  
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Parkourové hřiště v Krašovské tvoří sestavy zdí a hrazd, samostatná sestava hrazd, tři 
balanční trubky různých délek a tvarů, šest dřevěných sestav a prvků z akátu a dubu a 
dominantou je betonová soustava krychlí. 
  
Celkové náklady na vybudování dosáhly částky přibližně 5,8 milionu korun. Provoz hřiště 
podléhá dohledu zkušených parkouristů v tréninkových skupinách a v provozních 
hodinách. Slouží pro trénink všech pohybových aktivit potřebných pro překonávání 
překážky. Poskytuje překážky pro začátečníky i zkušené parkouristy.  
 
Samozřejmostí byly letní příměstské tábory a parkourové hřiště se stane součástí i 
dalších aktivit konaných v Krašovská Aktivity centru Plzeň. Parkourové hřiště, jaké 
nechalo vybudovat město Plzeň, je nejblíže v Kodani a Barceloně.   
 
Výběh na Krkavec na kratší trati a pro maratonce navíc Chlum a vyhlídky z trailu podél 
Berounky. Závod podporovaný městem byl součástí seriálu běhů v přírodě Pilsen Trail, 
který se skládal ze tří závodů v lesích okolo Plzně a konal se 10. listopadu 2018. 
Hromadný start byl z Autokempu u Velkého Boleveckého rybníka. Zúčastnilo se na 
400  přihlášených. 
 
Na startu maratonu byli špičkoví běžci a vítězové této akce v roce 2017 Tomáš Eisner a 
Kristýnka Junková, ale i elitní plzenští orientační běžci Bára Šiková, Jirka Valeš a František 
Kolovský a další tradiční medailisté Pilsen Trailů Štěpán Rapp, Honza Krs nebo Štěpánka 
Herradová s Kamilou Ledererovou a další. 
 
Plzeňští plavci, studenti  Západočeské univerzity v Plzni Martin Šimáček, Roman Bischof, 
David Šebesta, kteří jsou ze Slávie VŠ Plzeň, a Marek Šálek z  Plaveckého klubu Příbram, 
se v listopadu 2018 zúčastnili Mistrovství světa vysokých škol v Barceloně, kde vybojovali 
celkem osm medailí. 
                                                   
V neděli 9. prosince 2018 se v Areně Pilsen CZ v Lidické ulici sešlo 48 cvičících dospělých 
a 8 dětí na akci Jumpfit a Arena dětem. Na trampolínách si užili sportovní odpoledne a 
celé kurzovné věnovali na podporu projektu Díky dětem. Výtěžek činil krásných 18.030,- 
Kč, k nimž se přidalo 1.500,- Kč od spřáteleného klubu z Brna. Celkem bylo poukázáno 
na pomoc znevýhodněným dětem 19.530,- Kč.   
 
Celou akci připravilo studio Jumpfit  a Arena Pilsen CZ. Iniciátorem byl plzeňský 
kameraman Michal Anděl.   Každý z účastníků obdržel pamětní medaili a dárkový poukaz 
do nové Jump Plzeň Areny ve Cvokařské ulici.  Nejmladšímu účastníkovi bylo 10 let. 
Zúčastnili se lidé z Brna, Znojma, Českých Budějovic, Pardubic, Volar, Písku a samozřejmě 
i domácí plzeňští. 
 
I v roce 2018 potěšila před Vánoci hokejová Škodovka své fanoušky kalendářem s hráči 
A-týmu. Tentokrát se fotili přímo na stadionu, a to v netradičních rolích, které jsou ale 
pro hokej typické. A tak v exkluzivním kalendáři pro rok 2019 stojí brankář Dmitri 
Miltchakov v prodejní budce místo v bráně, Miroslav Indrák u pračky, jak pere dresy, 
Václav Nedorost na rolbě při úpravě ledu a podobně.  
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Kalendář se po svém slavnostním křtu, při kterém byl přítomen i Martin Straka, setkal 
s velkým ohlasem nejen u fanoušků. Indiáni byli v roce 2018 v akci i mimo led. Úspěšně 
fungoval projekt Trénuj jako indián, který je určen pro školy a mezi studenty byl velmi 
oblíbený. Hráči Nick Jones a Conor Allen vyučovali angličtinu, ostatní hráči pak jezdili za 
studenty na hodiny tělocviku. 

 
 

    11. Bezpečnost 
 
Policie:  

Městská policie Plzeň zahájila v lednu spolupráci s FN Plzeň – Bory a realizovala tam sérii 
přednášek zaměřujících se na problematiku seniorů ve vztahu k aktuálním trendům 
kriminality a vzniku možných krizových životních situací. Metodici prevence kriminality 
pokračovali se sérií přednášek na dalším oddělení Pobytové sociální péče. Seniorům 
představili projekty, které strážníci pro veřejnost realizují. Jsou to například Plzeňská 
senior akademie a projekt Nedám se. 
 
V rámci dubna, měsíce bezpečnosti poskytla Městská policie Plzeň na 500 kusů 
reflexních vestiček do všech mateřských škol na území Plzně. Do každé třídy MŠ metodici 
prevence osobně předali po dvou reflexních vestičkách.  
 

Strážníci a zaměstnanci Městské policie Plzeň získali v závěru dubna 2018 na magistrátu 

ocenění za mimořádný čin, záchranu života a statečnost. Věrnostní ocenění dostali 

strážníci, kteří u městské policie slouží  25, 20, 15, 10 a 5 let a dosahují dlouhodobě 

vynikajících pracovních výsledků.  

 

Ocenění za mimořádný čin získala Šárka Timofiová, která pomohla mladíkovi bez 

domova k návratu do standardního života. Tato městská policistka si také odnesla Stuhu 

za statečnost. Ve svém osobním volnu zasáhla proti útočícímu psovi, jenž napadal 

obyvatele a jejich psy na sídlišti Lochotín. 

  

Michael Schovánek v nočních hodinách ve svém osobním volnu zabránil pohotovou 

reakcí znásilnění dívky v Lobzích. Pachatele činu zadržel, zpacifikoval a předal státním 

policistům. Artur Tereščenko a Ondřej Polata zadrželi mladíka, který společně se svými 

kamarády  vnikl  do  objektu plaveckého bazénu na  Lochotíně. Pachatelé se vloupali do  

potravinových automatů, poškodili interiér a způsobili další škodu na majetku.  

 

Martin Auterský a Jakub Švihla zabránili mladému muži ze Slovenska, aby ukončil svůj 

život pod koly tramvaje. Kateřina Barfusová a Ladislav Kur pomohli nezletilé dívce trpící 

alergií, kterou bodla včela. Postarali se o ni, přivolali zdravotnickou záchrannou službu, 

o jejím stavu informovali její matku a zavolali Policii České republiky, neboť dívka měla 

být okradena o mobilní telefon a obuv, když se koupala ve vodní nádrži v Lobezském 

parku.  
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Helena Hájková poskytla společně s kolegou první pomoc muži, kterého nalezli ležet 

s rozsáhlým krvácejícím poraněním na hlavě v Plzni na křižovatce ulic Koterovská a 

Plzenecká. Muž skončil v péči záchranářů, které hlídka na místo přivolala. 

 

Martin Machulda a Jan Lang vypátrali ve spolupráci s oznamovatelkou události seniorku 

volající o pomoc postiženou akutní zdravotní indispozicí. Ženě poskytli bezodkladnou a 

profesionální první pomoc. Záchranářům pomohli s transportem pacientky se silnou 

nadváhou na nosítkách až do sanity.  

 

Bohumila Kreuzerová byla oceněna za tvůrčí přínos při spuštění elektronického 

docházkového systému Powerkey, který přispěl k zefektivnění práce jeho uživatelů a 

úspoře finančních prostředků organizace.  

 

Stužku za záchranu života převzali Jiří Melichar a Jaroslav Motyčka, kteří zabránili 

v  sebevraždě muži, jenž se chtěl ve vozidle udusit výfukovými plyny. Petr Malina a Petr 

Tatýrek poskytli nezbytnou včasnou profesionální první pomoc staršímu muži, který 

zkolaboval na ulici. Strážníci přistoupili k resuscitaci a v ní se střídali a poté pokračovali 

s lékařem zdravotnické záchranné služby. Společnými silami se podařilo muže 

stabilizovat.  

 

Milan Andrle, Jindřich Březina a Jan Lang zachránili muže, který se pokusil oběsit na 

textilním opasku. Strážníkům se ho podařilo zavčas odříznout z oprátky a   obnovit jeho 

životní funkce, a tím mu zachránit život. Stuhu za statečnost obdrželi Tomáš Hein a Luděk 

Kotyl, kteří evakuovali z budovy v Prokopově ulici, kde hrozil vznik rozsáhlého požáru, 

šest obyvatel domu a domácí zvířata. Na místo události přivolali hasiče.  

       

V roce 2018 zahájila provoz adiktologická ambulance, nazvaná „-21“. Slouží bezplatně a 

po telefonickém objednání. Je určena pro mladé lidi do 21 let nebo jejich blízké, které 

trápí nebo obtěžuje nějaká situace či stav nebo způsob chování mladého člověka. 

Konkrétně třeba problémy ve zvládání školní zátěže, komunikace s vrstevníky nebo 

v rodině, psychické obtíže týkající se dospívání, obtíže s užíváním drog nebo v oblasti 

takzvaných nelátkových závislostí.  

 

Ambulanci provozuje P-Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni, které nabízí 

kromě těchto aktivit i služby školám v podobě preventivních programů a vzdělávání pro 

pedagogy. 

 

Více než 350 seniorů a handicapovaných obyvatel Plzně proškolili od roku 2015 do roku 

2018 strážníci ve spolupráci s dalšími odborníky v rámci Plzeňské senior akademie. 

Projekt podporují jednotlivé městské obvody a Magistrát města Plzně; a zájem je o něj 

rok od roku větší.  

 

V roce 2018 byl nově realizován i pilotní projekt Plzeňská senior akademie II, který je 

určen pro absolventy předchozích ročníků akademie a projektu Nedám se. Tato 
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akademie obsahovala zcela nová témata z oblasti bezpečnosti obyvatelstva. Podíleli se 

na ní Policie České republiky, Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem, 

Plzeňské městské dopravní podniky, odbor bezpečnosti, prevence kriminality a 

krizového řízení a psycholog Magistrátu města Plzně.  

 

V průběhu přednášek se účastníci také dozvěděli, co znamená kriminalistika v praxi, jak 

rozpoznat domácí násilí a bránit se mu, o bezpečnosti v silniční dopravě nebo zvládání 

mimořádných událostí. Podívali se i do zajímavých míst, například do operačního 

střediska Městské policie Plzeň, Útulku pro zvířata v nouzi a Hasičské stanice Plzeň. 

 

Preventisté se shodují, že Plzeňská senior akademie má velmi pozitivní vliv i na mladší 

generaci, protože její absolventi předávají informace svým dospělým dětem a 

vnoučatům, a tak vlastně šíří prevenci nenásilně dál. 

 

Podporu 2,36 milionu korun získalo v roce 2018 město Plzeň z Programu prevence 

kriminality Ministerstva vnitra České republiky.  Jedním z projektů, na které byly peníze 

určeny, byl projekt I prevence může být legrace, který reaguje na potřebu dětí ze 

sociálně problematického prostředí. Pomáhá jim alespoň částečně organizovaně trávit 

volný čas v letních měsících. To přispívá k minimalizaci rizikového a kriminálního jednání, 

které obvykle sociálně vyloučení jedinci vykazují.  

 

Dalším podpořeným projektem bylo vytváření pozice domovníka za účelem zvyšování 

pocitu bezpečí, pořádku, dodržování zákonných norem a pravidel chování ve vybraných 

lokalitách města Plzně. 

 

Policisté mysleli v roce 2018 i na děti. Děti ze zájmového kroužku Malý strážník, který 

pořádá Středisko volného času Radovánek ve spolupráci s MP Plzeň, navštívili strážníci 

z obvodní služebny MP Plzeň-Lochotín.  

Hasiči: 

 

V roce 2018 se zúčastnili členové JSHD Bolevec řady akcí zaměřených na prevenci 

kriminality a požární ochranu: 

• 11x ukázky pro MŠ a ZŠ 

• 30x asistenční požární hlídky při kulturních akcích 

Zásahy: 

• 22x požár 

• 9x technická pomoc 

• 1x dopravní nehoda 

• 1x planý poplach 

• 50x ZOČ 
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• 5x zásah mimo obvod 

Zúčastňovali se pravidelně školení, výcviku, brigád a účastnili se různých soutěží. 

 

 

Obr. 33: Bolevečtí hasiči spolupracovali i na přípravě dětského karnevalu  

v bolevecké sokolovně 

10. 2. 2018 uspořádala v sále bolevecké sokolovny parta hasičů z Plzně-Košutky pro děti 
z  MO Plzeň 1 již počtvrté maškarní karneval. Zúčastnilo se ho 120 dětí, které si ho náležitě 
užily. 
 

V roce 2018 se členové JSHD Bílá Hora zúčastnili řady akcí zaměřených na prevenci 

kriminality a požární ochranu: 

• 2x mateřské školy (Roudná, Bílá Hora) 

• 4x ZŠ Roudná 

• 1x branný závod ( Městská policie) 

• 1x Den IZS Plaza 

• 7x akce ÚMO 1 (májové oslavy, Dětský den, Den otevřených dveří, Sportovní den 

o pohár starosty MO Plzeň 1, dětský maškarní bál) 

Školení, cvičení, požáry, technická pomoc: 

• 11x zásahy v MO Plzeň 1 

•    2x mimo obvod Plzeň 1 

• 11x školení v rámci JSHD 

•    2x v rámci SHČMS 

•    2x taktické cvičení 

1381 hodin věnovali členové JSHD Bílá Hora opravám a údržbě areálu a techniky. 
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Obr. 34: Branný závod se konal na Bílé Hoře 28. 5. 2018 

1. 3. 2018 se konalo Vyhlášení 3. ročníku dětské hasičské ligy za okres Plzeň-město. 
V kategorii starších se oddíl Mladých hasičů z Bolevce umístil na pěkném 6. místě. 
V kategorii mladších se družstvo z Bolevce umístilo dokonce na 1. místě. 

 

  12. Osobnost 
 
100. narozeniny by 10. listopadu 2018 oslavil plzeňský rodák, oblíbený herec, prozaik, 
dramatik a režisér. K Plzni se vždy hrdě hlásil a Plzeň se k němu stejně hrdě hlásí. 
 

 
 

Obr. 35: Miroslav Horníček 
 
„Svoboda je schopnost být svoboden. A tady nemohu nevidět příbuznost se štěstím. 

Štěstí není v tom, co mám nebo kolik toho mám, štěstí je schopnost být šťasten.“ 
                                                                                                                         Miroslav Horníček 
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Miroslav Horníček se narodil 10. listopadu 1918 v Plzni. Na divadelní prkna vstoupil už 
na tamní reálce, kde spoluzaložil Studentský avantgardní kolektiv. Ačkoli po absolutoriu 
nastoupil na úřednickou dráhu, jeho ochotnické úspěchy zapříčinily, že v roce 1941 přijal 
angažmá v Městském divadle v Plzni. Po válce odešel do pražského divadla Větrník a 
o rok později přestoupil do Divadla satiry. Následovalo šestileté účinkování v Národním 
divadle. 

 
V polovině 50. let se pak ocitl po boku Jana Wericha v Divadle ABC a byl mu šest let 
rovnocenným partnerem. Po něm zdědil také přívlastek filozofujícího klauna. K dalším 
jeho velkým jevištním společníkům patřili Jiří Suchý, jemuž dělal spoluhráče na prknech 
Semaforu (v letech 1965 až 1968), a Miloš Kopecký. Během profesní kariéry byl i členem 
Hudebního divadla v Karlíně. Od roku 1970 vystupoval především ve svých autorských 
divadelních i televizních recitálech, z nichž získaly velkou oblibu Hovory H. 
 
Horníček mnohokrát osvědčil i své filmové mistrovství, mezi jinými ve filmech Kam čert 
nemůže (1959), Táto sežeň štěně (1964) či v seriálu Byli jednou dva písaři (1972). 
 
Stálé přízni publika se těšily také Horníčkovy komedie, z nichž lze zmínit třeba hry Hovory 
přes rampu (1966), Dva muži v šachu (1974), Malá noční inventura (1977), či Muž 
jménem Juan (1993). Byl podepsán také pod spoustou výtvarných koláží, které 
mnohokrát vystavoval.   
 

 
 

Obr. 36: S Jiřím Sovákem v seriálu Byli jednou dva písaři 
 
Na sklonku života umělce sužovaly zdravotní problémy, na jevišti však, jak dokládají jeho 
herečtí kolegové, vždy omládl. Poslední měsíce života trávil na lůžku nebo v oblíbeném 
křesle. Společníkem mu byla hudba a staré fotografie, které si s oblibou prohlížel.    
 
Byl držitelem Ceny Thálie za mimořádný přínos jevištnímu umění, nositelem Ceny 
humoru Karla Poláčka a čestným občanem Plzně. Obdržel i platinovou desku 
Supraphonu a při vyhlašování ankety TýTý byl zapsán do televizní Dvorany slávy. V roce 
2000 získal medaili Za zásluhy. Zemřel 15. února 2003 ve věku 84 let v Liberci. 
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Obr. 37: Pro Moniku Švábovou napsal Miroslav Horníček hru Setkání s Veronikou 
 
 
 

13. Zdroje 
 

             -             Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 6 roku 2018 
             -             Radniční listy 2018  
             -             Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva  
                           MO Plzeň 1 
             -             Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2018 
             -             Webové stránky Českého statistického úřadu 
             -             Webové stránky FN Plzeň 
             -             Webové stránky Českého rozhlasu Plus, rozhlasové stanice Vltava 
             -             Webové stránky časopisu Reflex 
             -             Webové stránky deníku Blesk 
                 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 


